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1 SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (sk. nätkoncession för linje) för en
befintlig 45 kV kraftledning mellan Kungsfors-Istorp, Marks kommun, i Västra Götalands län.
Ledningen går mellan ställverk Kungsfors i Kinna/Skene och ställverk i Istorp, med avgrening till
Haby och Hedbo och den totala längden för ledningen är ca 23 km. Kraftledningen är väsentlig för
elförsörjningen i landsbygdsområdet söder om Kinna. Den är även viktig för ett större
landsbygdsområde vid reservdrift.
Anledningen till ansökan är att ledningen behövs men saknar giltiga tillstånd. År 2005 inkom
Vattenfall Eldistribution AB med en ansökan om förlängning av tillståndet som år 2017 avvisades med
hänvisning till brister i genomfört samråd enligt miljöbalkens 6 kapitel. Detta eftersom samråd inte
hade genomförts med berörda fastighetsägare. Vattenfall Eldistribution AB har fått ett föreläggande
från Energimarknadsinspektionen att inkomma med ansökan om nätkoncession senast den 31 juli
2018.
I denna Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs den befintliga ledningens lokalisering,
omfattning och utformning och dess förväntade miljökonsekvenser. Vid kartläggning av intressen
utmed den befintliga ledningen har bedömningen gjorts att de värden och skyddsområden som finns i
området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens.
Ledningen berör område som är av riksintresse för naturmiljö, område av riksintresse för friluftsliv
naturreservatet Assbergs raviner och Lekvads naturreservat, nationellt och regionalt värdefulla
odlingslandskap, skyddsvärda träd, sumpskog, nyckelbiotoper, ängs- och betesmark,
naturvärdesobjekt, skyddsvärda träd, fornminnen samt områden som ingår i Länsstyrelsens
lövskogsinventering.
Ledningen berör även områden med miljökvalitetsnormer för grundvatten och vattendrag. Den
befintliga ledningen har funnits i dess nuvarande lokalisering i över 40 år och bedöms genom sin
fortsatta existens inte påverka natur-, kultur- eller vattenmiljöer negativt, varken vid drift eller vid
underhåll.
Närmaste bostadshus ligger ca 10 meter från luftledningen och på det avståndet beräknas magnetfältet
från ledningen uppgå till strax över 0,5 mikrotesla.
Vattenfall Eldistribution AB har bedömt att befintlig lednings sträckning och utförande, dvs. en
luftledning, är det mest lämpliga i området. Eftersom ledningen är befintlig tillkommer inget
anläggningsarbete som skapar störningar under anläggningsperioden. Alternativet att flytta ledningen
till en annan sträckning skulle innebära en större påverkan på omgivningen än att låta ledningen vara
kvar i befintlig sträckning.
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Marks kommun samt med enskilda
och allmänhet. Samrådet innefattade även övriga myndigheter och organisationer som ansågs vara
berörda av ledningen.
Länsstyrelsen fattade 2018-03-08 beslut om att ledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Sammantaget är bedömningen att ledningens placering är väl anpassad för att ge en så liten påverkan
som möjligt på människors hälsa och på miljön. Koncessionsansökan som nu lämnas in utgår därför
från att fortsätta driva ledningen i befintlig sträckning och utförande.
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2 INLEDNING
2.1 Projektets bakgrund och syfte
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (sk. nätkoncession för linje) för en
befintlig 45 kV kraftledning mellan Kungsfors och Istorp, Marks kommun, i Västra Götalands län.
Anledningen till ansökan är att ledningen behövs men saknar giltiga tillstånd. 2005 inkom Vattenfall
Eldistribution AB med en ansökan om förlängning av tillstånden som år 2017 avvisades av
Energimarknadsinspektionen med hänvisning till brister i genomfört samråd enligt miljöbalkens 6
kapitel. Detta eftersom samråd endast hade genomförts med länsstyrelsen och kommunen och inte
med berörda fastighetsägare eller andra som berörs av ledningen. Vattenfall Eldistribution AB har fått
ett föreläggande från Energimarknadsinspektionen att inkomma med ansökan om nätkoncession senast
den 31 juli 2018.
Ledningen är en luftledning med en nätspänning om 45 kV och en total längd, med avgreningar Haby
och Hedbo, på ca 23 km, se figur 1. Ledningen är nödvändig för elförsörjningen i landsbygdsområdet
söder om Kinna. Ledningen är även viktig för ett större landsbygdsområde vid reservdrift.
Vattenfall Eldistribution ABs utgångspunkt är att fortsatta att driva ledningen i befintlig sträckning
och utförande, dvs. en luftledning och en kort markkabel till kraftstationen i Lekvad.

