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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig
130 kV luftledning mellan Minninge och Arnö i Nyköpings kommun, 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 7,5 km lång
befintlig 130 kV luftledning mellan Minninge och Arnö. Den aktuella sträckningen byggdes till största del år
1953. Den 23 mars 2017 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt
beslut med diarienummer 2017-100732. 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.

Vatten
Ulg l>el>yggme
H0g beb19gel60

lnduslnommde
Akar
AnMn Oppen ma1t
Borr• OCh bland$1(Qg

Anlaggrnngs. OCh rek reanonsotl'V'llde

Figur 1. Överslktskarta som visar befintlig sträckning

5

-

VATTENFALL ....-!
Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Minninge-Arnö 2017-100732

1.2 Syfte och behov
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 söder i en transformatorstation belägen mellan orterna Arnö och Långsäter och
är en viktig del i dessa orters elförsörjning.

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

-Aspekt

Begrepp

Förklaring
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

Miljökonsekvensbedömningen utgår från den befintliga sträckningen mellan
Minninge och Arnö, Etableringen omfattar en 7,5 km lång befintlig luftledning
med stolphöjder om cirka 10-30 m beroende på terrängegenskaper. Stolparna
är placerade med ett inbördes avstånd om cirka 120-210 m.

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, det vill säga 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
uttömmande utan endast som exempel.

-

-

I Definition

➔

Positiv konsekvens
Verksamheten/åtgärden
medför en förbättring för
människans hälsa och/eller
miljö som ges vikt vid
bedömning mellan
I värden/aspekter.

Obetydlig konsekvens
Påverkan till följd av
verksamheten/åtgärden
bedöms inte medföra några
konsekvenser för
värdet/aspekten.

Liten negativ konsekvens
Verksamheten/åtgärden
bedöms endast medföra
negativ påverkan av mindre
art och omfattning som inte
innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

Måttlig negativ konsekvens
Verksamheten/åtgärden
bedöms medföra en negativ
påverkan av måttlig art och
omfattning som innebär en
försämring av eller mindre
skada på värdeVaspekten.

.__

Kommentar

Stor negativ konsekvens
Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större
art och omfattning som
innebär en allvarlig
försämring av eller skada på
värdet/aspekten.

Verksamheten/åtgärden bidrar till en miljöförbättring på lokal, regional
och/eller nationell nivå.

-

➔ Verksamheten/åtgärden bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i
miljökvalitetsmålens riktning.

I

➔

➔
➔

I

I➔
➔
➔

➔

➔

➔

➔

Verksamheten/åtgärden bidrar till att en ekosystemtjänst bibehålls,
utvecklas eller skapas.

Verksamhetens/åtgärdens påverkan har ingen betydelse för aspektens
värde.
Inga objekt i verksamhetens/åtgärdens direkta närhet påverkas.

Vanligt förekommande påverkan.

Påverkan på vanligt förekommande värden, som tål viss påverkan.

Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och
rekommendationer.

Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.

Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en tydlig/förhållandevis stor
konsekvens, men i förhållande till miljönyttan med föreslagen
verksamheVåtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan
konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.

Påverkan på ett unikt värde.

För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa
istället komma att bedömas som måttlig eller en liten negativ
konsekvens.
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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.
Behov av ny
ledning eller
förlängning av
koncession

---+

I
I

Nätkoncession
för linje krävs
enligt ellagen

mrådsunderlag
pprättas och
sökningssamråd
genomförs

---+

�

Undersökningssamrådet
sammanfattas i en
samrådsredogörelse och
lämnas til I länsstyrelsen

- +----------------------'
1-1➔
➔
Länsstyrelsen
beslutar om
BMP

►'

Ja

l

Ei begär in
eventuella
kompletteringar

Nej J

j-+

Specifik
miljöbedömning

Ei inhämtar yttranden
från myndigheter och
sakägare och
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\._ yttranden __,,,I

