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YTTRANDE
 

Enheten för planfrågor Datum
2020-04-07
 

Beteckning
407-10260-2020

Vattenfall eldistribution AB
@sweco.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande över kompletterande ansökan om 
nätkoncession för Hagby-Ensta-Arninge i Upplands 
Väsby och Täby kommuner, i Stockholms län

Ärendet
Vattenfall eldistribution AB (nedan Vattenfall) har genom Sweco, till 
Länsstyrelsen, översänt ett underlag för samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, 
daterat 2020-02-21, gällande tillägg till tidigare framtaget samrådsunderlag för 
spänningshöjning och nybyggnation av ledningar i Upplands Väsby och Täby 
kommun.

Det tidigare samrådsunderlaget från 2019 var uppdelat i delsträckor. Detta 
kompletterande samråd avser delsträcka 1 samt del av delsträcka 2 samt del av 
delsträcka 3 och delsträcka 4.

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 
från Trafikförvaltningen, Region Stockholm daterat 2020-03-23 samt från 
Trafikverket daterat 2020-04-06.

Länsstyrelsens synpunkter
Utöver det som Sweco tagit upp i samrådsunderlaget anser Länsstyrelsen att även 
det som anges nedan behöver beaktas.

Riksintresse för kommunikationer, Roslagsbanan 
Roslagsbanan är av Trafikverket utpekat som riksintresse för
Kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Trafikförvaltningen har i sitt
yttrande (2020-03-23) angivit vad Vattenfall behöver ta hänsyn till för 
Roslagsbanan. Länsstyrelsen bedömer att detta kan behöva beaktas för att 
tillgodose riksintresse för kommunikationer i kommande planering.

Vattenområden
I underlaget framgår att flera vattenområden kan komma att påverkas. Som 
vattenområde enligt 11 kap. 2 § miljöbalken räknas förutom vattendrag och sjöar 
även våtmarker (alsumpskog, lövsumpskog, barrsumpskog). 
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Vattenfall behöver tydligt redovisa påverkan på vattenmiljöerna och respektive 
vattenområde. Det bör även finnas en bedömning om hur berörda 
markavvattningsföretag påverkas av planerade arbeten och hur bolaget avser 
hantera det. 
Arbeten i vattenområden enligt 11 kap. 2 § miljöbalken är vattenverksamhet enligt 
11 kap. 3 § miljöbalken och behöver prövas enligt 11 kap. 9 § miljöbalken såvida 
bolaget inte bedömer att det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna 
intressen skadas av åtgärderna (se 11 kap. 12 § miljöbalken). Bolaget bör 
redogöra för om prövning enligt 11 kap. miljöbalken är aktuellt.

Naturvård
Av de tre ledningssträckningarna förbi Hagby är tillkommande alternativ 1 
lämpligast ur naturvårdssynpunkt. Det tidigare samrådda alternativet går rakt 
igenom ett naturvärdesobjekt, samt tangerar ytterligare ett, varför det är det 
sämsta alternativet ur naturvårdssynpunkt. Enligt samrådsunderlaget kan 
åkerholmar komma att påverkas av tillkommande alternativ 2. Åkerholmar av 
natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark 
eller kultiverad betesmark omfattas av biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § 
miljöbalken. Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får verksamheter eller åtgärder inte 
vidtas inom ett biotopskyddsområde om det finns en risk för skada på naturmiljön. 
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens i det enskilda fallet.
Alternativ 1 och 2 vid Ensta medför att en ny ledning och kraftledningsgata måste 
anläggas genom en nyckelbiotop, en alsumpskog. Biotopförlusten, vilken 
förstärks av kanteffekter, innebär en stor negativ påverkan på naturvärdena i 
nyckelbiotopen varför dessa alternativ är olämpliga ur naturvårdssynpunkt. 
I planerad ledningssträckning finns flertalet områden med höga naturvärden och 
känsliga miljöer. Vid detaljplaneringen måste därför mycket stor hänsyn tas till att 
värden påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Kommer värden ändock att 
påverkas ska det tydligt framgå och motiveras varför ledningen måste läggas inom 
ett sådant område samt vilka kompensationsåtgärder som kan utföras för att 
ersätta värden som går förlorade.
Aktuellt område ingår i en grön kil. Gröna kilar är sammanhängande grönområden 
av vikt för såväl den biologiska mångfalden som tätortsnära rekreation samtidigt 
som de skapar viktiga ekologiska samband. De gröna kilarna utgörs av 
kilområden, gröna värdekärnor och svaga, gröna samband. Vattenfall behöver 
utreda de planerade åtgärdernas påverkan på grönstrukturen.

Riksintresse för kulturmiljövården
Sträckningen från station Hagby passerar genom riksintresset för 
kulturmiljövården Skålhamravägen, inte Täby prästgårdsmarker som angivet i 
underlaget.
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Länsstyrelsen bedömer att tillkommande alternativ 1 och 2 inte riskerar att 
medföra påtaglig skada på riksintresset. I vårt yttrande 2019-10-18 framfördes att 
det saknades en analys av sträckningarnas påverkan på upplevelsen och 
förståelsen av riksintresset. Det är positivt att nya alternativ med mindre påverkan 
har tagits fram, men en brist att det inte finns några underliggande analyser 
redovisade.

