Förnyelse av nätkoncession för befintlig 40 kV-ledning mellan
Kungsfors och Istorp, Marks kommun, Västra Götalands län

2018-102023-0001

2018-06-19

Samrådsunderlag

December 2017

2018-06-19
2018-102023-0001

INNEHÅLL
1.

BAKGRUND OCH SYFTE ..........................................................................................................5

2.

TILLSTÅNDSPROCESSEN ........................................................................................................6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

UTREDNINGSALTERNATIV ......................................................................................................7

3.1
3.2
3.3
4.

NOLLALTERNATIV .......................................................................................................7
BEFINTLIG LEDNING ....................................................................................................7
ALTERNATIVA STRÄCKNINGAR .....................................................................................7

BESKRIVNING AV BEFINTLIG LEDNING..................................................................................8

4.1
4.2
5.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING ...........................................................................................6
SAMRÅD OCH MKB ....................................................................................................6
PRÖVNINGEN .............................................................................................................6
MARKUPPLÅTELSE OCH LEDNINGSRÄTT .......................................................................7
ÖVRIGA TILLSTÅND ELLER DISPENSER .........................................................................7

LOKALISERING ...........................................................................................................8
OMFATTNING OCH UTFORMNING..................................................................................9

KONSEKVENSBEDÖMNING AV BEFINTLIG LEDNING .......................................................... 10

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

LANDSKAPSBILD.......................................................................................................10
RIKSINTRESSEN .......................................................................................................10
NATURVÄRDEN ........................................................................................................12
KULTURMILJÖ ..........................................................................................................14
VATTEN ...................................................................................................................18
KOMMUNALA PLANER ...............................................................................................19
HÄLSA OCH SÄKERHET .............................................................................................19

6.

SAMLAD BEDÖMNING ............................................................................................................ 21

7.

REFERENSER.......................................................................................................................... 22

3

4

2018-102023-0001

2018-06-19

2018-06-19
2018-102023-0001

2. TILLSTÅNDSPROCESSEN
2.1 Gällande lagstiftning
För att få bygga och nyttja en starkströmsledning krävs tillstånd enligt ellagen (1997:857), så kallad
nätkoncession för linje. I en ansökan om nätkoncession ska enligt ellagen en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Samrådsförfarandet och kraven på MKB regleras i
miljöbalken (1998:808), se vidare nedan. Ansökan om nätkoncession prövas av
Energimarknadsinspektionen. För en befintlig ledning vars tillstånd löper ut gäller samma lagkrav som
för en ny ledning och som beskrivs ovan.
2.2 Samråd och MKB
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras 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.
För här aktuell ledning kommer samråd att ske med länsstyrelsen, kommunen och enskilda, men även
med övriga statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Syftet
med samrådet är framför allt att informera om projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter.
De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen beaktas i det fortsatta arbetet med
koncessionsansökan och MKB. Efter genomfört samråd upprättas en MKB som biläggs
tillståndsansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen.
Syftet med MKB:n är i huvudsak att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som
ledningen kan få på;
•
•
•

Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö
Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
Annan hushållning med material, råvaror och energi

Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö.
2.2.1 Förslag till innehållsförteckning i kommande miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns innehåll.
Nedan presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sammanfattning
Projektets bakgrund och syfte
Alternativ, inklusive nollalternativ
Samrådsredogörelse
Beskrivning av det befintliga alternativet - lokalisering, omfattning och utformning
Områdesbeskrivning – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.
Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet inklusive
elektriska och magnetiska fält
8. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
9. Referenser
2.3 Prövningen
När ansökan är komplett och innefattar de övriga handlingarna, utöver MKB, som krävs enligt ellagen
sänds ansökan in för prövning till Energimarknadsinspektionen. När Energimarknadsinspektionen
tagit emot tillståndsansökan inhämtar myndigheten yttranden från bl.a. berörd länsstyrelse, kommun,
fastighetsägare samt övriga berörda sakägare innan tillstånd till verksamheten kan medges.
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2.4 Markupplåtelse och ledningsrätt
I samband med att ledningen byggdes inhämtades tillstånd för tillträde till berörda fastigheter. Den
aktuella förnyade koncessionsansökan föranleder inget behov av ytterligare avtal för att driva eller
underhålla befintlig ledning. Vattenfall har ledningsrätt att bygga, driva och underhålla ledningen.
2.5 Övriga tillstånd eller dispenser
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning
vid byggande av en ny ledning. Den aktuella ledningen är befintlig och ligger inom ett naturreservat.
Reservatet bildades 1994 och ledningen har funnits på plats innan reservatet bildades. Ledningen anses
inte påverka reservatet negativt varför någon dispensprövning inte är aktuell i detta skede.