_,,I

.+I
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Figur 2. Tillstandsprocessen
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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 vattenverksamhet 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
samrådsunderlaget.
Samrådsunderlaget skickades den 30 november 2017 ut till Nyköpings 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 sam rådsprocessen och
inbjudna att delta via annons publicerad i Södermanlands nyheter den 8 december 2017.
Hela samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen, 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 dokument tagits fram.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
3.1 Teknisk beskrivning
Ägare

Vattenfall Eldistribution AB

Organisationsnummer

556417-0800

Adress

169 92 Stockholm

Ledningssträcka

Minninge - Arnö

Ledningslittera

BL2S6

Ledningstyp

Singulär

Huvudsaklig stolptyp

Trästolpar portal

Konstruktionsspänning

145 kV

Nominell spänning

132 kV

Ledningen berör

Enskilda och allmänna vägar, järnväg, område
för flygtrafik, korsande ledning, naturreservat.

3.2 Befintlig ledning
3.2.1

Sträckning

Aktuell 130 kV luftledning är cirka 7,5 km lång och sträcker sig mellan Minninge i nordväst och Arnö i sydost.
Startpunkten i norr är belägen knappt 1 kilometer sydost om Minninge. Ledningen löper i sydvästlig riktning i
cirka 200 m för att sedan vika av i sydostlig riktning precis innan den korsar två järnvägsspår och väg E4.
Strax efter att ledningen passerat Ärila golfbana viker den, cirka 2 km från slutstationen, av i nordostlig riktning
och korsar väg 53 och den järnväg som löper emellan Nyköping och Oxelösund innan den når slutstationen
belägen precis söder om Arnö.
Från startpunkten i Minninge löper ledningen parallellt med två 45 kV ledningar i cirka 2 kilometer. Efter cirka
2 kilometer viker en 45 kV ledning av österut medan den andra ledningen fortsätter parallellt med aktuell
ledning i ytterligare cirka 1 kilometer. Den andra 45 kV ledningen viker inom Svanvikens naturreservat av åt
sydväst. Vattenfall Eldistribution äger båda 45 kV ledningarna. Inom Svanvikens naturreservat korsar och
ansluter en annan ledning parallellt längs aktuell ledning under en sträcka på cirka 350 meter innan denna
ledning slutar i höjd med Ryssbergens skidbacke. Under 2 kilometer innan ledningen når slutstationen i Arnö
löper den parallellt med Vattenfall Eldistributions 130 kV ledning som går mellan Arnö och Oxelösund. Under
cirka 750 m löper även en tredje luftledning parallellt.
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3.2.2 Utformning av luftledning
Befintlig luftledning är till största del byggd år 1953. Undantaget är cirka 220 meter av ledningen som byggdes
mellan år 1977 och 1978. Ledningen består av en stålstolpe och 39 portalstolpar i trä. Faslinorna är tre och
monterade horisontellt, se Figur 3. Stolparna är mellan 10 och 30 meter höga beroende på terrängen.
Skogsgatan där ledningen går varierar mellan cirka 30 och 45 meter i bredd. Stolparna är placerade med ett
inbördes avstånd (spannlängd) om cirka 120 till 210 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.

I

Figur 3. Stolptyp, portalstolpe.

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. En schematisk bild av en skogsgata framgår av Figur 4.

- S1dområde -

______ Skogsga1a ______

------------- Ledningsgata
Figur 4. Pnnc1psklss av en lednlngsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoomrade.
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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 yt- 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.