Förorenade områden
Vattenfall har inte berört frågan om eventuella markföroreningar längst med 
föreslagna sträckningar. Det gäller framförallt de delar som passerar Hagby 
avfallsanläggning. Vid markarbeten, rivning av stolpar etcetera inom detta område 
ska risken för att föroreningar påträffas och eventuellt sprids utredas.
Länsstyrelsen är i allmänhet av den meningen att det vid utbyte av gamla 
kreosotimpregnerade stolpar är lämpligt att undersöka om dessa gett upphov till 
någon föroreningssituation samt om någon typ av riskreducerande åtgärd är 
nödvändig.
Om föroreningar påträffas vid markarbeten ska tillsynsmyndigheten kontaktas. 
Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Svämplan
Enligt Länsstyrelsens webgis ligger alla alternativ i Hagby, även det tidigare 
samrådda inom svämplan. Detta kan behöva beaktas gällande placering av stolpar, 
både utifrån översvämningsrisk, men också med hänsyn till de marktekniska 
egenskaperna.

Upplysning
Länsstyrelsen beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en 
samrådsredogörelse. 

Beslutet har fattats av planhandläggare 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 









Yttranden från övriga myndigheter

 



 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist  

 alt @lfv.se.   





 

2020-03-23 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
dragningsalternativen. Dock vill LFV att ledningar som skall spänningshöjas 
inspekteras med avseende på spruckna och trasiga isolatorer då ledningarna går 
nära skyddsområdet för en av LFV:s CNS-utrustningar och spruckna eller trasiga 
isolatorer kan ge gnistgap som förorsakar elektromagnetisk störning på LFVs 
utrustning. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  
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Från: @msb.se>
Skickat: den 4 mars 2020 14:09
Till:
Ämne: MSB 2019-10550-3 - Inbjudan till kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 6. 

avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Jonathan, 
 
MSB har inget att invända emot ombyggnationen av Vattenfall Eldistributions kraftledningar sträckan Hagby-Ensta-
Arninge i Upplands Väsby och Täby kommuner, Stockholms län. 
 
Mvh /  
Rakel och Ledningssystem 
MSB 
 
 

Från: @sweco.se>  
Skickat: den 25 februari 2020 09:28 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se; vasbydirekt@upplandsvasby.se; MSB Registrator <registrator@msb.se>; 
trafikverket@trafikverket.se; registrator@naturvårdverket.se; lfvcentralregistratur@lfv.se; registrator@svk.se; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; registrator@raa.se; jrf@jagarnasriksforbund.se; 

@hotmail.com; regionmalardalen@friluftsframjandet.se; sodra-roslagen@friluftsframjandet.se; 
osteraker@friluftsframjandet.se; info@birdlife.se; atlas@stof.nu; orientering@stockholmsidrotten.se; 
tabyok@tabyok.se; kontakt@vasby-ok.se; info@okosteraker.se; elskydd@skanova.se; info@swedavia.se; 
info@arlandaairport.se; info@brommaairport.se; operations@vasterasairport.se; ats@eskilstunaflygplats.se; 
info@skavsta.se; info@scouterna.se; malardalen@lrf.se; registrator@lrf.se; ordf@tabyhembygdsforening.se; 
taby.krets@naturskyddsforeningen.se; osteraker@naturskyddsforeningen.se; 
sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se; kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se 
Ämne: Inbjudan till kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 6. avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge 
 
Hej! 
 
Ni bjuds härmed in till kompletterande samråd enligt miljöbalken kap 6. avseende spänningshöjning och 
ombyggnation av Vattenfall Eldistributions kraftledningar sträckan Hagby-Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby 
kommuner, Stockholms län. 
 
Bifogat detta mail finner ni sändlistan för samrådet. Underlag för kompletterande samråd samt tidigare samråd 
finns tillgänglig för nedladdning på: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hagby/ 
Filerna är stora varför de inte går att bifoga i detta mail. Om så önskas kan filerna även skickas via en filöverförings-
tjänst. 
 
Yttrande och/eller frågor skickas till @sweco.se  
 
Alternativt: 
Sweco Energy AB  
Att:   
Box 340 44 
100 26 Stockholm 
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Sista svarsdatum är: 2020-03-24 
 

Med vänliga hälsningar  

 

  
Miljökonsult  
Tillstånd och MKB  
 
Mobil +   

@sweco.se  

Sweco Energy AB  
Gjörwellsgatan 22  
Box 340 44  
SE-100 26 Stockholm  
Telefon +46 8 695 60 00  
www.sweco.se  
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  Trafikförvaltningen 
Strategisk utveckling 
Planering 
Samhällsplanering 
 

BREV 
2020-03-23 

Ärende/Dok. id. 
TN 2019-1004 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

  Handläggare 
 
 

@sll.se 

Sweco Energy AB på uppdrag av 
Vattenfall Eldistribution AB 
Att:  
 
 

@sweco.se 

  

 Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08–686 16 00 
Fax: 08-686 16 06 
E-post: registrator.tf@sll.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.sll.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Samrådsyttrande avseende 
kompletterande samråd för projekt 
gällande kraftledningar Hagby-Ensta-
Arninge samt Ullna-Täljö, Upplands-
Väsby, Täby, Vallentuna och Österåkers 
kommuner  
 
Vattenfall eldistribution AB har översänt rubricerat ärende till Region 
Stockholms trafikförvaltning för ett kompletterande samråd. Samrådet sker 
inför ansökan om tillstånd för att bygga om och spänningshöja befintliga 
kraftledningar Hagby-Ensta-Arninge och spänningshöja befintlig kraftledning 
Ullna-Täljö. Åtgärderna kräver att nytt tillstånd söks för ledningarna, s.k. 
nätkoncession för linje.  
 
