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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 

befintlig 130 kV luftledning mellan Arnö och Oxelösund i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, 

Södermanlands län. Inom ramen för föreliggande tillståndsansökan, som enligt länsstyrelsen i Södermanland 

inte medför en betydande miljöpåverkan ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. I bilagorna 

redovisas samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek. 

1.1 Bakgrund 
Vattenfall Eldistribution har år 2009 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en cirka 11,5 km lång 

befintlig 130 kV luftledning mellan Arnö och Oxelösund. Den aktuella sträckningen byggdes delvis år 1953 

och delvis år 1976. Den 23 mars 2017 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle 

kompletteras enligt diarienummer 2017-100731. Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Vattenfall 

Eldistribution beslutat att ta fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning som 

visas i kartan i Figur 1 samt i bilaga 1. 
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Figur 1. övers,ktskarta som visar befintlig sträckning. 

1.2 Syfte och behov 
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Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät som överför el inom ett stort område till 

underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter i 

regionen. Ledningen slutar i norr i en transformatorstation belägen mellan orterna Arnö och Långsäter och är 

en viktig del i dessa orters elförsörjning. 
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1.3 Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och har cirka 900 000 kunder. Allt från mycket 

små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på Vattenfall 

Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras cirka 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten 

och effektiviteten i företagets elnät för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget 

bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan år 2005. Företaget har cirka 660 

anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och 

byggentreprenader för cirka 3 miljarder kronor per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 till 130 kV, 

indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande 

cirka 4 varv runt jorden. 

1.4 Disposition 
I föreliggande MKB beskrivs först metoden och de bedömningsgrunder som används för att ta fram MKB:n, 

därefter beskrivs det ramverk som miljöbalken och annan relevant lagstiftning utgör. Vidare beskrivs tekniska 

förutsättningar i form av ledningens utformning och lokalisering. Slutligen beskrivs rådande förutsättningar i 

omgivningen samt en bedömning av konsekvenserna på omgivningen. 

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning 
En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. Den 

lilla MKB:n ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av 

verksamhetens miljöpåverkan. 

I detta dokument används ett antal olika begrepp för att analysera och beskriva kraftledningens 

miljöpåverkan. Dessa beskrivs i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Begreppsförklaring 

Begrepp Förklaring 

-
Aspekt Den väsentliga frågan/intresseområdeUvärdet som beskrivs, I.ex. naturmiljö, 

kulturmiljö, buller, emissioner, boendemiljö etc. 

Påverkan Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som planerad 
verksamhet/åtgärd medför. 

Konsekvens Kan vara av direkt eller indirekt karaktär på en nationell, regional och/eller 
lokal nivå. 

Hänsynsåtgärd För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås olika 
skyddsåtgärder. 
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För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de frågor och 

aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Tabell 2 nedan redogörs för 

genomförda avgränsningar. 

Tabell 2. Avgränsningar i denna miljöbedömning. 

Avgränsning i sak Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen mellan Arnö och 
Oxelösund. Etableringen omfattar en 11,5 km lång befintlig luftledning med 
Stolphöjder om cirka 10-35 m beroende på terrängegenskaper. Stolparna är 
placerade med ett inbördes avstånd om cirka 120-340 meter. 

Avgränsning i tid Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till 
avslutad drift och nedmontering av ledningen. 

Avgränsning i rum Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt som 
påverkas. Den geografiska avgränsningen anges således för varje enskild 
aspekt i avsnitt 4. 

1.5.1 Bedömningsgrunder 

Utgångspunkten vid bedömning av miljökonsekvenserna för respektive aspekt har varit framtagna 

bedömningsgrunder som här redovisas. Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade 

verksamheten eller åtgärden har på de olika aspekterna sätts verksamhetens påverkan i relation till aspektens 

värde, se Tabell 3. 

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. 

Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ 

konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens. 

Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens värde, 

men kan också ställas i relation till andra samhällsintressen på lokal, regional eller nationell nivå. Exemplet i 

Tabell 3 ska ej ses som uttömmande. 

En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt där 

samtliga aspekter vägs samman. I den samlade bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika 

värden, dvs. hur de vägs mot varandra. 
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Tabell 3. Matris med WSP:s bedömningsgrunder och kommentarer till dessa. Observera att kommentarerna inte ska ses som 
ullömmande utan endast som exempel. 

-

I Definition jKommentar 
-

Positiv konsekvens ➔ Verksamheten/åtgärden bidrar till en miljöförbättring på lokal, regional

Verksamheten/åtgärden medför och/eller nationell nivå.

en förbättring för människans ➔ Verksamheten/åtgärden bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i
hälsa och/eller miljö som ges miljökvalitetsmålens riktning.
vikt vid bedömning mellan 

Verksamheten/åtgärden bidrar till att en ekosystemtjänst bibehålls, 
I 

värden/aspekter. ➔ 

utvecklas eller skapas.
-

Obetydlig konsekvens ➔ Verksamhetens/åtgärdens påverkan har ingen betydelse för aspektens

Påverkan till följd av värde.

verksamheten/åtgärden 
bedöms inte medföra några 

➔ Inga objekt i verksamhetens/åtgärdens direkta närhet påverkas.

konsekvenser för 
värdet/aspekten. 

Liten negativ konsekvens ➔ Vanligt förekommande påverkan.