Figur 1. Översiktskarta med ledningens läge markerat med röd linje.
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2.2

Avgränsningar

2.2.1 Innehållsmässig avgränsning
I denna MKB behandlas aspekter som bedöms vara relevanta vid drift och underhåll av befintlig
kraftledning. De aspekter som identifierats och bedöms är påverkan på landskapsbild, naturmiljö,
kulturmiljö, bebyggelse och infrastruktur, mark- och vattenanvändning samt hälsa och säkerhet (dvs.
påverkan från magnetfält).
2.2.2 Geografisk avgränsning
Eftersom ledningen är befintlig utgår den geografiska avgränsningen från det område som ledningen
fysiskt upptar, dvs. den befintliga ledningsgatan för luftkabeln och den markförlagda kabelns läge
under mark. Beskrivningen av intresseområden görs i ett geografiskt område i ledningens närhet.
2.3 Gällande lagstiftning
Den lagstiftning som berör planering och byggande av en kraftledning är främst:
· Ellagen (1997:857) - Bestämmelser om nätkoncession såsom när nätkoncession får meddelas,
under vilka villkor samt giltighetstid.
· Elförordningen (2013:208) - Reglerar hur en koncessionsansökan skall se ut samt hur
prövningen av koncessionsärenden skall gå till.
· Starkströmsförordningen (2009:22) - Innehåller regler för utförande och skötsel av starkströmsanläggningar samt vilken myndighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar.
· Miljöbalken (1998:808)
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden.
4 kap. § 5 Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa
områden.
6 kap. Miljöbedömningar.
7 kap. Tillstånd att bedriva verksamhet/vidta åtgärder inom särskilt skydds- och
bevarandeområde (ex strandskydd, Natura 2000, Naturreservat och biotopskydd)
· Kulturmiljölagen (1998:950) – 2 kap. Bestämmelser om fornlämningar.
2.3.1 Ellagen
För att få bygga och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen (1997:857), så kallad
nätkoncession för linje. Ansökan om koncession ska föregås av samråd och i ansökan ska en MKB
ingå. Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap.
miljöbalken (1998:808). Samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till
insyn och påverkan. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen.
Beviljad nätkoncession gäller i regel tills vidare.
2.3.2 Miljöbalken
En MKB ska, enligt 6 kap. miljöbalken, identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som
en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människors hälsa och miljö. Lagtexten syftar på
effekterna på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, vidare på
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt på annan hushållning med
material, råvaror och energi. Syftet med en MKB är att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljö. En MKB är dels ett skrivet dokument som redogör för ovan
nämnda aspekter, men också en process som syftar till att påverka projektets utformning så att
konsekvenserna begränsas. I denna process är samrådsförfarandet en viktig del för att inhämta och ge
information om projektet och möjliggöra insyn och påverkan under projektets gång.
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Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Hänsynsreglerna i miljöbalken gäller vid alla åtgärder som kan tänkas ha en icke försumbar påverkan
på människor och miljö. Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt motiverade utan att vara orimliga
att uppfylla och ska tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Nedan redovisas hur
Vattenfall Eldistribution AB följer de allmänna hänsynsreglerna.
·

Kunskapskravet, 2 kap. 2 § MB: Vattenfall Eldistribution AB har lång erfarenhet av planering,
byggande och drift av kraftledningar och har därför en gedigen kunskap om kraftledningars
påverkan på omgivningen. Föreliggande MKB säkerställer att relevanta miljöfrågor belyses.

·

Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik, 2 kap. 3 § MB: Kraftledningen
byggdes efter gällande lagar och enligt gällande branschstandard. Under ledningens byggande
säkerställdes att ledningen utfördes med bästa möjliga teknik.

·

Produktvalsprincipen, 2 kap 4 § MB: Entreprenörer som utför arbeten åt Vattenfall
Eldistribution AB ska följa de miljökrav som Vattenfall Eldistribution AB ställer. Vattenfall
Eldistribution AB arbetar utifrån ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001:2004.
Miljöfrågor ingår som en naturlig del vid utredning, projektering, arbetssätt och upphandling.

·

Hushållnings- och kretsloppsprincipen, 2 kap. 5 § MB: Eftersom Vattenfall Eldistribution AB
arbetar utifrån ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001:2004 finns en god struktur
för att arbeta med miljöfrågorna så att verksamheten bedrivs effektivt, är resurssnål och inte
äventyrar vår gemensamma miljö. Det sker bland annat genom att ställa krav i upphandlingar
på att entreprenörer nyttjar fordon som uppfyller miljökrav, genom optimering av resor och
transporter, effektivt genomförande av projekt, god materialhantering, genom att återanvända
och ha god ordning på driftreserv, korrekt avfallshantering, återkommande utbildning för alla
berörda samt genom uppföljning att rutiner fungerar och följs.

·

Lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § MB: När kraftledningen byggdes har lokaliseringen
anpassats för att minimera intrången i miljön och påverkan på människors hälsa. Genom
samråd med fastighetsägare, myndigheter och allmänheten har den befintliga ledningens
lämplighet i sin nuvarande lokalisering säkerställts.