Vattenfall har översänt en underrättelse till Region Stockholms 
trafikförvaltning, då AB Storstockholms Lokaltrafik äger fastigheter i 
påverkansområdet. SL bedriver på berörda fastigheter trafik på Roslagsbanan 
som utgör den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen för stora delar av 
Nordöstra Stockholms län. Roslagsbanan har pekats ut som riksintresse för 
kommunikationer, vilket bland annat innebär att Roslagsbanan skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. Ytterligare information om detta finns i ”Roslagsbanan – 
precisering av riksintresse” som finns tillgänglig via Trafikverkets hemsida. 
 
Trafikförvaltningens synpunkter 
Trafikförvaltningen kan av den kompletterande samrådshandlingen inte se att 
åtgärden innebär någon förändring i förhållande till AB SLs fastigheter. Det 
innebär att det trafikförvaltningen framförde i föregående samråd fortfarande 
kvarstår och trafikförvaltningen uppmanar att Vattenfall  snarast inkommer 
med ”Blankett för anmälan av aktiviteter som påverkar kollektivtrafiken” för 
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  Trafikförvaltningen 
Strategisk utveckling 
Planering 
Samhällsplanering 
 

BREV 
2020-03-23 

Ärende/Dok. id. 
TN 2019-1004 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

att påbörja hantering av frågan om korsning med Roslagsbanan samt 
framtagande av ledningskorsningsavtal, blankett finns på 
http://www.sll.se/bygga/.  
 
 
Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
 
 
 

  
Gruppchef samhällsplanering 
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Från: Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Skickat: den 16 mars 2020 10:42
Till:
Ämne: 2019/2384. Yttrande angående kompletterande samråd enligt miljöbalken kap 6.

avseende spänningshöjning och ombyggnation av Vattenfall Eldistributions
kraftledningar sträckan Hagby-Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby
kommuner i Stockholms län

Bifogade filer: 2_Yttrande ang undersöknings- och avgränsningssamråd, spänningshöjning och
ombyggnation av kraftledningar Hagby-Ensta-Arninge, Upplands Väsby och Täby
kommun.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Yttrande angående kompletterande samråd enligt miljöbalken kap 6. avseende
spänningshöjning och ombyggnation av Vattenfall Eldistributions kraftledningar
sträckan Hagby-Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby kommuner i Stockholms
län

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting ytterligare
att framföra än tidigare lämnat remissvar daterat 2019-10-11.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet
för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet finns publicerat på vår
webbplats, www.svk.se.

Med vänliga hälsningar

PLANHANDLÄGGARE

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1

TEL 

@SVK.SE

WWW.SVK.SE
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Från: Fysplan <fysplan@mil.se>
Skickat: den 24 mars 2020 17:06
Till:
Ämne: [ES] FM2020-6292 Yttrande avseende kompletterande samråd enligt 6 kap 

miljöbalken avseende kraftledningar mellan Hagby, Ensta och Arninge, Täby 
kommun, Stockholms län

Hej! 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
Vårt ärendenummer: FM2020-6292 
 
För frågor i ärendet, kontakta handläggaren.  
För frågor via mail: inkludera kopia till fysplan@mil.se. 
 
Vänliga hälsningar, 

 
 

 
Samhällsplanerare 
Fysisk planering 
 
FÖRSVARSMAKTEN 
HKV PROD RPE INFRA  
107 85 STOCKHOLM  
Besöksadress: Banérgatan 62 
 
Tel:   

@mil.se 
e-post: fysplan@mil.se 
www.forsvarsmakten.se  
 
 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. 
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. 
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar 
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig 
person. 

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the 
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headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message 
does not contain classified information. 
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Från: @skogsstyrelsen.se
Skickat: den 23 mars 2020 11:16
Till:
Kopia: Evolution@skogsstyrelsen.se
Ämne: VB: Angående ert ärende: inbjudan till kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 

6. avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge
Bifogade filer: Sändlista Hagby-Ensta.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej! 
Angående ert ärende: SKS2020/903 kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 6. avseende 
kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge. 
Om länsstyrelsen önskar så tar de in synpunkter ifrån Skogsstyrelsen i detta ärende, för övrigt har inte 
Skogsstyrelsen något att erinra. 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
 

  |  Skogskonsulent 
Skogsstyrelsen  |  Dalarnas distr kt 
Tallvägen 2, 79252 Mora 
036-35 93 00 (växel)  |  0250-59 51 19 (direkt) 

@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.se 
 

 
 

Från: Evolution <Evolution@skogsstyrelsen.se>  
Skickat: den 25 februari 2020 13:24 
Till: remisser.mitt <remisser.mitt@skogsstyrelsen.se> 
Ämne: VB: Inbjudan till kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 6. avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-
Arninge 
 
Hej! 
 
Vidarebefordrar denna remiss till dig. Den har tilldelats dnr 2020/903. 
 