3. UTREDNINGSALTERNATIV
3.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå om projektet inte genomförs, dvs. i det här
fallet om befintlig 40 kV-ledning inte får fortsatt tillstånd. Det skulle medföra att Vattenfall 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.
3.2 Befintlig ledning
Det befintliga alternativet innebär att 40 kV-ledningen behålls i befintligt läge och utförande. Den
befintliga ledningen är i huvudsak luftburen och har en kort markkabel till kraftstationen i Lekvad.
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.
3.3 Alternativa sträckningar
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.
Att flytta ledningen till en annan plats bedöms snarare utgöra en större miljöpåverkan än att behålla
ledningen i dess befintliga lokalisering.
Med hänsyn till ovan anser Vattenfall att ledningens lokalisering i dess befintliga läge är det i området
lämpligaste och anser därför inte att det är motiverat att utreda alternativa lokaliseringar.
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4.2 Omfattning och utformning
Kraftledningens totala längd är ca 23,8 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.
Ledningen är 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.
4.2.1 Drift och underhåll
Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Vattenfalls luftledningar för att avgöra om underhåll krävs. I
samband med det besiktigas även av de kabelstolpar där luftledningarna övergår i kabel.
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.
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). Inför underhållsröjningar genomförs samråd med
länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på natur- och kulturmiljöer minimeras. För här aktuell
luftledning ska en skogsgata på 40 meter hållas trädfri. Ledningen är dock till största delen lokaliserad
i odlingslandskap, varför underhållsröjningen blir begränsad på aktuell sträcka.
Underhåll av en befintlig markkabel sker normalt sett inte. Livslängden på en modern kabel är lång
och svår att förutsäga exakt, men bedöms till ca 60 år. När kabeln i framtiden är uttjänt görs en ny
behovsbedömning av kabeln och en ny kabel läggs om så bedöms nödvändigt. Den befintliga kabeln
behöver då inte tas upp ur marken p.g.a. risk för utsläpp i marken, eftersom det inte förekommer några
miljöfarliga substanser i moderna kablar. Beslut om att kabeln skall tas upp eller inte fattas då det är
aktuellt och efter de rutiner/regler som då gäller.
Sannolikheten för att en kabel i mark ska gå sönder och behöva repareras är låg eftersom yttre
påverkan på kabeln är näst intill obefintlig. Om kabelfel ändå skulle uppstå så felsöks kabeln och
ingreppet begränsas till den del av kabeln som är sönder och ger därför en väldigt lokal påverkan. Vid
en eventuell reparation av kabeln kommer den del som är sönder att grävas upp och åtgärdas varpå
marken ovan återställs till ursprungligt skick. Inga registrerade natur- och kulturmiljövärden eller
övriga allmänna intressen i kabelns närhet bedöms påverkas negativt vid en eventuell reparation.
Kortvarig bullerpåverkan kan ske vid reparation av kabel, men omfattningen bedöms vara begränsad
till ett par dagar och är att betrakta som normalt byggplatsbuller. Arbetet sker på dagtid.
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5. KONSEKVENSBEDÖMNING AV BEFINTLIG LEDNING
5.1 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
oundviklig, men luftledningen har funnit i området sedan 1969 och dess avgreningar sedan runt 80talet och får därför ses som ett naturligt inslag i landskapet. Den befintliga kraftledningen bedöms
således inte påverka landskapsbilden negativt i dess nuvarande utformning, då ledningen har funnits i
området en längre period.
5.2 Riksintressen
Kraftledningen korsar och gränsar till riksintrese för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv, som
regleras i miljöbalkens 3 kapitel. Riksintresset för naturmiljö berör Viskans och Surtans dalgångar
med Assbergs raviner. 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. Den befintliga
ledningen bedöms inte påverka de värden som finns i området negativt.
Kraftledningen gränsar till riksintresse för friluftsliv och de värden som riksintresset värnar om i
området är tillgång till strövande, övernattning och jakt. Det är endast en liten del av avgreningen
Haby som 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 från ett utpekat område för
riksintresse kulturmiljövård, se figur 3. Värdet på platsen är kopplat till Öresten borg. Kraftledningen
bedöms inte påverka värdet negativt, då ledningen ligger en bit ifrån det utpekade området.
Sammanfattningsvis bedöms inte den befintliga kraftledningen påverka de riskintressen som finns i
närområdet.
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Figur 3. Riksintressen i ledningens närområde.
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5.3 Naturvärden
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.
Längs med kraftledningen finns det även några områden som ledningen korsar eller gränsar till, som
har höga naturvärden såsom skyddsvärda träd, sumpskog, nyckelbiotoper, ängs- och betesinventering
samt lövskogsinvetering. Kraftledningen bedöms dock inte påverka värdena negativt, eftersom
ledningen funnits i området en längre tid. En omlokalisering av ledningen bedöms snarare ge högre
påverkan på de naturvärden som finns i närområdet.
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Figur 4. Naturvärden i ledningens närområde.
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Kulturmiljö

Kraftledningen korsar och gränsar till områden som är utpekade som värdefulla odlingslandskap, både
nationellt och regionalt samt områden för kulturmiljö i kommunen. Det finns fornlämningar i
kraftledningens närområde, men inga som ledningen direkt berör, se figur 5,6,7,8.
I norra delen av ledningen finns områden som är regionalt och nationellt värdefulla odlingslandskap
samt områden för kulturmiljö i kommunen. Gällande området för kulturmiljö i kommunen är värdena
kopplade till Öresten som bland annat är ett fornlämningsområde.
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5.4

Figur 5. Kulturmiljövärden inom ledningens närområde.
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Vid Hulatorp korsar ledningen ett område som är utpekat som regionalt värdefullt odlingslandskap, se
figur 6 och 7.