Hushållning med mark och vattenresurser

I miljöbalkens tredje och fjärde kapitel regleras hushållning med mark- och vattenresurser.
Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska användas till de ändamål som de är mest lämpade
för. Användning som medför en god hushållning, från en allmän synpunkt, ska ges företräde.
Riksintressen för natur- och kulturmiljövården samt friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada de ändamål de syftar till att uppnå.
I utredningen och analysen av den befintliga kraftledningen har kända bevarandeintressen kartlagts.
Ledningen berör ett område av riksintresse för naturmiljö och tangerar ett område av riksintresse för
friluftsliv men bedöms inte påverka värdena som finns i området negativt, se vidare kapitel 7.2.
Verksamheten bidrar till god hushållning av resurser genom att säkerställa elförsörjningen i området.
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna är ett styrmedel i den Svenska miljölagslagstiftningen som regleras i
miljöbalkens 5 kapitel. Idag finns miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. Den aktuella
verksamheten bedöms inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att
överskridas, se vidare avsnitt 8.2.
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2.3.3 Övriga tillstånd och dispenser
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även komma att krävas enligt andra kapitlet i miljöbalken eller enligt annan
lagstiftning. Den aktuella kraftledningen är befintlig och berör inga områden som kräver tillstånd eller
dispens.
Kraftledningen korsar och gränsar till två naturreservat, Assbergs raviner (1996) och Lekvad (2002),
se kapitel 7.3och figur 4. De berörda naturreservaten har tillkommit efter byggandet av kraftledningen
och ledningens lokalisering bedöms inte påverka naturvärdena i reservaten negativt.
Behov av dispens från artskyddsförordningen anses inte föreligga.
2.3.4 Markupplåtelse och ledningsrätt
Eftersom kraftledningen är befintlig krävs inget tillstånd för tillträde till berörda fastigheter.
Ersättningar för intrång på mark som tagits i anspråk för ledningen reglerades i samband med
byggnationen. Vattenfall Eldistribution AB har markupplåtelseavtal längs ledningssträckningen (och
därmed rätt till att bygga, driva och underhålla ledningen). Den aktuella ansökan föranleder därför
inget behov av ytterligare avtal för att driva eller underhålla befintlig ledning.
2.4 Företagets miljöarbete
Vattenfall Eldistribution AB har en miljöpolicy och en vision att vara ett av de företag som leder
utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfall Eldistribution AB arbetar
utifrån ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001:2004. Bolaget verkar för en ekonomisk,
social och miljömässigt hållbar utveckling i sin verksamhet. Det övergripande miljömålet för
Vattenfall Eldistribution AB är att arbeta för ständiga förbättringar för att minska riskerna för utsläpp
och läckage till luft, mark och vatten från Vattenfall Eldistribution ABs anläggningar. Miljöfrågor ska
ingå som en naturlig del vid utredning, projektering, arbetssätt och upphandling.

3 GENOMFÖRANDE AV SAMRÅD
Inför ansökan om förlängning av nätkoncession genomfördes mellan december 2017 och januari 2018
samråd i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket beslutas av länsstyrelsen, ska
samrådskretsen utökas.
Från 1 januari 2018 trädde ny lagstiftning i kraft där samråd ska genomföras enligt 6 kap 24-25 §
miljöbalken. Eftersom samrådet påbörjades innan den nya lagstiftningen trädde i kraft har samråd skett
enligt 6 kap 4§ i tidigare upplagan av miljöbalken Därför har inte en bedömning om huruvida
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan gjorts av Vattenfall Eldistribution AB i
samrådsunderlaget vilket erfordras enligt den nya miljöbedömningsförordningen. Vattenfall
Eldistribution AB anser dock att den befintliga ledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Vattenfall Eldistribution AB valde att inför den här aktuella kraftledningens förnyade tillstånd samråda
med länsstyrelsen, kommunen och enskilda, men även med statliga myndigheter och organisationer
samt med den allmänhet som ansågs bli berörda av verksamheten. Det samråd som genomförts
uppfyller kraven för ett undersökningssamråd enligt de nya bestämmelserna i miljöbalken.
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3.1 Samråd för befintlig ledning
Samråd genomfördes under tiden 12 december 2017 till 26 januari 2018. Ett samrådsunderlag
upprättades vilket redogjorde för projektets bakgrund och syfte, ledningens lokalisering och utförande,
tillståndsprocessen samt en övergripande konsekvensbedömning av att låta ledningen vara kvar i
befintlig sträckning och utförande.
Samrådet genomfördes med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Marks kommun samt med enskilda
och allmänhet. Samrådet innefattade även övriga myndigheter och sektorsintressenter som ansågs vara
berörda av ledningen: Försvarsmakten; Fortifikationsverket; Försvarets Radioanstalt; Trafikverket;
Skogsstyrelsen; Skanova; LRF Väst; Naturskyddsföreningen kansli Väst; Varbergsortens Elkraft
(innehavare av områdeskoncession); Mark kraftvärme AB; Ellevio AB.
Samråd med enskilda genomfördes genom brevutskick den 11 december 2017 till lagfarna och
taxerade fastighetsägare och samfälligheter inom 100 meter från kraftledningen. Allmänheten bjöds in
till samråd genom annonsering i Göteborgs Posten och Borås Tidning den 13 december 2017. Samråd
med myndigheter och organisationer skedde via e-post den 11 december 2017. På Vattenfall
Eldistribution ABs hemsida fanns från och med den 13 december 2017 information om projektet,
uppgifter för att lämna synpunkter samt länk till samrådsunderlaget.
Sista datum för yttranden sattes till den 26 januari 2018. Totalt inkom 13 yttranden, varav 5 var från
enskilda personer. Marks kommun önskar att Vattenfall Eldistribution AB markförlägger den delen av
kraftledningen som går igenom Assbergs raviner. LRF yttrade sig också om att kraftledningen i sin
helhet bör markläggas. Övriga myndigheter och organisationer hade inget att erinra om förnyad
koncession av befintlig kraftledning. Av de 5 yttranden som inkom från enskilda personer, var det ett
yttrande som önskade att luftledningen skulle markläggas på berörd fastighet. Se även
samrådsredogörelsen i bilaga 1 till MKB: n.
3.2 Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen fattade 2018-03-08 beslut om att den planerade kraftledningen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5§ miljöbalken och 14§ ellagen, se bilaga 2 till MKB:n.