Med vänlig hälsning 

 
 

 | Kundtjänsthandläggare 
Skogsstyrelsen | Serviceenheten 
Vallgatan 8, 55183 Jönköping 
036-35 93 00 (växel) 

@skogsstyrelsen.se | skogsstyrelsen.se 
 

 
 

Från:   
Skickat: den 25 februari 2020 09:28 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se; vasbydirekt@upplandsvasby.se; registrator@msb.se; trafikverket@trafikverket.se; 
registrator@naturvårdverket.se; lfvcentralregistratur@lfv.se; registrator@svk.se; Registrator Skogsstyrelsen ; 
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registrator@raa.se; jrf@jagarnasriksforbund.se; @hotmail.com; 
regionmalardalen@friluftsframjandet.se; sodra-roslagen@friluftsframjandet.se; osteraker@friluftsframjandet.se; 
info@birdlife.se; atlas@stof.nu; orientering@stockholmsidrotten.se; tabyok@tabyok.se; kontakt@vasby-ok.se; 
info@okosteraker.se; elskydd@skanova.se; info@swedavia.se; info@arlandaairport.se; info@brommaairport.se; 
operations@vasterasairport.se; ats@eskilstunaflygplats.se; info@skavsta.se; info@scouterna.se; malardalen@lrf.se; 
registrator@lrf.se; ordf@tabyhembygdsforening.se; taby.krets@naturskyddsforeningen.se; 
osteraker@naturskyddsforeningen.se; sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se; kommunikation@stockholm-
jagareforbundet.se 
Ämne: Inbjudan till kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 6. avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge 
 
Hej! 
 
Ni bjuds härmed in till kompletterande samråd enligt miljöbalken kap 6. avseende spänningshöjning och 
ombyggnation av Vattenfall Eldistributions kraftledningar sträckan Hagby-Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby 
kommuner, Stockholms län. 
 
Bifogat detta mail finner ni sändlistan för samrådet. Underlag för kompletterande samråd samt tidigare samråd 
finns tillgänglig för nedladdning på: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hagby/ 
Filerna är stora varför de inte går att bifoga i detta mail. Om så önskas kan filerna även skickas via en filöverförings-
tjänst. 
 
Yttrande och/eller frågor skickas till ). 
 
Alternativt: 
Sweco Energy AB  
Att:   
Box 340 44 
100 26 Stockholm 
 
Sista svarsdatum är: 2020-03-24 
 

Med vänliga hälsningar  

 

  
Miljökonsult  
Tillstånd och MKB  
 
Mobil   

sweco.se  

Sweco Energy AB  
Gjörwellsgatan 22  
Box 340 44  
SE-100 26 Stockholm  
Telefon +46 8 695 60 00  
www.sweco.se  
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Trafikverket 
Trafikverket 
172 90 Solna 
Besöksadress: Solna strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.traf kverket.se 

 
Planering 
Direkt:  

 
@trafikverket.se 
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 Sweco Energy AB  
Att:   
Box 340 44  
100 26 Stockholm 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Trafikverkets diarium 

Yttrande gällande kompletterande 
undersökningssamråd för 
kraftledningsprojekt LN1 Hagby-Arninge 
 

Trafikverket önskar göra följande tillägg till tidigare samrådsyttrande med anledning av 
att samrådsunderlaget har kompletterats med ytterligare sträckningsförslag. 

 

Beträffande förslagen på ledningssträckor väster om väg 951 Skålhamravägen förordar 
Trafikverket tillkommande alternativ 1 och tillkommande alternativ 2 framför tidigare 
samrått alternativ. De båda tillkommande alternativen bedöms utgöra en betydligt 
mindre risk att medföra olägenhet för väganläggningen ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Gällande utredningsområdet öster om Roslagsbanan tar Trafikverket inte ställning till de 
alternativa lösningsförslagen. 

 

Vidare förutsätts att planerade arbeten utförs i enlighet med föreskrifterna i ELSÄK-FS 
2008:1 och SS-EN 50341-2, samt att säkerhetshetsavstånden till berörda statliga vägar 
och vägbelysningsstolpar är uppfyllda för den högre spänningen.  

 

 

För Trafikverket Region Stockholm 

 

Samhällsplanering 

  

 

[ ap   ] 



Yttranden från organisationer, föreningar och verksamhetsutövare
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Från:  (ARNN-Safety Office) @swedavia.se> för Safety 
<safety@swedavia.se>

Skickat: den 3 mars 2020 10:30
Till:
Kopia: Swedavia Remisshantering
Ämne: Yttrande från Swedavia Stockholm Arlanda flygplats gällande kompletterande 

samråd enl. miljöbalken kap 6. avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge
Bifogade filer: Remissvar från Swedavia Stockholm Arlanda flygplats gällande 

kraftledningsprojekt...msg

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej, 
 
Swedavia Stockholm Arlanda flygplats har tagit del av kompletterande samrådsunderlag i rubricerat ärende 
(kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge). Vi har inget att erinra mot något av de tillkommande alternativen och 
hänvisar till tidigare yttrande (bifogas). 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 

 

 

Safety Engineer 
Safety Office 
 
Direct phone:  