13

_,,,

VATTENFALL ....-!
Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Minninge-Arnö 2017-100732

4 J=ÖRUTSÄTTNINGAR
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 en viktig del i Vattenfall Eldistributfons 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 söder 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 Skavsta 1. Enligt FÖP består markanvändningen längs ledningssträckan huvudsakligen
av skogs- och jordbruksmark. Nära ledningens slutpunkt i söder går den enligt FÖP genom ett detaljplanelagt
område för verksamheter - ej helt utbyggt.
Befintlig luftledning är delvis anlagd på detaljplanelagd mark. De detaljplaner som berörs är:
•
•
•
•
•

Arnö 1:3 m.fl. (delplan 4), antagen 1978-04-11
Kv Artikeln m.fl. (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
Arnö 1:3 m.fl. Ärila golfbana, upprättad 2002-05-07

I samtliga detaljplaner, med undantag för Ärila golfbana, är aktuell sträckning planlagd som specialområde
eller säkerhetsområde för högspänningsledning och transformatorstation. I detaljplan för Ärila golfbana anges
för aktuell sträckning att marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning. Markanvändningen längs
ledningssträckan bedöms därmed följa rådande planbestämmelser.
Ledningen korsar flera vägar och en järnväg. Området kring järnvägen utgör enligt FÖP utredningsområde för
kommunikation. Väg 53 och E4, vilka korsas av ledningen, utgör riksintresse för väg. TGOJ-banan, som även
den korsas av ledningen, utgör riksintresse för järnväg. Den södra delen av ledningen ligger även inom
område för riksintresse för högexploaterad kust och den norra delen av ledningen ligger inom influensområde
för flyghinder för Skavsta flygplats. För översiktskarta med riksintressen för kommunikationer se Figur 5 samt
Bilaga 2.
Enligt yttrande från Trafikverket kan aktuell ledningssträcka påverkas av Ostlänkens bibana genom Nyköping
som utgör riksintresse för kommunikation (planerad järnväg). Vid telefonkontakt med Ostlänkens projektledare
konstaterades det att området kring den norra delen av ledningen i anslutningen till transformatorstationen i
Minninge kan komma att påverkas beroende på vilket förslag till korridor som väljs. I det fall ledningen
kommer att beröras kommer detta att hanteras som ett separat ärende skilt från föreliggande
koncessionsärende.
Norra delen av ledningen korsar en grundvattenförekomsten Larslundsmalmen-Nyköping (SE651659156091). I norr löper ledningen även genom ett båtnadsområde för ett dikningsföretag. Aktuell
ledningssträckning ligger inom område längs Kilaån som i FÖP tas upp som översvämningsområde.

Nyköpings kommun, Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta. Dnr SHB 11/140. Antagen
av Kommunfullmäktige 2013-12-10.
1
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Sträckningen löper genom ett flertal områden med avverkningsanmälan hos Skogsstyrelsen. Dessa områden
är huvudsakligen lokaliserade kring Ärila golfbana.
Inom 100 meter från sträckningen finns ett förorenat område som enligt MIFO-metoden tilldelats riskklass 4 liten risk. Riskklassen är den lägsta klassen av fyra. Området är lokaliserat nära ledningens startpunkt i
Minninge i anslutning till den järnväg som korsas. Inga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter finns inom
100 meter från aktuell ledning.

� S•

Teckenförklaring
130 kV luntednlng

� -- Flygplats flyghinder lnfluensomrade

;; SJ-- Jämvag
Ulrednlngsområde Jämvag
Väg
�

� Hogexploalerad kust
10,aten

O

f\O_....,,._;,.,.._°""""�ld

-'-

-""'==""<.<L.u:..c..c.,:,,,-'Lll."""'"'-'-r;,c.,u

Figur 5. Övers,ktskarta med riksintressen för kommunikationer.
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4.3 Naturmiljö

Aktuell ledning korsar Kilaån. Området runt ån utgör riksintresse för naturvård, är klassat som naturreservat
och är ett Natura 2000-område både enligt art- och habitatdirektivet och enligt fågeldirektivet. Inom området
finns även ett sumpskogsområde i direkt anslutning till aktuell ledning. Skyddsområdenas avgränsningar
framgår av Figur 6 och Bilaga 3. Området kring ryssbergen utgör naturreservat och i ledningssträckans södra
ände finns ett mindre barrskogsområde av naturmiljöinlresse.