4 STUDERADE ALTERNATIV
4.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå om projektet inte genomförs, dvs. i det här
fallet om befintlig 45 kV-ledning inte får fortsatt tillstånd. Det skulle medföra att Vattenfall
Eldistribution AB inte kan fortsätta driva kraftledningen och därmed inte kan bibehålla
leveranssäkerhet och kvalitet till sina nätkunder. Det skulle också föranleda behov av att utreda andra
platser för kraftledningens nya lokalisering, vilket kan innebära intrång på tidigare oexploaterad mark
och att ledningen under tiden måste tas ur drift.
4.2 Befintlig sträckning
Det befintliga alternativet innebär att 45 kV-ledningen behålls i befintligt läge och utförande. Den
befintliga ledningen är i huvudsak luftburen och har en kort markkabel till kraftstationen i Lekvad ca
45 meter lång. Den luftburna kraftledningen samt den kabellagda delen har funnit i området sedan
1969 och dess avgreningar byggdes 1982 (Haby) och 1984 (Hedbo). Ett förlängt tillstånd av befintligt
alternativ bedöms inte ge någon negativ påverkan i närområdet längs med befintlig kraftledning.
4.3 Alternativa sträckningar
Vid kartläggning av intressen utmed befintlig ledninge har bedömningen gjorts att de värden och
skyddsområden som finns i området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens. Att
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flytta kraftledningen till en annan plats bedöms snarare utgöra en större miljöpåverkan än att behålla
ledningen i dess nuvarande lokalisering.
Med hänsyn till ovan anser Vattenfall Eldistribution AB att kraftledningens lokalisering i dess
befintliga läge är det i området lämpligaste och anser därför inte att det är motiverat att utreda
alternativa lokaliseringar i detta skede.

5 BESKRIVNING AV BEFINTLIG LEDNING
5.1 Lokalisering
Ledningen är lokaliserad i Marks kommun i Västra Götaland och utgår från ställverket Kungsfors i
Kinna/Skene på norra sidan av ån Viskan, se figur 2. Vidare går ledningen sydväst över Viskan, för att
fortsätta i sydvästlig riktning förbi norra Haby och sedan korsa Slottsån vid Hulta. Ledningen går
sedan över Viskan och följer järnvägen och väg 41 några kilometer mot Berghem och viker samtidigt
av mot riktning till Björketorp. Därefter går ledningen till stor del längs med ån Viskan i syd,
sydvästlig riktning mot Broby innan den ansluter till ställverk T7 i Istorp.
Ledningen har två förgreningar som utgår från huvudledningen, dels en till T24 Hedbo och en till AK
7.1 Haby. Ledningen har även en kabellagd del, som går till kraftstationen i T6 Lekvad och som är
ungefär 45 meter lång, se infällt utsnitt i figur 2.

Figur 2. Befintlig kraftlednings lokalisering i omkringliggande landskap
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5.2 Omfattning och utformning
Kraftledningens totala längd är ca 23 km och går i sydvästlig riktning mot Istorp. Ledningen är främst
luftburen och har endast en kortare markkabel som ansluter till Lekvad kraftstation, ca 45 meter lång.
Sträckan mellan Kungsfors-Istorp byggdes 1969, den kabellagda delen till Lekvad kraftstation
byggdes 1969, medan avgreningarna Haby byggdes 1978-82 och Hedbo 1981-85.
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6 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Ledningen är idag uppförd dels i portalstolpar, dels i enkla ledningsstolpar. Stolparna utgörs av
kreosotimpregnerade trästolpar. I stolparna sitter en galvad järnregel som bär upp isolatorer, som kan
vara av glas, porslin eller av kompositmaterial. Linorna består av aluminium med en järnkärna i
mitten. En kort sträcka på avgrening från Lekvad kraftstation består av AXKL-linor.