@swedavia.se 

Swedavia AB 
Stockholm Arlanda Airport 
SE-190 45 Stockholm-Arlanda, Sweden 
Phone: +46 10 109 10 00  Fax: +46 10 109 05 00 
www.arlandaairport.se 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

 
 
 
 

Från: @sweco.se>  
Skickat: den 25 februari 2020 09:28 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se; vasbydirekt@upplandsvasby.se; registrator@msb.se; trafikverket@trafikverket.se; 
registrator@naturvårdverket.se; Central Registratur (Affärsstöd) <anCenReg@swedavia.se>; registrator@svk.se; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; registrator@raa.se; jrf@jagarnasriksforbund.se; 

@hotmail.com; regionmalardalen@friluftsframjandet.se; sodra-roslagen@friluftsframjandet.se; 
osteraker@friluftsframjandet.se; info@birdlife.se; atlas@stof.nu; orientering@stockholmsidrotten.se; 
tabyok@tabyok.se; kontakt@vasby-ok.se; info@okosteraker.se; elskydd@skanova.se; Swedavia Kundtjänst 
<info@swedavia.se>; Info arlandaairport <info@arlandaairport.se>; Info Brommaairport <info@brommaairport.se>; 
operations@vasterasairport.se; ats@eskilstunaflygplats.se; info@skavsta.se; info@scouterna.se; malardalen@lrf.se; 
registrator@lrf.se; ordf@tabyhembygdsforening.se; taby.krets@naturskyddsforeningen.se; 
osteraker@naturskyddsforeningen.se; sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se; kommunikation@stockholm-
jagareforbundet.se 
Ämne: Inbjudan till kompletterande samråd enl. miljöbalken kap 6. avseende kraftledningar, Hagby-Ensta-Arninge 
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Hej! 
 
Ni bjuds härmed in till kompletterande samråd enligt miljöbalken kap 6. avseende spänningshöjning och 
ombyggnation av Vattenfall Eldistributions kraftledningar sträckan Hagby-Ensta-Arninge i Upplands Väsby och Täby 
kommuner,  Stockholms län. 
 
Bifogat detta mail finner ni sändlistan för samrådet. Underlag för kompletterande samråd samt tidigare samråd 
finns tillgänglig för nedladdning på: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hagby/ 
Filerna är stora varför de inte går att bifoga i detta mail. Om så önskas kan filerna även skickas via en filöverförings-
tjänst. 
 
Yttrande och/eller frågor skickas till  
 
Alternativt: 
Sweco Energy AB  
Att:   
Box 340 44 
100 26 Stockholm 
 
Sista svarsdatum är: 2020-03-24 
 

Med vänliga hälsningar  

  

 

  

Miljökonsult  

Tillstånd och MKB  

 

Mobil +   

@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  
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Från: för Safety
Skickat: den 25 september 2019 12:00
Till: @sweco.se'
Kopia: Arlanda Remisshantering
Ämne: Remissvar från Swedavia Stockholm Arlanda flygplats gällande kraftledningsprojekt 

Hagby-Ensta-Arninge samt Ullna-Täljö, Vattenfall Eldistribution AB

Hej, 
  
Swedavia Stockholm Arlanda flygplats har tagit del av och granskat samrådsunderlag med tillhörande bilagor för 
Vattenfall Eldistribution AB:s kraftledningsprojekt i norra Stockholm.  Projekt LN1 omfattar spänningshöjning från 70 
kV till 130 kV och tillhörande om- och nybyggnad av luftledningar på sträckan Hagby-Ensta-Arninge. Projekt LN2 
omfattar spänningshöjning från 70 kV till 130 kV i befintlig luftledning på sträckan Ullna-Täljö. 
 
Granskningens syfte har varit att säkerställa att projekten inte medför några flygsäkerhetsrisker som kan påverka 
riksintresset Arlanda flygplats. 
 
Följande kan konstateras: 
• Samtliga delsträckor ligger utanför det skyddsområde som definieras av Transportstyrelsens föreskrifter om 

luftledningar för starkström vid flygplatser (TSFS 2011:73). 
• Samtliga delsträckor ligger utanför flygplatsens s.k. Annex 14-ytor (hinderbegränsande ytor) 
• Samtliga delsträckor ligger inom flygplatsens procedurytor. Längs samtliga delsträckor är det möjligt att bygga 

upp till +213 m totalhöjd (RH2000) utan vidare behov av flyghinderanalys. Observera dock att station Hagby idag 
ligger precis söder om och i direkt anslutning till en proceduryta som medger byggnation upp till +100 m 
totalhöjd (RH2000) utan behov av vidare flyghinderanalys. Med aktuell markhöjd på platsen (< +30 m) och 
beskriven infrastruktur finns dock inget som pekar på att denna totalhöjd skulle överskridas även om station 
Hagby skulle expandera norrut. 

 
Mot bakgrund av ovanstående har Swedavia Stockholm Arlanda flygplats inget att erinra mot rubricerade 
kraftledningsprojekt. Swedavia ser positivt på denna förstärkning av det regionala ledningsnätet. 
 