Verksamheten/åtgärden ➔ Påverkan på vanligt förekommande värden, som tål viss påverkan.
bedöms endast medföra 
negativ påverkan av mindre art ➔ Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 
och omfattning som inte rekommendationer.
innebär någon betydande 
försämring eller skada av 
värdet/aspekten. 

Måttlig negativ konsekvens ➔ Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.

Verksamheten/åtgärden ➔ Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en tydlig/förhållandevis 
bedöms medföra en negativ stor konsekvens, men i förhållande till miljönyttan med föreslagen 
påverkan av måttlig art och verksamheUåtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 
omfattning som innebär en konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.
försämring av eller mindre 
skada på värdeUaspekten . 

.__ 

Stor negativ konsekvens ➔ Påverkan på ett unikt värde.

Verksamheten bedöms ➔ För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa
medföra påverkan av större art istället komma att bedömas som måttlig eller en liten negativ
och omfattning som innebär en konsekvens.
allvarlig försämring av eller 
skada på värdeUaspekten. 
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För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Energimarknadsinspeklionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 

omprövning efter 40 år. 

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som 

behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för att utgöra 

beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 

samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (det vill säga tillstånd) ska erhållas. 

Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över 

processen. 
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2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig 
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare. För fastighetsägaren 
innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i 
form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades. 

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. Det kan till 
exempel vara aktuellt att anmäla vattenverksam het enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från 
skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas. 

2.2 Genomförda samråd 
Samråd avseende nätkoncession genomfördes under perioden 30 november 2017 till 5 januari 2018. 

Samrådsprocessen inleddes med inhämtning av underlagsmaterial för GIS-analyser. Underlaget hämtades 
från till exempel länsstyrelsen, skogsstyrelsen och riksantikvarieämbetet. GIS-analyserna tillsammans med 
analyser av kommunens översiktsplan samt sökningar i bland annat artportalen utgjorde sedan grunden för 
sam rådsunderlaget. 

Samrådsunderlaget skickades den 30 november 2017 ut till Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, 
länsstyrelsen i Södermanland samt övriga myndigheter via mail tillsammans med en inbjudan till skriftligt 
samråd. Lokala föreningar och verksamhetsutövare fick också motta samrådsunderlaget och inbjudan via mail 
den 30 november 2017. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare och delägare i samfälligheter fick via 
brev hemskickat en inbjudan till skriftligt samråd med en hänvisning till att samrådsunderlaget gick att hämta 
från Vattenfall Eldistributions hemsida. I inbjudan uppmanades de att skicka vidare informationen till 
eventuella hyresgäster eller arrendatorer. Övrig eventuellt berörd allmänhet blev informerad om 
samrådsprocessen och inbjudna att delta via annons publicerad i Södermanlands nyheter den 8 december 
2017. 

Hela samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs mer utförligt i sam rådsredogörelsen, Bilaga 6. 

Länsstyrelsen i Södermanland beslutade 2 februari 2018 att aktuell luftledning inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Efter det att Vattenfall Eldistribution tagit del av alla synpunkter har föreliggande MKB tagits fram. 
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 

3.1 Teknisk beskrivning 

Ägare 

Organisationsnummer 

Adress 

Ledningssträcka 

Ledningslittera 

Ledningstyp 

Huvudsaklig stolptyp 

Konstruktionsspänning 

Nominell spänning 

Ledningen berör 

övrigt 

3.2 Befintlig ledning 

3.2.1 Sträckning 

Vattenfall Eldistribution AB 

556417 -0800 

169 92 Stockholm 

Arnö - Oxelösund 

BL2S5 

Singulär 

Trästolpar portal 

145 kV 

132 kV 

Enskilda och allmänna vägar, korsande 
ledning. 

Kabel in till stationen BT26 Oxelösund 

Aktuell 130 kV luftledning är cirka 11,5 km lång och sträcker sig mellan Arnö i nordväst och Oxelösund i 
sydost. Ledningen börjar och slutar i transformatorstationer. Från transformatorstationen i norr löper ledningen 
västerut i närheten av ett bostadsområde och en företagspark, varefter den korsar den järnväg som löper 
mellan Nyköping och Oxelösund. Ledningen korsar även riksväg 53 strax väster om Arnö. Därefter löper 
ledningen mestadels genom skog och glesbygd. Under en kortare sträcka korsar den även en 
avfallsanläggning. I närheten av Oxelösund löper ledningen längs med riksvägen och järnvägen, vilka korsas 
ytterligare en gång ganska långt söderut på sträckningen. Ledningen löper här även relativt nära ett flertal 
bostadsområden. Ledningen når slutstationen i sydöstra Oxelösund, i ett industriområde. 