6.1 Skogligt underhåll
Med ca 8 års mellanrum röjs luftledningens skogsgata från högväxande vegetation inom hela dess
bredd. I sidoområdena fälls även alla farliga kantträd. Röjningen görs för att säkerställa en trädsäker
ledning. Trädsäker ledning betecknar en kraftledning som vars ledningsgata (även kantträd i
sidoområde) röjs så att träd eller buskar ej kan nå närmare än angivet säkerhetsavstånd fram till nästa
röjning (röjnings intervall är 8 år eller mer). Röjning utförs inom hela skogsgatans bredd. Inom
skogsgatan röjs, där ej särskilda överenskommelser träffats med markägare eller annan part, all
högväxande vegetation. Bortsett från stolpplatser och patrullstig skall lågväxande träd och buskar
sparas. I sidoområdena skall alla farliga kantträd fällas. Ingen kvarstående vegetation får under tiden
fram till nästa röjning nå närmare någon fasledare än säkerhetsavståndet vid ledarens läge vid +50 °C
Under ledningen röjs en 3 meter bred patrullstig som är till för att man vid kontroll ska kunna ta sig
fram längs ledningen till fots, alternativt fordon. Ledningsgatan röjs i regel vart åttonde år och
röjningsbesiktigas mellan röjningarna. Röjningsbesiktningen innebär att ledningssträckan inventeras
med avseende på snabbväxande vegetation. Om det finns risk att sådan vegetation kan komma i
närheten av ledningen innan det är dags för nästa ordinarie röjning, fälls eller toppas vegetationen.
Röjningsbesiktningen omfattar bara de kritiska delarna av ledningsgatan och åtgärderna har karaktär
av punktinsatser.
Inför underhållsröjningar genomförs samråd enligt 12 kap 6 § med länsstyrelsen för att säkerställa att
påverkan på natur- och kulturmiljöer minimeras. För här aktuell luftledning är ledningsgatans bredd ca
40 meter.
6.2 Ledningsunderhåll
Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Vattenfall Eldistribution AB:s luftledningar för att avgöra om
underhåll krävs. Ledningsunderhåll av en luftledning genomförs efter behov på varje
ledningssträckning och omfattar allt underhåll på själva ledningen inklusive stolpar och andra
anordningar, t.ex. byte av gamla eller skadade stolpar, stag och faslinor.
6.3 Påverkan vid underhåll
Vid underhåll kan det finnas risk för mark- och vegetationsskador till följd av terrängkörning med
arbetsmaskiner och vid uttransport av material till stolpplatser. Transporter bedöms dock i huvudsak
kunna ske på befintliga vägar och i ledningens skogsgata. Blöta markområden med dålig bärighet, till
exempel sumpskogar och myrar, är särskilt känsliga för körskador, se vidare nedan.
En liten potentiell risk finns för att läckage av oljor och drivmedel från arbetsmaskiner som används
vid underhåll, kan förorena mark samt yt- och grundvatten. Risken bedöms dock som mycket liten och
motsvarar den risk som förekommer i samband med mekaniserat skogsbruk och jordbruk som bedrivs
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ledningens närområde. Mycket av arbetet med exempelvis röjning sker motormanuellt, varför en
mycket begränsad maskinkörning sker i samband med dessa.
6.4 Skadeförebyggande åtgärder
Vid underhåll av ledningen bör, inom våtmarksområden, arbetsföretag som innebär terrängkörning
med arbetsfordon eller andra arbetsmoment som kan orsaka markskador om möjligt förläggas till
tidpunkter då marken är frusen. Om detta inte är möjligt bör särskild försiktighet iakttas vid utförandet
av sådana arbeten och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, exempelvis utläggning av stockmattor.
Vid framtida underhållsarbeten skall tillses att ris eller annat material som kan påverka vattenföringen
inte lämnas kvar i diken och vattendrag.
Inför underhållsröjningar genomförs samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med länsstyrelsen för att
säkerställa att påverkan på natur- och kulturmiljöer minimeras.