Swedavias ställningstagande omfattar inte LFV:s utrustning för kommunikation, navigering och övervakning (s.k. 
CNS). För utlåtande om detta måste LFV kontaktas för en s.k. CNS-analys, se vidare: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 

 

 

Safety Engineer/Safety Auditor 
Safety Office 
 
Direct phone:  

@swedavia.se 

Swedavia AB 
Stockholm Arlanda Airport 
SE-190 45 Stockholm-Arlanda, Sweden 
Phone: +46 10 109 10 00  Fax: +46 10 109 05 00 
www.arlandaairport.se 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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Från: @sweco.se>  
Skickat: den 2 september 2019 17:50 
Till: vasbydirekt@upplandsvasby.se; servicecenter@osteraker.se; kommun@vallentuna.se; registrator@msb.se; 
trafikverket@trafikverket.se; registrator@naturvardsverket.se; sgu@sgu.se; registrator@svk.se; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; registrator@raa.se; jrf@jagarnasriksforbund.se; 

@hotmail.com; regionmalardalen@friluftsframjandet.se; sodra-roslagen@friluftsframjandet.se; 
osteraker@friluftsframjandet.se; info@birdlife.se; atlas@stof.nu; orientering@stockholmsidrotten.se; 
tabyok@tabyok.se; kontakt@vasby-ok.se; info@okosteraker.se; elskydd@skanova.se; Info arlandaairport 
<info@arlandaairport.se>; Info Brommaairport <info@brommaairport.se>; operations@vasterasairport.se; 
ats@eskilstunaflygplats.se; info@skavsta.se; info@scouterna.se; malardalen@lrf.se; Registrator@lrf.se; 
ordf@tabyhembygdsforening.se; taby.krets@naturskyddsforeningen.se; osteraker@naturskyddsforeningen.se; 
sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se; kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se; 
sofia.carlsson@upplandsvasby.se; catarina.ericsson@taby.se; krister.sernbo@osteraker.se 
Ämne: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Hagby-Ensta-Arninge, 
Vattenfall Eldistribution AB 
 
Hej, 
 
Bifogat finns två samrådsunderlag med tillhörande bilagor för Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt i 
norra Stockholm. Det ena projektet LN1 berör sträckan Hagby-Ensta-Arninge och LN2 berör sträckan Ullna-Täljö. 
 
Materialet finns i högre upplösning och kan skickas på begäran.  
 
Vattenfall kommer ha ett öppet samrådsmöte för allmänheten den 19 september, 16.00-19.00 i Karby gård, 
Karbygårdsvägen 1, Täby. 
 
Sista svarsdag är 2019-10-11 
 
Svar skickas till @sweco.se, alternativt: 
 
Sweco Energy AB 
Att:  
Box 340 44 
100 26 Stockholm 

Med vänliga hälsningar  

  

 

  

Miljökonsult  

Tillstånd och MKB  

 

Mobil   

@sweco.se  

Sweco Energy AB  

Gjörwellsgatan 22  

Box 340 44  

SE-100 26 Stockholm  

Telefon +46 8 695 60 00  

www.sweco.se  
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Täby 2020-03-23    

 

TFR remissvar, samråd Vattenfall kraftledningar Täby m.fl. 2020. 
 
Täby Föreningsråd företräder kultur, fritid och friskvård. Vi anser därför att det är viktigt att 
behålla Täby så grönt som möjligt samt att ordna lokaler för förenings- och fritidsaktiviteter, 
detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en rik fritid för alla åldrar och därmed 
friskare kommuninvånare. 
 
Vi har tagit del av de uppdaterade handlingarna och vill nu komplettera våra tidigare 
synpunkter i det samråd som nu hålls avseende kraftledningarna Hagby-Ensta-Arninge samt 
Ullna-Täljö. 
Vi vill först konstatera att de ny alternativen till kraftledningsdragningarna, väster och söder 
om Hagby återvinning och deponi, ligger helt i linje med våra tidigare framförda synpunkter. 
 
Vi förespråkar nu alternativ dragning 1 som dels kan uttnyttja befintliga kraftledningsgator och 
som inte skapar en ny gata enligt det tidigare alternativet norr och öster om Hagby 
anläggningen. 
Vad beträffar anknytningen till ställverket vid Ensta/Myrängen förespråkar vi alternativet 4 där 
ju fram och återledning kan ske i gemensam kraftledningsgata kanske till och med i 
gemensamma stolpar.  
 
Vi vill fortsatt starkt framföra att fortsatt nödvändig utbyggnad av kraftnäten inom Täby 
bör och skall ske i befintliga kraftledningssträckningar. Anknytningen till 
Ensta/Myrängen bör ske i gemensam gata för fram och återledning allt för att minimera 
kraftledningsyta i skogsområdet. 
 
I övrigt vill vi hänvisa till våra framförda synpunkter i tidigare remissvar av den 2019-09-30. 
 
Vi ser med tillförsikt fram emot att era alternativa förslag till dragningar av de nya 
kraftledningarna i enlighet med ovan framförda och föredragna ledningsalternativ blir det 
slutliga genomförandet av utbyggnaden. 
 
 
 
Täby 2020-03-23 
Täby Föreningsråd 
 
 
Styrelsen 
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Sweco Energy AB 

Att: @sweco.se 

Box 340 44 

100 26 Stockholm 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på planerat 
kraftledningsprojekt Hagby-Ensta-Arninge, Vattenfall Eldistribution AB med 
anledning av kompletterande samråd 2020. 

Synpunkter på sträckan Station Hagby, Hagby ÅVC till Skålhamravägen, 
figur 1 sid 4 i underlaget 2020-02-21. 