De första 2 km från Arnö löper aktuell ledning parallellt med Vattenfall Eldistributions 130 kV ledning som går 
mellan Minninge och Arnö. De sista 6 km innan ledningen når slutstationen i söder löper den parallellt med två 
andra av Vattenfall Eldistributions 130 kV ledningar. Ledningen löper även under cirka 2 km parallellt med två 
10 kV ledningar som tillhör nätägaren Oxelö Energi AB. Under majoriteten av den cirka 11,5 km långa 
ledningssträckan löper ledningen parallellt med riksväg 53. 
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3.2.2 Utformning av luftledning 
Cirka 3 kilometer av befintlig luftledning är byggd år 1953. Resterande del byggdes år 1976. Ledningen består 

av 20 stålstolpar, varav 11 är enkelstolpar och resterande portalstolpar, samt 37 portalstolpar i trä. Faslinorna 

är vertikalt monterade i enkelstolparna och horisontellt monterade i portalstolparna, se Figur 3. Antal faslinor 

är tre. Stolparna är 10 till 35 m höga beroende på terrängen. Skogsgatan där ledningen går varierar mellan 

cirka 20 och 45 meter i bredd. Stolparna är placerade med ett inbördes avstånd (spannlängd) av mellan cirka 

120 och 340 meter. Avståndet varierar beroende på den markprofil som råder inom de olika delområdena 

längs med ledningssträckningen. Detta får till följd att spannlängden inom vissa delsträckor kan vara både 

något längre och något kortare än ovan angivet normalavstånd. 

Il

Figur 3. Stolptyper: Enkelstolpe till vänster. portalstolpe till höger. 

3.2.3 Markbehov 

Den yta som en luftledning tar i anspråk är bland annat beroende av den terräng och de markområden som 

ledningen passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som ledningsstolparna 

och eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en så kallad trädsäker 

ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata 

samt sidoområden. 

För den befintliga luftledningen krävs att skogsgatan har en bredd på mellan cirka 40 och 45 meter för att 

säkerställa att ledningen inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. På så vis 

tillförsäkras att inga nedfallande träd kommer att orsaka elavbrott på ledningen. Det krävs även att vissa höga 

träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena behöver avverkas för att inte riskera att dessa 

faller ner på ledningen och orsakar elavbrott. Figur 4 visar en schematisk bild av en skogsgata. 
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- Sidområde -
------ Skogsgala -------

------------ Leon1nosgara -------------+ 

Figur 4. Prmc1psk1ss av en ledrnngsgata, dvs skogsgata med l1llhörande s1doomrade. 

3.2.4 Underhåll 
Som nämnts ovan trädsäkras ledningen genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa så 

nära ledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar. 

En luftledning måste enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter besiktigas med bestämda intervall. 

Under en besiktning kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och 

vid andra tillfällen från marken. När det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en 

tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga 

avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende 

av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen. 

3.2.5 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering 

av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter. 

I ansökan om återkallelse ingår följande: 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella

återställningsåtgärder.

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar

på platsen.

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yl- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. 

4.1 Samhällsnytta 
Befintlig luftledning medför en samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare 
nämnts är ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät som överför el inom ett stort område 
till underliggande nät. Ledningen är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter i regionen. 
Ledningen slutar i norr i en transformatorstation belägen mellan orterna Arnö och Långsäter och är en viktig 
del i dessa orters elförsörjning. 

4.2 Markanvändning och planer 
Översiktsplanen för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige under november 2013 och omfattar 
hela Nyköpings kommun. Aktuell ledning ligger inom område med fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Nyköpings tätort och Skavsta1

. Enligt FÖP består markanvändningen längs ledningssträckan huvudsakligen 
av skog. Nära ledningens startpunkt i norr går den enligt FÖP genom ett detaljplanelagt område för 
verksamheter - ej helt utbyggt. De detaljplaner som berörs i området är: 

• Arnö 1 :3 m.fl. {delplan 4), antagen 1978-04-11
• Kv Artikeln m.n. (delplan 1a), antagen 1981-01-13
• Arnö s: 1 m .fl. {delplan 1 ), antagen 1975-04-08
• Arnö 1:3 m.fl. {delplan 2a), antagen 1977-12-06

I samtliga detaljplaner är aktuell sträckning planlagd som specialområde eller säkerhetsområde för 
högspänningsledning och transformatorstation. Markanvändningen längs ledningssträckan bedöms därmed 
följa rådande planbestämmelser. 

I Nyköpings kommun korsar aktuell ledning även detaljplanelagt område för Björhults industriområde (Björhult 
Industriområde, antagen 2015-09-22). Markanvändningen för ledningssträckan anges som I - Marken ska 
vara tillgänglig för allmännyttig luftledning. Marken får inte bebyggas eller användas för upplag/parkering utan 
godkännande av ledningsägaren. Vidare anges att byggnader inte får uppföras inom aktuellt område. 
Markanvändningen längs ledningssträckan bedöms därmed följa rådande planbestämmelser även här. 

Enligt yttrande från Nyköpings kommun anses det fördelaktigt om aktuell luflledning förläggs i mark i området 
omkring Björhults industriområde. Detta för att kommande infrastruktur ska kunna optimeras ur ett 
markhushållningsperspektiv. Befintlig luftledning tar i aktuell detaljplan i anspråk en cirka 40 meter bred 
ledningsgata. Om luftledningen skulle ersättas av en markkabel skulle ledningsgatan behöva vara cirka 10 
meter bred. Detta innebär följaktligen att endast cirka 15 meter på vardera sida om ledningen skulle kunna 
nyttjas för annan markanvändning. T eoretiskl skulle aktuell ledning kunna ersättas av en markkabel. Detta 
skulle dock innebära en omfattande kostnad för Vattenfall Eldistribution som i enlighet med miljöbalkens 
rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § inte kan anses skälig sett till den lilla miljövinst som uppnås ur ett 
markhushållningsperspektiv. Någon markförläggning av aktuell luftledning planeras således inte. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Oxelösunds kommun. Planen ska visa 
kommunens vision år 2030. Samråd pågick fram till och med 30 september 2017. Gällande översiktsplan för 
Oxelösunds kommun antogs av kommunfullmäktige i september år 2010 och vann laga kraft i augusti 20122

. 