7 KONSEKVENSBEDÖMNING AV BEFINTLIG LEDNING
7.1 Landskapsbild
Luftledningen går framförallt genom ett öppet jordbrukslandskap och följer till stor del Viskans
dalgång, som har höga kultur- och naturvärden. Att en luftledning påverkar visualiteten i landskapet är
oundvikligt, men aktuell kraftledning har funnit i området sedan 1969 och dess avgreningar sedan runt
80-talet och får därför ses som ett naturligt inslag i dagens landskap.
Den befintliga kraftledningen bedöms således inte påverka landskapsbilden negativt i dess nuvarande
utformning, då ledningen har funnits i området under en längre tid.
7.2 Riksintressen
Kraftledningen berör områden av riksintresse för naturmiljö och friluftsliv, som regleras i
miljöbalkens 3 kapitel.
Riksintresset för naturmiljö utgörs av Viskans och Surtans dalgångar med Assbergs raviner, se figur 3.
Områdesvärdena beskrivs som representativt odlingslandskap och naturbetesmarker, området utgör
lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. Landskapstyperna som utgör värdena är
odlingslandskap, vattendrag och geovetenskap i form av raviner. Naturmiljöer i direkt anslutning till
ledningsgatan eller inom denna kan vara påverkade av ledningen, men har då påverkats under lång tid
och därmed successivt anpassats till den mer öppna miljön i ledningsgatan. Ledningen bedöms därför
inte medföra någon negativ påverkan på riksintresset.
Kraftledningen gränsar till riksintresse för friluftsliv och de värden som riksintresset värnar om i
området är tillgång till strövande, övernattning och jakt. Endast en liten del av avgreningen Haby
angränsar till riksintresset, se figur 3. Kraftledningen bedöms därmed inte påverka de värden som
riksintresset syftar till att skydda och bevara.
Kraftledningen och dess avgrening mot Haby ligger ungefär 100 meter norr om ett område av
riksintresse för kulturmiljövård, se figur 3. Värdet på platsen är utgörs av Öresten borg.
Kraftledningen bedöms inte påverka värdet negativt, då ledningen ligger en bit ifrån området .
Sammanfattningsvis bedöms inte den befintliga kraftledningen påverka syftena med identifierade
riksintressen som finns i ledningen närhet.
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Figur 3. Riksintressen som den befintliga kraftledningen passerar eller som finns i ledningens närhet.
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7.3 Natur- och vattenmiljöer
De naturmiljöintressen som beskrivs nedan och visas i figur 4 är de intressen som ligger inom
ledningsgatans bredd dvs inom 40 meter längs den befintliga ledningen.
Kraftledningen korsar och gränsar till två naturreservat, Assbergs raviner (1996) och Lekvad (2002),
se figur 4. Assbergs raviner är beläget i norra delen av kraftledningen och är ett tätortsnära
rekreationsområde för invånarna i Skene och Kinna. Syftet med naturreservatet är bland annat att
bevara naturbetesmarkerna och det öppna odlingslandskapet. Naturreservatet Lekvad syftar till att
bevara och återställa värdefulla strömmande vattenmiljöer och ravinskogar. De berörda
naturreservaten har tillkommit efter byggandet av kraftledningen och ledningens lokalisering bedöms
inte påverka naturvärdena i reservaten negativt. För båda reservaten finns bestämmelser mot
anläggande av nya kraftledningar inom reservatsområdet. Åtgärder för befintliga ledningar kan
genomföras efter behov, men ska samrådas med Marks kommun. Enligt föreskrifterna för Lekvads
reservat är det förbjudet att utan Marks kommuns tillstånd, underhålla eller ersätta befintliga jord- eller
luftkablar. Vid akut underhåll skall Marks kommun underrättas i efterhand.
Inom naturreservatet Assbergs raviner och det område som ligger inom ledningsgatan, återfinns två
skyddsvärda träd (ek), område som ingår i Länsstyrelsens lövskogsinventering och som utgörs av
klibbalskog, naturvärdesklass 2, samt två område som ingår i Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering och utgörs av betesmark.
Vid avgrening Haby återfinns ett av Skogsstyrelsen registrerat naturvärdsobjekt som utgörs av åmiljö
kring Viskan. Ledningsgatan tangerar ett område som ingår i lövskogsinventeringen och utgörs av
klibbalskog, naturvärdesklass 1.
Vid Hulta och Bua återfinns två områden som ingår i lövskogsinventeringen och utgörs av ek,
naturvärdesklass 3.
Vid Hansagården återfinns en nyckelbiotop som utgörs av en brink vid Viskan.
Vid Dalen tangerar ledningsgatan ett naturvärdesobjekt knutna till bäckmiljö. Vidare söderut, i
närheten av Kronogården, passerar ledningsgatan genom ett område som utgörs av sumpskog samt
naturvärdesobjekt knutna till betad skog.
Vid Björketorp passerar ledningsgatan ett område som ingår i Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering och utgörs av betesmark.
Kraftledningen berör vattendragen Viskan, Slottsån, Lillån och Öxnevallabäcken. De naturvärden som
är kopplade till vatten bedöms inte påverkas negativt av den befintliga luftledningen.
Sammantaget bedöms kraftledningen inte påverka naturvärdena negativt, eftersom ledningen funnits i
området en längre tid och naturmiljöerna successivt har anpassats till den mer öppna miljön i
ledningsgatan. En omlokalisering av ledningen bedöms snarare ge högre påverkan på de naturvärden
som finns i området. Som tidigare nämnts kommer samråd enligt 12 kap 6 § att ske med länsstyrelsen
inför underhållsröjningar för att säkerställa att påverkan på naturmiljöerna minimeras.
Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999 och har som syfte att komma till rätta med
hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Normerna tar sikte på tillståndet i miljön och
vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Det finns idag
miljökvalitetsnormer för vatten, buller och luft. Av dessa bedöms miljökvalitetsnormen för vatten
kunna vara relevant i aktuellt sammanhang.
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Befintlig kraftledning berör flera vattendrag som är upptagna som vattenförekomst i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige). På de delsträckor av Viskan som ledningen passerar har ån dels
god ekologisk status (Slottsån-Surtan), dels måttlig ekologisk status (Surtan-Hornå) vilket rör
fiskstatusen. Vattendraget uppnår inte god kemisk status. Lillån har otillfredställande ekologisk status
där fiskstatus är utslagsgivande för bedömningen och har inte uppnått en god kemisk status.
Öxnevallabäcken har måttlig ekologisk status på grund av övergödning och fysisk påverkan och
uppnår inte god kemisk status. Avgreningen mot Haby korsar Slottsån där den ekologiska statusen i
vattendraget är måttlig och ån har inte uppnått en god kemisk status. Slottsån har problem med
försurning, morfologiska förändringar och kontinuitet.
Vid Björketorp och Haby korsars två större grundvattenområden som båda har god kvantitativ status
och god kemisk grundvattenstatus.
Det finns en liten potentiell risk för att läckage av oljor och drivmedel från arbetsmaskiner som
används i samband med skogligt underhåll eller ledningsunderhåll under driftskedet, kan förorena
mark samt yt- och grundvatten. Risken för bestående negativa konsekvenser för
grundvattenkavaliteten i området till följd av eventuella läckage bedöms som mycket liten , se kapitel
6.
Befintlig ledning bedöms inte påverka vattnets kvalitet och inte heller miljökvalitetsnormerna för
vattendrag och grundvatten negativt på kvalitetsfaktornivå.
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Figur 4. Naturmiljöintressen som den befintliga kraftledningen passerar eller som finns i ledningens närhet.
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7.4 Kulturmiljö
De kulturmiljöintressen som beskrivs nedan och visas i figur 5 är de intressen som ligger inom
ledningsgatans bredd dvs inom 40 meter längs den befintliga ledningen.
7.4.1 Fornlämningar
Den befintliga ledningen berör totalt sex kända fornlämningar som finns registrerade i
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, se tabell 1 och figur 5.
Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt
Kulturmiljölagen (1988:950) och får inte skadas eller övertäckas . För att en lämning ska kunna
bedömas som fornlämning krävs att den är från forna tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk
och att den är varaktigt övergiven, samt tillkommit före år 1850.
Den befintliga ledningen berör fyra fornlämningar som utgörs av boplatser.
Tabell 1. Av ledningen berörda lämningar enligt Riksantikvarieämbetets register