TNF förordar det tillkommande alternativet 1(mörk brunt), dvs parallellt med Svenska 

kraftnäts (Svk) befintliga ledning. Detta alternativ stöder TNF tidigare förslag att man bör 

behålla så mycket som möjligt av befintliga kraftledningsgator för att skona naturmiljö och 

jordbruk. 

Synpunkter på sträckan fram till Ensta, förbi Gullsjön. Sid 5 i underlaget 2020-02-21 

och den rosa rutan i bilaga 6. 

TNF förordar lösningsalternativ 4 i bilaga 6, då det alternativet medför ett mindre 

markbehov än dagsläget (sid 9 tabell 5) samt påverkar ett färre antal nyckelbiotoper (sid 10 

tabell 6). 

 

Täby den 13 mars 2020 

Styrelsen för Täby Naturskyddsförening 

Kontaktuppgifter: 

Täby Naturskyddsförening,   

@yahoo.se  eller  taby.krets@naturskyddsforeningen.se 









1

Från:  /External @skanova.se>
Skickat: den 24 mars 2020 11:17
Till:
Kopia: Elskydd /Telia Norge AS /Oslo
Ämne: 20-507 Svar kompl. samråd Hagby-Ensta-Arninge

Hej  
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet avseende ombyggnation och nybyggnation av 
kraftledningarna mellan Hagby-Ensta-Arninge. 
 
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se 
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21  (Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, 
teleanläggningar m. m.).  
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-
entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx 
 
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anläggning för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Telia förbehåller sig rätten att i god tid innan driftsättningstillstånd ges, utföra markpotentialmätningar för i 
driftsättande kraftledning berörda ställverk och telestationsområden. 
 
För ledningssamordning i Upplands Väsby och Täby kommuner kontakta Nätförvaltare  
 
Hälsningar  
 

 
Telia Elskyddsärenden |  
Koncessioner – Samråd – Remisser –  
Markpotentialer – Skyddsåtgärder  
 
Cable & Sites - Technical Development 
 

  
 
Telia Company 

 
@skanova.se 

elskydd@skanova.se 
 
www.teliacompany.com 
Fabriksgatan 22 Örebro   
 
Telia Company AB, Stockholm 556103-4249 
 

 
 
 
This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the 
intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or 
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.  
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Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.  
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Från: @eon.se>
Skickat: den 24 mars 2020 21:47
Till:
Ämne: Yttrande angående kompletterande samråd

Hej! 
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna i det kompletterande samrådet avseende 
kraftledningar mellan Hagby, Ensta och Arninge. 
 
Den föreslagna förändringen kan innebära att delar av den nya sträckningen hamnar inom E.ONs 
områdeskoncession 2252 AF. Som framförts i tidigare yttrande är det viktigt att Vattenfall i ett tidigt skede kontaktar 
E.ON så att vi tillsammans kan utreda vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta, för det fall E.ONs befintliga 
anläggningar påverkas av den justerade sträckningen. 
 
 

Hälsningar 

 
Gruppchef 
Tillstånd & Rättigheter 

 

 
 

 
Besöksadress: 
Nobelvägen 66 
205 09 Malmö 
 
E.ON Energidistribution AB  
205 09 Malmö 
 
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube  

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.  
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee. 
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately. 
E.ON Energidistribution AB, Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 
556070-6060. 

 





Yttranden från enskilda särskilt berörda
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 2 mars 2020 09:08
Till:
Kopia: @hotmail.com
Ämne: Svar kompletterande samråd kraftledningar Hagby, Ensta, Arninge 

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej , 
 
 
Undertecknade, , accepterar lösningsalternativ 3 för Ensta. Övriga alternativ är för nära 
inpå djur och människor inkluderat Ryttarcenter. Alternativ 3 tycks därtill vara mest kostnadseffektivt givet 
dragningar i samma gata.   
 
 
Vänligen, 

 
  

 
Hämta Outlook för iOS 

1
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 13 mars 2020 14:06
Till:
Ämne: KOMPLETTERANDE SAMRÅD AVSEENDE KRAFTLEDNING

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej
Vi hat fått ta del av ett dokument som avser “Kompletterande samråd avseende kraftledningar mellan
Hagby, Ensta och Arninge” genom vår granne som bor  mitt emot oss på Strömmen,  Skålhamravägen 7. Vi
yttrade oss vid förra tillfället där kraftledningen (röd linje) föreslogs gå väldigt nära våra grannar och
därmed även nära oss på Strömsborg, Skålhamravägen 6.  Det här nya förslaget med en brun eller ev en
gul sträckning från station Hagby till Frestavägen är så mycket bättre. Vi har svårt att orientera oss var i
verkligheten de här kraftledningarna skall gå. Men att dra ledningen direkt utanför ÅVCn utmed staketet
på västra sidan skulle minska nya ingrepp i naturen.
Vänliga hälsningar

Skickat från Windows E-post
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Från: @sll.se>
Skickat: den 20 mars 2020 11:56
Till:
Kopia: @taby.se; @taby.se; @centerpartiet.se; 

@live.se
Ämne: synpunkter på planerade kraftledningar Hagby-Ensta efter kompletterande 

samrådshandlingar utskickade 20-02-21
Bifogade filer: Synpunkter från närboende Kompletterande samråd 20-02-21.pdf