Figur 6. Kulturmiljövärden inom ledningens närområde.
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Figur 7. Kulturmiljövärden inom ledningens närområde.

I söder går ledningen in i ett regionalt utpekat värdefullt odlingslandskap. Det finns även
fornlämningar i närområdet till ledningen.
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Figur 8. Kulturmiljövärden inom ledningens närområde.

Sammanfattningsvis bedöms inte den befintliga kraftledningen påverka de värden som är kopplade till
kulturmiljö. Visuellt kan ledningen påverka kulturmiljön, men samtidigt har ledningen funnits i
området sedan slutet på 1960-talet och får därmed ses som ett naturligt inslag i landskapet. Att
17

5.5 Vatten
Kraftledningen passerar områden med vattenskydd och strandskydd, se figur 9. Syftet med
vattenskyddsområden är att skydda dricksvattenförekomesten. Ledningen går i utkanten av
vattenskyddsområdena och bedöms inte påverka syftet av skyddsområdena negativt. Ledningen berör
även områden med miljökvalitetsnormer för grundvatten och vattendrag. Grundvatten och vattendrag i
området har en god kemisk status. Vattendragen som kraftledningen berör är Viskan och Slottsån. De
värden som är kopplade till vatten bedöms inte påverkas negativt av den befintliga kraftledningen.

2018-102023-0001

2018-06-19

omlokalisera ledningen bedöms ha en större påverkan på kulturmiljön än att låta den stå kvar i
befintligt utförande och lokalisering.

Figur 9. Värden kopplade till vatten inom ledningens närområde.
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5.5.1 Strandskydd
Kraftledningen korsar och tangerar strandskyddet som går längs med Viskan och Slottsån, se figur 10
Området i kartbilden 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. Ledningen bedöms inte
inverka negativt på strandskyddets syfte med att långsiktigt bevara allmänhetens friluftsliv och djuroch växters goda livsvillkor i vatten och på land.
5.6 Kommunala planer
Befintliga kraftledningar är utmarkerade i en plankarta för centralorten Kinna och det bör därmed
anses att ledningar tas hänsyn till i den kommunala planeringen.
5.7 Hälsa och säkerhet
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. 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 luftledningar 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. Även kablar förlagda i mark ger
upphov till spänningsskillnader och därmed också till ett elektriskt fält, men till skillnad från
luftledningar är många jordkablar försedda med en jordad metallisk skärm som gör att inget elektriskt
fält sprids till omgivningen. För de jordkablar som saknar en metallisk skärm, dämpas det elektriska
fältet kraftigt av marken som kablarna är förlagda i.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och
varierar med strömmens styrka som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och
elkonsumtion. Ju mer ström som flyter i ledningen desto starkare blir ledningens magnetfältsbidrag.
För markkabel beror den resulterande fältstyrkan förutom på strömmens storlek även på fasledarnas
inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet
till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial eller vegetation.
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
elektromagnetiska fält (EMF) ha betydande miljöeffekt
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6. SAMLAD BEDÖMNING
Den befintliga 40 kV kraftledningen är belägen i Marks kommun är en luftburen ledning med två
avgreningar mot Haby och Hedbo samt en kort (ca 45 m) markkabel till kraftstationen i Lekvad.
Ledningen går till stor del längs med ån Viskan och har funnits i området sen slutet på1960-talet.
Kraftledningen anses inte påverka landskapsbilden negativt och får ses som ett naturligt inslag i
dagens landskap.
Kraftledningen korsar områden som bland annat är utpekat riksintresse naturvård, naturreservat,
regionala och nationella värdefulla områden för odlingslandskap och strandskydd. Det finns höga
värden i närområdet, men eftersom ledningen funnits sedan 1960-talet, bedöms en omlokalisering
snarare utgöra en större påverkan på natur-och kulturvärden än att låta ledningen stå kvar i befintlig
lokalisering. En omlokalisering skulle leda till att annan mark behöver tas i anspråk inom Marks
kommun eftersom ledningen fortsatt behövs för att säkerställa strömförsörjningen för berörda
fastigheter.
Sammantaget görs bedömningen att den befintlig kraftlednings sträckning och utförande är den mest
lämpade.
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