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. Några ytterligare berörda skyddsvärda naturmiljöer
eller områden med naturvårdsprogram finns inte i ledningens närhet.
Tabell 4 Skyddade naturmiljöer I kraftledningens närhet.

-

Typ av intresse

Namn

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet

Svanviken-Lindbacke
(SE0220017)

Naturreservat

Svan�ken(2001308)

Naturreservat

Ryssbergen

Riksintresse för
naturvård 3 kap. 6§ MB

-

Värdefulla vatten,
levande sjöar och
vattendrag
Objekt med naturvärde
Skogsstyrelsen
nyckelbiotopsområde
Skogsstyrelsen
sumpskog

Kilaån (NRO04003)

I Kilaån
N 50 29-1994
N 5071-1994

-

Beskrivning

Vattendrag med omgivande
naturbetesmark och äng. Värdefull
rastfägellokal.
Vattendrag med omgivande
naturbetesmark och äng med I.ex.
blåhake, brun kärrhök, brushane,
liunaoipare, trana och törnskata.
Bergs- och moränhöjd, åkermark
med kulturbete och
våtmarksområde med sankängar.
Stort tätortsnära skogsområde med
friluftslivsanläggningar. Särskilt
värdefulla skogsbestånd.
130 km långt vattendrag med 65
sjöar. Känd lekplats
Barrskog
Barrskog

Framför allt klibbal som lämnats för
fri utveckling.
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� R1kSffllresse nat�örd
� Nal.uta 2000, Att- och '1i:1bitatdateJ(.llvet

';i

� rtau.n 2000, FAg1!1ktami...1ivet

� Nyckalbiotopsamråde

'

I c=J 5:"P•�og

Figur 6. Naturmiljövärden i närheten av befintlig luftledning.

4.3.1

Fåglar

Enligt Artportalen2 har det inom cirka 500 meter från aktuell luftledning mellan år 2013 och år 2017
observerats fyra hotade arter. Vit stork, som är akut hotad, observerades år 2016. Ar 2013 observerades
-år 2014 observerades�ch år 2015 observerade�■■■■Dessa arter är rödlistade
som starkt hotade. Ytterligare 32 fågelarter rödlistade som sårbara och nära hotade har mellan år 2015 och år
2017 observerats i området. Dessa inkluderar bland annat vaktel,
-kornknarr,
gröngöling och ängspiplärka.

2

SLU, ArtDatabanken, Artportalen, https://www.artportalen.se/ [2017-07-12]
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4.3.2 Övriga skyddsvärda arter
Enligt Artportalen har det mellan år 2013 och 2017 inom cirka 100 meter från aktuell luftledning observerats
sju rödlistade kärlväxtarter. Detta är skogsalm listad som akut hotad, ask listad som starkt hotad, kösa,
rödlånke, solvända samt ängsskära listade som nära hotade och slåtterfibbla listad som sårbar. En utter,
listad som nära hotad och fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845), har observerats år 2015 och 2017.
Inga andra arter fridlysta i Södermanlands län har enligt artportalen observerats sedan år 2013.

4.4 Kulturmiljö
Befintlig luftledning ligger delvis inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövård (Arnö
St.Kungsladugården - D 56). Området är ett odlingslandskap präglat av Kungsladugården, som sedan
medeltiden tillhört Nyköpingshus, och som har kvar sin ursprungliga avgränsning mot staden. Även flertalet
kulturmiljöintressen i form av fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom 100 meter från
ledningen. Skyddsvärda kulturmiljöintressen i ledningens närhet redovisas i Figur 7 nedan samt i Bilaga 4.
Inga andra skyddsvärda kulturmiljöintressen har identifierats i ledningens närhet.

t s Teckenförklaring
- 130 kV lufllednlng

: <;J

L_

..., l
.· :r-"7

Buffer12on 1 OOm
Rlkslnlresse kulturmiljövård

� Fomm1Me område

..

Figur 7. Övers1klskarta med kullurm1l1övärden

18

_,,,

Liten Miljökonsekvensbeskrivning- Minninge-Arnö 2017- 1007 32

4.4.1

VATTENFALL ....-!