1 Nyköpings kommun, Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta. Dnr SHB 111140. Antagen 
av Kommunfullmäktige 2013-12-10. 
2 Oxelösunds kommun, översiktsplan för Oxelösunds kommun 2010. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-
09-22.
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Även inom Oxelösunds kommun ligger luftledningen inom detaljplanelagt område samt område som omfattas 
av fördjupad översiktsplan. De detaljplaner som berörs är: 

• lnskogen (etapp 1), antagen 1980-03-17
• Peterslund (norra delen), antagen 1978-04-24
• Baraområdet ( stä 481, stä 482 m.fl. ), antagen 1970-03-16
• Sundsör, antagen 1964-03-06
• Aspa, antagen 1979-09-13
• Dammarna, antagen 1975-12-30

I samtliga detaljplaner, med undantag för Sundsör, är aktuell sträckning planlagd som område för 
högspänningledning alternativt park eller plantering. I detaljplanen för Sundsör är delar av ledningssträckan 
planlagt som område för koloniträdgårdsändamål. Detaljplanen är dock gammal och eventuellt tidigare 
koloniområde är idag borttaget. Oxelösunds kommun har heller inte inkommit med några synpunkter 
avseende ledningens dragning i det aktuella området under det samråd som har genomförts. 

Ledningen går parallellt med och korsar riksväg 53 samt järnvägen mellan Nyköping och Oxelösund, vilka 
utgör riksintresse för befintlig väg och befintlig järnväg, Figur 5 och Bilaga 2. Hela området för 
ledningssträckan ligger inom område för riksintresse för högexploaterad kust. 

I närheten av ledningen finns flera potentiellt förorenade områden. Björshults- Oxelösunds avfallsanläggning 
(B-verksamhet) som ligger inom 100 meter från luftledningen har enligt MIFO-metoden tilldelats riskklass 2 
(stor risk). Nära lnskogen ligger ett område cirka 100 meter från luftledningen vilket enligt länsstyrelsen 
bedömts till potentiellt förorenat område av riskklass 1 (mycket stor risk). Vid industrierna i Sundsör finns två 
områden på drygt 100 meters avstånd med riskklass 3 (måttlig risk). Slutligen finns ett område i närheten av 
ledningens slut i Oxelösund som tilldelats riskklass 4 (liten risk). Utöver detta finns en rad ej riskklassade 
potentiellt förorenade områden längs sträckningen. 

Sträckningen löper genom ett båtnadsområde i Oxelösund samt ett flertal områden med avverkningsanmälan 
hos Skogsstyrelsen. 
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Figur 5. Överslktskarta med riksintressen för kommunikationer. 

4.3 Naturmiljö 
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I ledningssträckans norra ände finns ett barrskogsområde av naturmiljöintresse. Inom 100 meter från 

ledningen finns även ett område med bäckdråg och två områden med sumpskog. Inga övriga identifierade 

områden med naturvärden ligger inom 100 meter från befintlig ledning. 

Två naturreservat finns cirka 700 meter från aktuell ledning: Janstorpsskogen och Strandstuviken. Den senare 

utgör även riksintresse för naturvård (NRO04005) på grund av värdefull flora och ornitologiska värden. 

Området ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur och kulturmiljövärden 

samt i Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet. 

Av tabell 4 framgår utpekade naturmiljöer inom 100 meter från aktuell luftledning. Av Figur 6 och Bilaga 3 

framgår alla utpekade naturmiljöer i luftledningens närhet. 
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Tabell 4. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet. 

Typ av intresse Namn Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Objekt med naturvärde N 5029-1994 Barrskog ca 20 m 
Skogsstyrelsen N 5071-1994 Barrskog 70 m 
nyckelbiotopsområde 
Skogsstyrelsen N 5284-1996 Bäckdråg vid Kvarndammen 29 m 
nvckelbiotopsområde 
Skogsstyrelsen - -

sumpskog 
Skogsstyrelsen - -

sumpskog 

�orr/ Snlkl<btJe • 

),'li"gst�gan

tcbe J _,---

Figur 6. Naturmiljövärden I närheten av befintlig luftledning. 

4.3.1 Fåglar 

10 m 

69 m 

_,.-c::..:: Anda, udd&Jf 

D Buffenzon 100 m 

� Na1urreservat 

� R11';;51nlresse rvJlurvård 

� Strandskydd 

� Skogsstyretsen nycketbloloper 

□ Skogsstyrel""'1 sumpskogar 

Enligt Artportalen3 har det inom 500 meter från aktuell ledning år 2013 till år 2017 inte observerats någon akut 
hotad art. Tre starkt hotade arter har observerats: fältpiplärka. Inga av dessa arter har i 
Artportalen registrerats som häckande eller stationär i området. Aven ett flertal nära hotade arter som till 
exempel mindre hackspett, gröngöling, sånglärka,-och sårbara arter som till 
exempel gulsparv, stare brunand, gråtrut, ejder, tornseglare, hussvala, bergand, kungsfågel, rosenfink, 
ortolansparv, sävsparv, har observerats inom 500 meter från aktuell ledning. 