RAÄ nr
Surteby-Kattunga 50:1
Surteby-Kattunga 51:1
Örby 333:1
Örby 149:1
Örby 84:1
Istorp 47:1

Lämningstyp
Boplats
Boplats
Lägenhetsbebyggelse
Boplats
Gravfält
Boplats

Antikvarisk bedömning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Uppgift om
Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid
registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. En övrig
kulturhistorisk lämning berörs av ledningen och utgörs av lägenhetsbebyggelse
”Uppgift om” innebär att lämningen endast är känd via kartmaterial eller skriftlig eller muntlig källa.
och lämningen har inte kunnat återfinnas i fält. Ledningen berör ett sådant område där lämningstypen
utgörs av gravfält.
Den befintliga luftledningen bedöms inte påverka lämningarna.
7.4.2 Område för kulturmiljö
Assbergs raviner är förutom naturreservat även utpekat som både regionalt och nationellt värdefullt
odlingslandskap och ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet. Även ett område nordöst om
Björketorp samt ett område mellan Viskabacka och Istorp ingår i bevarandeplan för odlingslandskapet
och är utpekat som regionalt värdefulla odlingslandskap.
En av luftledningens avgreningar (Haby) ligger cirka 100 meter norr om ett område för kulturmiljö i
kommunen.Värdena är kopplade till Öresten som bland annat är ett medeltida beläggningsfäste,
fornlämningsområde med boplats och fossil åker samt gårdsmiljö. Ledningen bedöms inte påverka
området eftersom den passerar en bit ifrån.
Eftersom befintlig ledning har funnits på platsen i över 40 år bedöms ledningen utgöra en del av
dagens landskapsbild. Ledningens stolpar kan ha viss lokal påverkan på jordbruket, men eftersom
ledningen funnits på platsen under längre tid bedöms en förnyad koncession inte påverka
jordbrukslandskapets värden.
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Figur 5. Kulturmiljöintressen längs befintlig ledning. Berörda fornminnen angivna med RAÄ nummer.
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7.5

Bebyggelse och infrastruktur

7.5.1 Bebyggelse
Sex stycken bostäder ligger inom 40 meter från befintlig ledning. Närmsta bostadshus ligger ca 10
meter från ledningen, intill Habyvägen. Den befintliga kraftledningen bedöms inte ha någon negativ
påverkan på befintlig bebyggelse i närområdet.
7.5.2 Vägar
Kraftledningen berör riksväg 41, mindre länsvägarna 1505, 1518, 1519, 1522,1524, 1525 samt
enskilda vägar. Kraftledningen bedöms inte påverka aktuella vägar, men hänyn skall iakttas vid
eventuellt underhållsarbete av ledningen.
7.5.3 Järnväg
Ledningen följer järnvägen och väg 41 några kilometer mot Berghem. Befintlig ledning bedöms inte
påverka järnvägen.
7.6

Markanvändning

7.6.1 Planförhållanden
Kommunens aktuella översiksplan är från 2017 och det rekommenderas att ny eller förändrad
bebyggelse sker i samråd med miljöenheten. Befintliga kraftledningar är också utmarkerade i en
plankarta för centralorten Kinna.
Enligt 2 kap 8 § Ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot detaljplan eller
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras. Aktuell ledning anses inte strida mot gällande detaljplaner.
7.6.2 Jordbruk
Luftledningen går framförallt genom ett öppet jordbrukslandskap och följer till stor del Viskans
dalgång. Ledningens stolpar kan ha viss lokal påverkan på jordbruket, men eftersom ledningen funnits
på platsen under längre tid bedöms en förnyad koncession inte påverka brukandet av marken
ytterligare.
7.6.3 Strandskydd och vattenanvändning
Kraftledningen passerar två vattenskyddsområden,vid Haby och Kattunga, samt berör strandskydd, se
figur 6. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda dricksvattenförekomster. Ledningen går i
utkanten vattenskyddsområdena och bedöms inte påverka syftet med skyddsområdena negativt.
Ledningen korsar vattendragen Viskan, Slottsån, Lillån och Öxnevallabäcken. Ledningen berör även
områden med miljökvalitetsnormer för grundvatten och vattendrag, se vidare kapitel 8.2.
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Figur 6. Strandskydd och vattenskyddsområden längs ledningen.