_,,,

Fornminne

I Tabell 5 redovisas de fornlämningar som registrerats i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornsök 3 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 7 ovan samt av Bilaga 4.
Tabell 5. Fornlämningar (F) och övriga kullurh1slonska lämningar (ÖKL) inom 100 meter Iran kraftledningen.

Objektnr (enligt RAÅ)

Antikvarisk
bedömning
(ÖKL eller F)
F

Nyköping 350:1
Nyköping 122:1
Nyköping 121:2
Nyköping 121:1
Nyköping 313:1
Nyköping 426:1
Nyköping 465:1
Nyköping 315:1
Nyköping 466:1

Nyköping 115:1
Nvköping 467:1
Nyköping 137:2
Nyköping 137:1

F
I

IF
,F
F
I

"F
I
OKL
F
I

OKL

I-,,--

I ÖKL

I ÖKL
F
F

L
�
OKL

Nyköping 396:1

I

Nyköping 106:1

I

I

Nyköping 103:1
Nyköping 103:2
Nyköping 103:3

Nyköping 335:1

I Beskrivning

I ÖKL

F
I
F

I

Gravfält. Hög och stensättning.
Stenålder, bronsålder och
järnålder.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.
Gravar. Röse. Bronsålder.
Gravar. Röse. Bronsålder.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.
Obestämbar kulturhistorisk
lämning.
Gravar. Stensättning övertorvad.
Bronsålder och järnålder.
Husgrund. Nyare tid. OBS!
Antikvarisk bedömning kan vara
inaktuell p.g.a. den nya
kulturmiljölagen.
Fornlämningsliknande bildning.
Kolninqsanläqqning.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.
Fornlämningsliknande bildning.
Fornlämningsliknande bildning.
Gravar, Stensättning övertorvad.
Bronsålder och järnålder.
Fyndplats. Stenålder, bronsålder,
järnålder, medeltid och nyare tid.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.
Gravar. Stensättning stenfylld.
Bronsålder och järnålder.

4.5 Friluftsliv

Avstånd till
kraftledning
76m
48m
74 m
80m
82m
57m
81m
75 m
7 0m
8m
7 1m
93m
91m
96m
83m
76m
63m

-

27 m

55 m

Delar av ledningen löper genom länsstyrelsens område för älgjakt men löper i övrigt inte genom eller inom
100 meter från något skyddsområde med intressen för friluftsliv. Inom naturreservatet Ryssbergen finns dock
höga förutsättningar för friluftsaktiviteter såsom till exempel motion, vandring, utflykt för skolor och förskolor,
bär-och svampplockning, utförs-och längdskidåkning, cykling samt ridning. Inom området finns även en
skidbacke.

3

RAÄ, Fornsök, http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html [2017-12-27)
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4.6 Landskapsbild
Ledningssträckan löper från ett öppet odlingslandskap i norr till bebyggd miljö i Arnö i söder. Ledningen korsar
Kilaån, i anslutning till vilken det finns ett område med sankmark med höga naturmiljövärden. Väster om
sankmarksområdet finns ett större skogsbeklätt område, bestående huvudsakligen av talldominerad
barrblandskog, i vilkets utkant ledningen löper. Inom skogsområdet ligger Ryssbergen med bergbranter mot
Kiladalen i norr. Längre söderut löper ledningen genom delvis skogsbeklädd mark och korsar Ärila golfbana.
Ledningen korsar på flera ställen riksväg 53, E4 och järnväg.

4.7 Boendemiljö
Längs ledningssträckan finns 13 bostadshus och en kriminalvårdsanstalt inom 100 meter från luftledningen.
Bostäder är som närmst lokaliserade 62meter från ledningen. I Tabell 6 redovisas samtliga bostadshus inom
100 meter från ledningen.
Tabell 6. Bostadshus inom 100 meter fran kraftledningen.