3 SLU, ArtDatabanken, Artportalen, https://www.artportalen.se/ [2017-12-27) 

17 



VATTENFALL ....-! 
_,,, 

Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Arnö-Oxelösund 2017-100731 

4.3.2 Övriga skyddsvärda arter 
Enligt Artportalen4 har det mellan år 2013 och år 2017 inom cirka 100 meter från luftledningen registrerats ett 
exemplar (2014) av taxan Skogsalm, vilken är rödlistad och klassas som akut hotad. Ett exemplar av arten 
solvända listad som nära hotad har registrerats år 2014. Även fem arter ryggradslösa djur som till exempel 
bastardsvärmare, violettkantad guldvinge och almsnabbvinge listade som nära hotade har registrerats. 

4.4 Kulturmiljö 
Några kulturmiljöintressen i form av fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom 100 meter från 
befintlig ledning eller i dess närhet, se Figur 7 och Bilaga 4. I ledningens närhet finns även några indikatorer 
för kulturmiljövärden inom god bebyggd miljö såsom byggnader med skydds- och varsamhetsbestämmelser, 
rivningsförbud samt vegetation och övrigt försett med skyddsbestämmelser. Inga av dessa ligger dock inom 
100 meter från aktuell ledning. 

Inga andra skyddsvärda kulturmiljöintressen finns i ledningens närhet. 

• 

' 

Glb�� 

• 

"'T" 
""9TIO�� 

Figur 7. Ö11ers1ktskarta med kulturmll1ö11ärden. 

Gruvswgii, \, 
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4 SLU, ArtDatabanken, Artportalen, https://www.artportalen.se/ [2017-05-24] 
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4.4.1 Fornminne 

I Tabell 5 redovisas de fornlämningar som registrerats i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornsök5 inom 100 
meter frän befintlig ledning. Lämningarna har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL) eller som 
fornlämning (F). Samtliga fornminnen i ledningens närhet framgår även av Figur 8 ovan samt av Bilaga 4. 

Tabell 5. Fornlämningar (F) och övriga kullurh1slonska lämningar (ÖKL) inom 100 meter Iran kraftledningen. 

Antikvarisk 
Objektnr (enligt bedömning Avstånd till 
RAÄJ (ÖKL eller F) Beskrivning kraftledning 
Nyköping 335:1 F Stensättning, gravar. Bronsålder, järnålder. 44 m 
Nyköping 106:1 F Stensättning, gravar. Bronsålder, järnålder. 38 m 

ÖKL 
--

Nyköping 396:1 Fyndplats, boplatser och visten, övriga 45 m 
lämningstyper. Stenålder, Bronsålder, Järnålder, 
Medeltid, Nyare tid. 

Nyköping 103:2 ÖKL Ovriga lämningstyper 100 m 
Nyköping 103:3 ÖKL Stensättning, gravar, övertorvad. Bronsålder, 93 m 

järnålder. 
- - -- -

Nyköping 137:1 F Stensättning, gravar, stenfylld. Bronsålder, 73 m 
järnålder. 

Nyköping 137:2 F Stensättning, gravar, stenfylld. Bronsålder, 76 m 
järnålder. 

Nyköping 137:3 - Fornlämningsliknande bildning, ej kulturhistorisk 100 m 

- -
lämning_._ 

Nyköping 581 :1 F Stensättning, gravar, stenfylld. Bronsålder, 90 m 
järnålder. 

Nyköping 667 F Stensättning, gravar, stenfylld. Bronsålder, 94 m 
järnålder. 

Nyköping 668 F Stensättning, gravar, övertorvad. Bronsålder, 91 m 

- - --
järnålder. 

Nyköping 342:1 - Röse, gravar. Bronsålder. 46 m 
Oxelösund 57:1 OKL Kvarn. Agrara lämningar Bebyggelselämningar ca 60 m 

Industriell verksamhet och skogsbruk. Medeltid, 
nyare tid. 

Oxelösund 7:1 - Fornlämningsliknande bildning, övriga 29 m 

-
lämning�er. 

Oxelösund 7:2 - Fornlämningsliknande bildning, övriga 36 m 
lämninostvoer. 

Oxelösund 89 OKL Fossil åker, agrara lämningar. Bronsålder, 52 m 
järnålder, medeltid, nyare tid. 

Oxelösund 48: 1 ÖKL Lägenhetsbebyggelse, torp, bebyggelselämningar. 46 m 

- --
Medeltid, nyare tid. 

Oxelösund 8:1 OKL Husgruns, historisk tid. Agrara lämningar, 43 m 
bebyggelselämningar Industriell verksamhet och 
skogsbruk, kommunikations-/maritima lämningar, 
metallframställning och bergsbruk. Nyare tid. 

Oxelösund 50:1 OKL BytomUgårdstomt. Bebyggelselämningar. 20 m 
Medeltid, nyare tid. 

Oxelösund 29:1 - BytomUgårdstomt. Bebyggelselämningar. 7 m
Medeltid, nyare tid. 

- --

Oxelösund 47:1 OKL Fornlämningsliknande lämning. Övriga 78 m 
lämningstyper 

5 RAÄ, Fornsök, http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html [2017-12-27) 
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4.5 Friluftsliv 
Ledningen löper genom länsstyrelsens område för älgjakt, men ligger i övrigt inte inom något område med 
särskilda Intressen för friluftslivet. 