Kraftledningen korsar och tangerar strandskyddet som går längs med Viskan och Slottsån, se figur 6.
Strandskyddsområdet omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalkens 7
kapitel. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Den befintliga ledningen
bedöms inte inverka negativt på strandskyddets syfte med att långsiktigt bevara allmänhetens
friluftsliv och djur- och växters goda livsvillkor i vatten och på land.
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7.7 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö,
både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det
elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter
(kV/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar.
Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt
fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte
vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och
varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek
även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med
kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära
kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar
däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte
människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga
elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras
hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha
betydande miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som
rekommenderar följande:
· Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfält begränsas.
· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Vattenfall Eldistribution skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade
försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen har magnetfältsberäkningar gjorts för den aktuella
ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka redovisas nedan.
7.7.1 Magnetfältsberäkningar
Magnetfältsberäkningar har utförts för befintlig kraftledning. Resultatet av beräkningarna visas i figur
7 och är baserat på det årsmedelvärde som skulle kunna bli aktuellt utifrån de idag kända
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Rakt under befintlig luftledning är den magnetiska flödestätheten strax över 1,8 mikrotesla. Närmaste
bostadshus ligger ca 10 meter från luftledningen och på det avståndet är påverkan från det magnetiska
fältet således strax över 0,5 mikrotesla, figur 7.
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lastförutsättningarna. Som figur 7 visar avtar styrkan i det magnetiska fältet kring ledningen ju längre
från ledningen man kommer.

Figur 7. Resultatet av magnetfältsberäkningen förbefintlig kraftledning.
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8 SAMLAD BEDÖMNING
Den aktuella 45 kV kraftledningen är belägen i Marks kommun och är en luftburen kraftledning med
två avgreningar mot Haby och Hedbo samt en kort (ca 45 m) markkabel till kraftstationen i Lekvad.
Kraftledningen går till stor del längs med ån Viskan och har funnits i området sen slutet på 1960-talet.
Eftersom befintlig ledning har funnits på platsen i över 40 år bedöms ledningen utgöra en del av
dagens landskapsbild.
Kraftledningen berör område som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv men bedöms inte
påverka värdena som finns i områdena negativt. Ledningen passerar genom Assbergs raviner och
tangerar Lekvad naturreservat. Båda naturreservaten har tillkommit efter byggandet av kraftledningen
och ledningens lokalisering bedöms inte påverka naturvärdena i reservaten negativt.
Ledningen passerar genom eller nära andra naturområden enligt skogsvårdsstyrelsens,
Jordsbruksverkets och länsstyrelsens inventeringar samt områden som ingår i bevarandeplan för
odlingslandskapet. Eftersom ledningen har funnits på platsen i mer än 40 år anses dock naturmiljöerna
längs ledningen ha anpassats till ledningsgatans öppenhet och den kontinuerliga röjning som görs.
Inför underhållsröjningar sker samråd enligt 12 kap 6 § med länsstyrelsen för att säkerställa att
påverkan på naturmiljöer minimeras. Inför åtgärder inom naturreservaten skall samråd med Marks
kommun ske.
Den befintliga luftledningen passerar sex kända lämningar varav fyra är fornlämningar. Luftledningen
bedöms inte påverka lämningarna.
Ledningens stolpar kan ha viss lokal påverkan på jordbruket, men eftersom ledningen funnits på
platsen under längre tid bedöms en förnyad koncession inte påverka brukandet av marken.
Den befintliga luftledningen passerar Viskan, Slottsån, Lillån och Öxnevallabäcken men bedöms inte
påverka dessa.
Aktuell ledning anses inte strida mot gällande detaljplaner i någon av kommunerna.
Alternativet att rasera ledningen och lokalisera den på annan plats skulle innebära betydligt större
påverkan på omgivningen än att låta den vara kvar i befintlig sträckning. En sådan åtgärd skulle
innebära att ledningen skulle ta ny mark i anspråk eftersom den fortsatt behövs för att säkerställa
strömförsörjningen i området. Ett sådant alternativ bedöms snarare utgöra en större påverkan på naturoch kulturvärden än att låta ledningen stå kvar i befintlig lokalisering.
Sammantaget görs bedömningen att befintlig lednings sträckning och utförande är den mest lämpliga
utifrån både miljömässig och hälsomässig påverkan och ur driftsäkerhetssynpunkt.
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