Hejsan! De boende längs med Skålhamravägen tackar för möjligheten att fortsatt få vara delaktiga i processen, och 
att ni varit lyhörda för konstruktiva förslag.  
Bifogar våra kommentarer på de nya, föreslagna sträckningarna och ser fram emot fortsatt god dialog.  
Mvh  
 

 
 

   
Telefon:   

@sll.se  
   
****************************************  
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Värdefulla natur- och kulturvärden 

Hela området som berörs omfattas både av Riksintresse för kulturminnesvård och Riksintresse för 
friluftsliv och ingår i en av de Gröna Kilarna, Rösjökilen, som utsetts av Länsstyrelsen i Stockholm 
och omfattar ett flertal värdefulla natur- och kulturvärden. Ett gnomlysningsprojekt utfördes 2012-
2014 av Calluna, på uppdrag av Täby, Upplands Väsby, Danderyd, Vallentuna och Sollentuna 
kommun. Där studerades och påtalades de värden som finns i området avseende tallevande 
insekter (som behöver gammal tall), vildbin (behöver död ved och blomrikedom) och fladdermöss 
(som behöver våtmarker och lövskogar). Genom området går Roslagsleden, och årligen vallfärdar 
historie- och miljöintresserade längs med den med en bevarandeplan skyddade Skålhamravägen 
för känslan att befinna sig mitt i det kända Runriket. Täby kommun arbetar aktivt med att bevara 
den lantliga historiska profil som vägen bidrar till och håller de gamla betesmarkerna längs med 
vägen öppna för att bevara de unika nyckelbiotoper som finns i området.  

Det finns ett antal aspekter att beakta just omkring Strömmen:  

- Två hällristningar finns placerade just norr om vägen, där en stolpe är föreslagen att 
placeras. Några tiotalmeter västerut står en rest runsten. 
  

- Längs med den föreslagna dragningen söderut sträcker sig Fortet Froden, en välbevarad 
befästning från andra världskriget, och i skogen runt Strömmen finns ett flertal historiska 
lämningar i form av gamla stenmurar och jordkällare bevarade. 
 

- I skogen, som troligen kommer riskera behöva avverkas om inte den planerade 
sträckningen justeras, finns ett stort antal äldre ekar och andra lövträd, hem åt såväl fåglar 
som insekter.  
 

- Området stoltserar med ett rikt fågel-, djur- och insektsliv, till följd av den välskötta 
lövskogen och våtmarkerna. Bland insekterna utmärker sig ett rikt bestånd av vildbin och 
bålgetingar. Flera arter av fladdermus finns också i närområdet. Närheten till Vallentunasjön 
och det utökade strandskyddet gör att såväl skogs-, rov- och sjöfåglar trivs bra i området, 
och det gedigna utbudet har mängder av ornitologer upptäckt vid den närbelägna Hagby 
Ekopark. Det mest uppseendeväckande är de årligen återkommande havsörnar som 
häckar strax norr om Fällbro. Det levande jordbrukslandskapet och lövskogarna intill, gör 
åkrarna tacksamma jaktmarker för alla rovfåglar, och det är inte en ovanlig syn att man här 
får se havsörnsungarna göra sina första jaktförsök, övervakade av sina föräldrar. Det finns 
ett flertal studier som visar på riskerna med höga kraftledningar, framför allt då de dras 
ovanpå varandra på höjden, just avseende rovfåglar under jakt.  
 

- Öppna jordbrukslandskap med kulturhistoriska värden och åkerholmar med nyckelbiotoper. 
Vid anläggandet av Norrortsleden 2004 valde man att gräva ner vägen för att inte förstöra 
intrycket av orört landskap i området. Med samma värderingar som vägledning avrådde 
Länsstyrelsen 2014 Täby kommun att gå vidare med det långt framskridna projektet att i 
samarbete med E.on anlägga ett kraftvärmeverk vid Hagby ÅVC.  
 

 





3. Vi önskar också att ni tar i beaktande risken för våra rovfåglar med de högre stolparna, och där 
det är möjligt, t.ex. över större åkrar, väljer de lägre stolparna som medför mindre risk. Detta för 
också med sig att man följer bevarandeplanen för området, och det uttalade önskemålet om en 
bevarad lantlig miljö.  

 4. Vi önskar fortfarande få besked att det inte är aktuellt med det initialt föreslagna sekundära, 
”blå” förslaget där kraftledningen skulle dras i linje med vår tomtgräns, då vi upplever detta som att 
man inte ens övervägt att försiktighetsprincipen skulle beaktas. I detta förslag kommer också stora 
delar av den sammanhängande ekskogen, tallskogen och betesmarker mellan Strömmen och 
Litsby som Täby kommun gjort sig vinn om att vårda under många år att försvinna helt, och med 
den också stora mängder av de djur och insekter som lever där. Den föreslagna dragningen 
inkräktar också på det föreslagna utökade strandskyddet kring Vallentunasjön och kommer 
sannolikt påverka strandfloran och faunan av reptil- och groddjur som lever där. (US1, NV1, NV2 
samt ÄoB3 (se https://www.vattenfalleldistribution.se/4a49a2/globalassets/vart-
arbete/samrad/hagby/ln1 bilaga-3.-naturmiljo--friluftsliv.pdf) 
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