Området kring naturreservatet Strandstuviken utgör även riksintresse för friluftsliv (Södermanlands kust och 
skärgård - FD02). Ytterkant av riksintresset ligger som närmast cirka 700 meter från aktuell ledning. 
Naturreservatets gränser framgår av Figur 7. 

4.6 Landskapsbild 
Ledningssträckan löper över relativt okuperad terräng och från bebyggd miljö i Arnö i norr, genom delvis 
skogsbeklädd mark, mindre sumpskogar och glesbygd till tätorten Oxelösund i söder. Ledningen korsar 
riksväg 53 och en järnväg och löper delvis nära riksväg 53 under delar av sträckningen. Kvarnbäcken korsas 
två gånger. Ledningen löper över Björshults avfallsanläggning. 

4.7 Boendemiljö 
Längs lednings sträckan finns 153 fastigheter inom ett avstånd på 100 m från luftledningen. På 18 av dessa 
fastigheter finns bostadshus belägna inom 100 meter från aktuell ledning, Tabell 6. Även en 
kriminalvårdsanstalt finns inom 100 meter från ledningen. 

Tabell 6. Bostadshus Inom 100 meter fran kraftledningen. 

Fastighetsbeteckning Avstånd från bostad till kraftledning 

77m 

89m 

96 m 

83m 

92m 

43m 

54m 

88 m, 97 m 

81 m 

78 m 

100m 

98m 

74m 

83 m 

89m 

96m 

75m 

87 m, 82 m, 81 m, 85 m, 97 m 

20 

Typ 

Kriminalvårdsanstalt 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 

Bostad 
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4. 7 .1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer till exempel vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både 

ute i samhället och i våra hem, och härstammar bland annat 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 till exempel 

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 i föreliggande 

MKB. 

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 el vill säga 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 bland annat 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 ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

4.7.2 Magnetfältsberäkning 

Magnetfältsberäkningar har utförts för 4 olika punkter på aktuell ledning, Figur 8 och Bilaga 5. Punkterna har 

valts ut som representativa värsta fall punkter med hänsyn tagen till bland annat närliggande bostäder och 

flera ledningar lokaliserade intill varandra: 

• Mätpunkt 1: Aktuell ledning löper parallellt med ytterligare en 130 kV luftledning. Ett bostadshus är 

beläget cirka 40 meter från aktuell ledning.
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• Mätpunkt 2: Aktuell ledning löper parallellt med ytterligare två luftledningar på 130 kV. Ett bostadshus
är beläget drygt 50 meter från aktuell luftledning.

• Mätpunkt 3: Aktuell ledning löper parallellt med ytterligare två 130 kV luftledningar. Närmsta
bostadshus är beläget cirka 80 meter från aktuell ledning. Uthus är belägna drygt 50 meter från
aktuell ledning.

• Mätpunkt 4: Aktuell ledning löper parallellt med ytterligare två luftledningar på 130 kV. Mätpunkten är
belägen i ett industriområde med närmsta verksamhetsbyggnad belägen cirka 40 meter från aktuell
ledning.

Beräkningarna utförs utifrån timvis medelströmlaster för samtliga ledningar under år 2017 för att 
sammanlagringen ska bli så rättvisande som möjligt6

. Strömvärden och därmed magnetfält kan komma att 
förändras i framtiden. 

Samtliga magnetfältsvärden är beräknade på höjden 1,5 m över mark. 

I diagram 1 till 4 nedan visar röd kurva magnetfältet från aktuell ledning. Grön kurva visar det kumulativa 
magnetfältet från ansökt ledning och parallellgående luftledningar. Brungrå kurva visar nollalternativ, det vill 
säga kumulativt magnetfältet från parallellgående ledningar utan tillskottet från ansökt ledning. 

-- ·130 kV 11Jftlednl119 

1/otleo lndal 

Lllg bellyooelse 

Hog beb�l•e 

lnduslrlomrade 

/\Jc,,r 
"''"" 

Annan oppen marlc 

Ball• och t,lar,dol<og 

L.ovslcog runa 

Figur 8. Övers1ktskarta med mätpunkter för magnetfältsberäkrnngar. 

6 Vid parallellgående ledningar sammanfaller ledningarnas strömtoppar och strömdalar sällan i tid varför det 
blir missvisande att beräkna magnetfält med årsmedelströmlast. Beräkningen baseras istället på ett 
medelvärde av varje strömtimmedelvärde under år 2017. Arsmedelströmlasten för sökt ansökt ledning är 170 
A, för parallell 130 kV-ledning i norra delen av sträckningen 210 A och för parallella 130 kV-ledningar i södra 
delen av sträckningen 85 A. 

22 



VATTENFALL ....-!
_,,,

Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Arnö-Oxelösund 2017-100731 

4.7.2.1 Mätpunkt 1 

Beräknat magnetfält redovisas i Diagram 3. I denna punkt är faskonfiguration för ledningarna inte känd, varför 

det utförande som ger högst magnetfält har använts i beräkningarna. 