Avstånd till kraftledning
65m

100 m
100 m

73m
100 m

62m
74m
82m
62m
93m
70m
80m
92m
98m

---..,.

Typ
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Bostad
Kriminalvårdsanstalt

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 här stammar 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 hårstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa i föreliggande
MKB.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrolesla (µT). Fällen 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.
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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 fäll 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 3 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 två 45 kV luftledningar. Ledningen korsar väg E4.
Mätpunkt 2: Aktuell ledning löper parallellt med ytterligare en luftledning på 45 kV. Ledningarna är
lokaliserade i ett naturreservat och i anslutning till en friluftsanläggning i form av en skidbacke.
Mätpunkt 3: Aktuell ledning löper parallellt med ytterligare en 130 kV luftledning. Bostadshus är
lokaliserade drygt 60 respektive drygt 70 meter från aktuell ledning. Ett uthus är beläget knappt 30
meter från aktuell ledning.

Beräkningarna utförs utifrån timvis medelströmlaster för samtliga ledningar under år 2017 för att
sammanlagringen ska bli så rättvisande som möjligt4 . Strömvärden och därmed magnetfält kan komma att
förändras i framtiden.
Samtliga magnetfältsvärden är beräknade på höjden 1,5 m över mark. Faskonfiguration för ledningarna är inte
känd, varför det utförande som ger högst magnetfält har använts i beräkningarna.

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 210
A, för parallell 130 kV-ledning 170 A och för parallella 45 kV-ledningar 45 A respektive 75 A.

4
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I diagram 1 till 3 nedan visar röd kurva magnetfältet från aktuell ledning. Grön kurva visar det kumulativa
magnetfältet från ansökt ledning och parallellgående 45 kV luftledningar. Brungrå kurva visar nollalternativ,
det vill säga kumulativt magnetfältet från parallellgående ledningar utan tillskottet från ansökt ledning.

Vanan

-s-

_

l.åg bobyggel••
1-lOg beb)'9!1dse
Sluten bebyg!l"llie

lndusttiområde

Annan 6ppe-n mark

Figur 8. Övers1ktskarta med mätpunkter för magnelfältsberäknlngar.
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4.7.2.1

Mätpunkt 1

Beräknat magnetfält redovisas i Diagram 1. Som framgår av diagrammet alstrar aktuell ledning ett magnetfält
på 0,4 µT på ett avstånd om cirka 23 meter från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från alla tre
ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 28 meter öster om ledningens centrum och cirka 25 meter väster om
ledningens centrum. Magnetfältet överskrider på väg E4 följaktligen 0,4 µT på en sträcka om drygt 50 meter.
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Avstånd från ledningens centrum (ml
Diagram 1 Magnetfält I enheten µT beräknat ur tre olika scenarier· röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S6), grön kurva (ansökt ledning
tillsammans med två parallellgaende 45 kV ledningar) och brungra kurva (nollalternauvet som innebar att aktuell ledning tas ur bruk och
de tva parallella 45 kV ledningarna är kvar). Positiva värden I x-led visar fältets utbredning öster om ledningsgatan.

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 25 meter från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från alla tre
ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 33 meter öster om ledningens centrum och cirka 25 meter väster om
ledningens centrum. Skidbacken är lokaliserad väster om aktuell luftledning och det är således endast de
nedersta 25 meterna av denna som utsätts för magnetfält överstigande 0,4 µT.
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Diagram 2. Magnetfält i enheten µT beräknat ur tre olika scenaner· röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S6), grön kurva (ansökt ledning
tillsammans med parallellgaende 45 kV ledning) och brungra kurva (nollalternat1vet som innebär att aktuell ledning tas ur bruk och
parallell 45 kV ledning är kvar). Positiva värden I x-led visar fällets utbredning öster om ledningsgatan.