Som framgår av diagrammet alstrar aktuell ledning ett magnetfält på 0,4 µT på ett avstånd om cirka 28 meter 

från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från båda ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 25 meter 

söder om ledningens centrum och cirka 40 meter norr om ledningens centrum. Vid bostadshuset lokaliserat 

43 meter söder om aktuell ledning uppgår det kumulativa magnetfältet från båda ledningarna till cirka 0, 15 µT. 
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Diagram 1. Magnetfäll i enheten µT beräknat ur tre olika scenaner: röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S5), grön kurva (ansökt ledning 
tillsammans med parallellgaende 130 kV ledning) och brungra kurva (nollalternallvet som innebär att aktuell ledning tas ur bruk och 
parallell 130 kV ledning är kvar). Pos1t1va värden I x-led visar fältets utbredning söder om lednmgsgatan. 

4.7.2.2 Mätpunkt 2 

Beräknat magnetfält redovisas i Diagram 2. Som framgår av diagrammet alstrar aktuell ledning ett magnetfält 

på 0,4 µT på ett avstånd om cirka 28 meter från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från alla tre 

ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 40 meter söder om ledningens centrum och cirka 25 meter norr om 

ledningens centrum. Vid bostadshuset lokaliserat 54 meter söder om aktuell ledning understiger det 

kumulativa magnetfältet från alla ledningarna 0, 15 µT. 
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Diagram 2. Magnetfält i enheten µT beräknat ur tre olika scenaner· röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S5), grön kurva (ansökt ledning 
tillsammans med tva parallellgaende 130 kV ledningar) och brungra kurva (nollalternallvet som innebär att aktuell ledning tas ur bruk och 
de tva parallella 130 kV ledningarna är kvar). Pos1t1va värden I x-led visar fältets utbredning söder om ledrnngsgatan. 

4.7.2.3 Mätpunkt 3 

Beräknat magnetfält redovisas i Diagram 3. Som framgår av diagrammet alstrar aktuell ledning ett magnetfält 

på 0,4 µT på ett avstånd om cirka 20 meter från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från alla tre 

ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 24 meter söder om ledningens centrum och cirka 19 meter norr om 

ledningens centrum. Vid bostadshuset lokaliserat 82 meter söder om aktuell ledning understiger det 

kumulativa magnetfältet från alla ledningarna 0, 1 µT. 
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Diagram 3. Magnetfält I enheten µT beräknat ur tre olika scenaner. röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S5). grön kurva (ansökt ledning 
tillsammans med tva parallellgaende 130 kV ledningar) och brungra kurva (nollalternativet som Innebär att aktuell ledning tas ur bruk och 
de tva parallella 130 kV ledningarna är kvar) Positiva värden i x-led visar fältets utbredning söder om tedningsgatan 
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4.7.2.4 Mätpunkt 4 

Beräknat magnetfält redovisas i Diagram 4. Som framgår av diagrammet alstrar aktuell ledning ett magnetfält 

på 0,4 µT på ett avstånd om cirka 28 meter från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från alla tre 

ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 24 meter söder om ledningens centrum och cirka 28 meter norr om 

ledningens centrum. Vid verksamhetsbyggnaden belägen 40 meter söder om aktuell ledning uppgår det 

kumulativa magnetfältet från ledningarna till cirka 0,2 µT. 
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Diagram 4 Magnetfält i enheten µT beräknat ur tre olika scenaner· röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S5), grön kurva (ansökt ledning 
llllsammans med lva parallellgaende 130 kV ledningar) och brungra kurva (nollallernal1vet som innebär att aktuell ledning tas ur bruk och 
de tva parallella 130 kV ledningarna är kvar). PosItIva värden I x-led visar fältets utbredning söder om ledningsgatan. 

25 



VATTENFALL ....-! 
_,,, 

Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Arnö-Oxelösund 2017-100731 

En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. Den 
utgår dock i huvudsak från vissa ramar och påverkansgraden beskrivs i föreliggande handling utifrån en 
femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ

konsekvens och stor negativ konsekvens. Se även avsnitt 1.5.1. 

5.1 Bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder 
En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. De 
konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala 
förutsättningarna. I Tabell 7 redovisas genomförda konsekvensbedömningar för respektive aspekter för sökt 
verksamhet. 

Tabell 7 Bedömning av de mllJöeffekter som sökt verksamheten kan förväntas ge. 

-

Konsekven�dömning Aspekt 

Sam häl Is nytta 
I
l Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett

säkrare och mer tillförlitligt elnät. 
-

Markanvändning Aktuell ledning går till stor del parallellt med ytterligare befintliga 
och planer luftledningar samt befintlig väg och järnväg. Väg och järnväg utgör 

riksintressen för kommunikationer. Markanvändningen längs 
ledningssträckan består utanför Oxelösunds tätort huvudsakligen 
av skogsmark. Ledningen korsar även en avfallsanläggning. 
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig
konsekvens på markanvändning och planer. 

Naturmiljö I ledningssträckans norra ände finns ett barrskogsområde av 
naturm iljöintresse. Inom 100 meter från ledningen finns även ett 
område med bäckdråg och två områden med sumpskog. Inga 
övriga identifierade områden med naturvärden ligger inom 100 
meter från befintlig ledning. 
Aktuell ledning är delvis utformad med kreosotimpregnerade 
stolpar. Forskning visar dock på att föroreningarna håller sig nära 
stolparna då det binds till organiskt material varför påverkan på 
naturmiljön från stolparna bedöms som liten7. 
Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inga nya 
markområden tas i anspråk. Någon påverkan på närliggande 
naturmiljöintressen bedöms därmed inte ske. 
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig
konsekvens på naturmiljön. 

Fåglar Inom 500 meter frän aktuell ledning har år 2013 till är 2017 inte 
observerats någon akut hotad art. Tre starkt hotade arter har 
observerats. Inga av dessa arter har i Artportalen dock 
reqistrerats som häckande eller stationära i området. Även ett 

7 Svenska kraftnät, nom kreosot, kraftledningar och vår miljö", augusti 2013. 
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flertal nära hotade och sårbara arter har observerats i ledningens 
närområde. 

Aktuell ledning går till stor del parallellt med ytterligare befintliga 
luftledningar. 

Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en liten negativ 
konsekvens för fågellivet. 

Övriga skyddsvärda I Mellan år 2013 och år 2017 har inom cirka 100 meter från
arter luftledningen registrerats ett exemplar av taxan skogsalm och ett 

exemplar av arten solvända. Även fem arter ryggradslösa djur har 
registrerats. Inga övriga skyddsvärda arter finns rapporterade 
inom 100 meter från befintlig ledning. Ledningsgatan kan bidra till 
att tillföra värdefulla biotoper för flora och fauna. 

Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig 
konsekvens för övriga skyddsvärda arter. 

Kulturmiljö Några kulturmiljöintressen i form av fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar finns inom 100 meter från befintlig 
ledning. Inga andra skyddsvärda kulturmiljöintressen finns inom 
100 meter från ledningen. 

Då ledningen är befintlig bedöms någon påverkan på närliggande 
fornminnen inte ske. Sammantaget bedöms befintlig ledning 
medföra en obetydlig konsekvens för kulturmiljön. 

Friluftsliv I Ledningen löper genom länsstyrelsens område för älgjakt, men
ligger i övrigt inte inom något område med särskilda intressen för 
friluftslivet. Området kring naturreservatet Strandstuviken utgör 
dock riksintresse för friluftsliv. Ytterkant av detta område ligger 
cirka 700 meter från befintlig ledning och friluftslivet bedöms 
därmed inte hindras. 

Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig 

konsekvens för friluftslivet. 

Landskapsbild Ledningssträckan löper över relativt okuperad terräng och från 
bebyggd miljö i Arnö i norr, genom delvis skogsbeklädd mark, 
mindre sumpskogar och glesbygd till tätorten Oxelösund i söder. 
Ledningen löper nära riksväg 53 och järnväg under stora delar av 
sträckningen varför den visuella påverkan i området bedöms vara 
begränsad. 

Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig 
konsekvens för landskapsbilden. 

,__ -

Boendemiljö Det finns 18 bostadshus och en kriminalvårdsanstalt belägna 
inom 100 meter från aktuell ledning. 

Sökt alternativ ger upphov till ett magnetfält på 0,4 µT cirka 20-30 
meter från luftledningens centrum. Vid närmsta belägna 
bostadshus alternativt verksamhetsbyggnad där människor kan 
antas vistas stadigvarande uppgår det kumulativa magnetfältet 
med parallella luftledningar till 0,2 µT. Ingen risk för påverkan på 
människor bedöms således föreligga. 
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Symbolförklaring 

Obetydlig 
Positiv konsekvens konsekvens 

5.2 Sammanfattning 

Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig 
konsekvens för boendemiljön. 

Liten negativ 
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Utifrån föreliggande MKB kan konstateras att fortsatt drift av befintlig luftledning mellan Arnö och Oxelösund i 

stort har obetydliga konsekvenser för bedömda aspekter. Konsekvenserna bedöms vara obetydliga för 

samtliga aspekter med undantag för påverkan på fåglar där en liten negativ konsekvens bedömts föreligga. 

Sett till samhällsnyttan medför fortsatt drift av ledningen positiva konsekvenser för människor och miljö. 

Markanvändningen längs aktuell ledningssträckan består utanför Oxelösunds tätort huvudsakligen av 

skogsmark. Inga skyddsvärda naturmiljöområden med undantag för ett mindre barrskogsområde, ett område 

med bäckdråg och två områden med sumpskog finns inom 100 meter från ledningen. Inga kulturmiljövärden 

utöver fornminnen finns inom 100 meter från ledningen. Aktuell ledning går dessutom till stora delar parallellt 

med ytterligare befintliga ledningar vilket innebär att den påverkan som befintlig ledningsgata medför inte 

skulle försvinna om aktuell ledning togs ur drift. 

Aktuell ledning bedöms inte utgöra ett hinder mot gällande planbestämmelser och alstrade magnetfält uppgår 

som mest till cirka 0,2 µT vid fastigheter där människor vistas stadigvarande. 

Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan som 

ansökan medför i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Detta motiverar att etablerad luftledning behålls 

i drift. 

28 



VATTENFALL ....-! 
_,,, 

Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Arnö-Oxelösund 2017-100731 

6 °EFERE SEP 

Nyköpings kommun, Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta. Dnr SHB 11/140. Antagen av 
Kommunfullmäktige 2013-12-10 

Oxelösunds kommun, översiktsplan för Oxelösunds kommun 2010. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-09-
22 

RAÄ, Fornsök, http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search. html [2017-12-27] 

SLU, ArtDatabanken, Artportalen, https://www.artportalen.se/ [2017-12-27] 

SLU, ArtDatabanken, Artportalen, https://www.artportalen.se/ [2017-05-24] 

Svenska kraftnät, "Om kreosot, kraftledningar och vår miljö", augusti 2013. 

29 