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 23 meter från ledningens centrum. Det kumulativa magnetfältet från båda
ledningarna uppnår 0,4 µT cirka 43 meter söder om ledningens centrum och cirka 20 meter norr om
ledningens centrum. Vid bostadshusen lokaliserade 62 respektive 74 meter söder om aktuell ledning uppgår
det kumulativa magnetfältet från båda ledningarna till cirka 0,15 respektive cirka 0,1 µT.
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Diagram 3. Magnetfält I enheten µT beräknat ur tre olika scenaner. röd kurva (endast ansökt ledning, BL2S6}, grön kurva (ansökt ledning
tlllsammans med parallellgaende 130 kV ledning) och brungra kurva (nollallernattvet som Innebär att aktuell ledning tas ur bruk och
parallell 130 kV ledning är kvar). Positiva värden i x-led visar fältets utbredning söder om ledmngsgatan.
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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.

-

Aspekt
Sam häl Isnytta

-

Markanvändning
och planer

Konsekvens

-

Bedömning
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av
ett säkrare och mer tillförlitligt elnät.

-

Aktuell ledning går till stor del parallellt med ytterligare en eller
två befintliga luftledningar. Undantaget är den del av sträckan
som korsar Ärila golfbana. Markanvändningen längs
ledningssträckan består huvudsakligen av skogs- och
jordbruksmark.
Ledningen är delvis anlagd på detaljplanelagd mark men bryter
inte mot några planbestämmelser. Inom 100 meter från
sträckningen finns ett förorenat område som enligt MIFOmetoden tilldelats riskklass 4 - liten risk.
Inga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter finns inom 100
meter från aktuell ledning.
Befintlig ledning bedöms inte påverka berörd
grundvattenförekomst.
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obefintlig
konsekvens på markanvändning och planer.

Naturmiljö

Aktuell ledning korsar Kilaån. Området runt ån utgör
riksintresse för naturvård, är klassat som naturreservat och är
ett Natura 2000-område. Inom området finns även ett
sumpskogsområde i direkt anslutning till aktuell ledning.
Naturreservatet Ryssbergen ligger även det i direkt anslutning
till aktuell ledning. I ledningssträckans södra ände finns ett
barrskogsområde av naturmiljöintresse.
Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inga nya
markområden tas i anspråk. Ledningen har funnits på platsen
under lång tid vilket bidragit till att omgivande
naturmiljöintressen anpassats till ledningen under denna tid.
Aktuell ledning bedöms inte påtagligt skada berörda
naturmiliöintressen. I det fall en påverkan skulle komma att ske
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bedöms detta i så fall vara vid arbete med underhåll och
reparationer av ledningen.
Aktuell ledning är huvudsakligen utformad med
kreosotimpregnerade stolpar. Forskning visar på att
föroreningarna håller sig nära stolparna då det binds till
organiskt material varför påverkan på naturmiljön från
stolparna bedöms som liten5.
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en liten
negativ konsekvens på naturmiljön.

Fåglar

Inom cirka 500 meter från aktuell luftledning har år 2013 till år
2017 observerats fyra hotade arter. Ytterligare 32 fågelarter
rödlistade som sårbara och nära hotade har observerats i
området.
I de områden majoriteten av fågellivet är lokaliserat till går
aktuell ledning till stor del parallellt med ytterligare befintliga
luftledningar vilket innebär att nedmontering av ledningen inte
nämnbart skulle förändra situationen för fågellivet.
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en liten
negativ konsekvens för fågellivet.

Övriga skyddsvärda
arter

Mellan år 2013 och år 2017 har inom cirka 100 meter från
aktuell luftledning observerats sju rödlistade kärlväxtarter.
Även en utter, listad som nära hotad, har observerats. Inga
andra arter fridlysta i Södermanlands län har enligt artportalen
observerats sedan år 2013 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

Befintlig luftledning ligger delvis inom område som utgör
riksintresse för kulturmiljövård. Även flertalet
kulturmiljöintressen i form av fornlämningar eller
kulturhistoriska lämningar finns inom 100 meter från ledningen.
Då ledningen är befintlig bedöms någon påverkan på
närliggande fornminnen inte ske och påverkan på riksintresset
för kulturmiljö bedöms som ringa.
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig
konsekvens för kulturmiljön.

Friluftsliv

Ledningen löper genom länsstyrelsens område för älgjakt men
löper i övrigt inte genom eller inom 100 meter från något
skyddsområde med intressen för friluftsliv. Inom
naturreservatet Ryssbergen, i direkt anslutning till aktuell
luftledning, finns dock höga förutsättningar för friluftsaktiviteter.
Friluftsanläggningen närmast aktuell ledning domineras av
mänsklig aktivitet genom till exempel en skidbacke. Friluftslivet
i direkt anslutning till ledningen bedöms därmed inte vara av

5 Svenska

kraftnät, nom kreosot, kraftledningar och vår miljö", augusti 2013.
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den typ som hindras eller påverkas nämnvärt av aktuell
ledning.

Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig
konsekvens för friluftslivet.
Ledningssträckan löper från ett öppet odlingslandskap i norr till
bebyggd miljö i Arnö i söder.

Landskapsbild

Då aktuell luftledning ligger delvis inom ett område dominerat
av odlingslandskap som utgör riksintresse för kulturmiljövård
bedöms en viss visuell påverkan på landskapsbilden ske. I
detta område löper ledningen dock delvis parallellt med andra
luftledningar varför påverkan på den totala landskapsbilden
bedöms som liten.
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en liten
negativ konsekvens för landskapsbilden.

Det finns 13 bostadshus och en kriminalvårdsanstalt belägna
inom 100 meter från aktuell ledning.

Boendemiljö

Sökt alternativ ger upphov till ett magnetfält på 0,4 µT cirka 2025 meter från luftledningens centrum. Vid närmsta belägna
bostadshus (62 respektive 74 meter från ledningen) uppgår det
kumulativa magnetfältet med parallell luftledning till 0, 15
respektive 0, 1 µT. Ingen risk för påverkan på bostäder där
människor vistas stadigvarande bedöms således föreligga.
Sammantaget bedöms befintlig ledning medföra en obetydlig
konsekvens för boendemiljön.

Symbolförklaring

._fositiv konsekvens

ubetydlig
konsekvens

I

U:ten negativ
onsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

I Stor negativ
konsekvens

u

5.2 Sammanfattning
Utifrån föreliggande MKB kan konstateras att fortsatt drift av befintlig luftledning mellan Mlnninge och Arnö har
obetydliga och i några fall små negativa konsekvenser för bedömda aspekter. Konsekvenserna bedöms vara
obetydliga för aspekterna markanvändning och planer, övriga skyddsvärda arter, kulturmiljö, friluftsliv och
boendemiljö medan påverkan till följd av befintlig ledning bedöms medföra en liten negativ konsekvens med
avseende på aspekterna naturmiljö, fåglar och landskapsbild. Sett till samhällsnyttan medför fortsatt drift av
ledningen positiva konsekvenser för människor och miljö.
Aktuell luftledning passerar genom områden av riksintresse för såväl naturvård som kulturmiljövård. Det
förstnämnda utgör även naturreservat och Natura 2000-område och hyser ett rikt fågelliv. Det går inte helt att
utesluta att aktuell ledning medför en liten negativ påverkan på fågellivet inom området. Riksintresset för
kulturmiljövård utgörs av ett flackt odlingslandskap på vilket en luftledning medför en visuell påverkan som
bedömts medföra en liten negativ konsekvens. Det bör dock hållas i beaktande att inga nya markområden
kommer att tas i anspråk då det är en befintlig ledning. Ledningen har dessutom funnits på platsen under lång
tid (sedan 1950-talet) vilket bidragit till att omgivande naturmiljöintressen anpassats till ledningen under denna
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tid. Utöver detta går aktuell ledning 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 bryter inte mot några planbestämmelser och alstrade magnetfält uppgår som mest till cirka
0, 15 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.
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