




Samrådsredogörelse- Minninge-Arnö Dnr 2017-100732 VATTENFALL � 
_,,, 

INNEHJ'LL 
1 INLEDNING ............................................................................................................................... 4 

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter ......................................................................................... 4 

2 MYNDIGHETER ........................................................................................................................ 4 

2.1 Länsstyrelse och kommun ................................................................................................. 4 

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter ............................................................................................ 5 

2.1.2 Kommunens synpunkter ................................................................................................ 5 

2.2 Övriga myndigheter ........................................................................................................... 5 

3 Enskilda särskilt berörda ............................................................................................................ 7 

4 Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare .................................................................. 7 

5 Allmänhet .................................................................................................................................. 7 

BILAGOR: 

1. Inbjudan till samråd myndigheter, verksamhetsutövare, organisationer och föreningar
2. Inbjudan till samråd berörda markägare
3. Inbjudan till samråd allmänhet (annons)
4. Samrådsunderlag
5. Samrådsyttrande Länsstyrelsen Södermanland
6. Samrådsyttrande Nyköpings kommun
7. Lista över inbjudna myndigheter, organisationer och verksamhetsutövare

3 



Samrådsredogörelse- Minninge-Arnö Dnr 2017-100732 VATTENFALL � 
_,,, 

1 INLEDNING 

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

(tillstånd) för befintlig 130 kV luftledning mellan Minninge och Arnö i Nyköpings kommun, 

Södermanlands län. Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 

kap. 4§ MB vilket framgår av bestämmelsen i 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del av 

tillståndsprocessen och föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska 

biläggas ansökningshandlingarna. 

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 

samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 

samrådsprocessen samt hur Vattenfall beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under 

samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse. I tabell 1 nedan ges även en 

sammanfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet. 

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
I listan i tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande 

samrådsprocess. 

Tabell 1 Lista över genomförda samradsaktiviteter I kronologisk ordning 

Datum Aktivitet Se bilaga 

2017-11-30 Inbjudan till skriftligt samråd till Nyköpings kommun, 1 

Länsstyrelsen i Södermanland samt övriga myndigheter via mail. 

2017-11-30 Inbjudan till skriftligt samråd till övriga verksamhetsutövare, 1 

organisationer och föreningar via mail. 

2017-12-06 Inbjudan till skriftligt samråd till berörda markägare via post. 2 

2017-12-08 Inbjudan till skriftligt samråd för allmänheten genom annonsering 3 

i Södermanlands nyheter. 

2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter inleddes den 30 november 2017 med utskick av inbjudan till skriftligt 

samråd (Bilaga 1) inklusive sam rådsunderlag (Bilaga 4) till Länsstyrelsen i Södermanlands län och 

Nyköpings kommun. 

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan 

samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 

samrådssynpunkter var den 22 december 2017. 
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2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 

Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 20 december 2017 och redovisas i helhet i Bilaga 5. 

Tabell 2 Sammanfattning av inkomna synpunkter fran länsstyrelsen samt Vattenfalls bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Vattenfalls kommentarer 

Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets begäran om Samråd har genomförts med 

särskilt samråd med Trafikverkets Ostlänksprojekt. Trafikverkets Ostlänksprojekt. 

Se nedan tabell 4. 
Länsstyrelsen framför att hänsyn ska tas vid markarbeten 

för att undvika skador på kulturmiljön. Inga markarbeten kommer att 

utföras. 
Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter i ärendet. 

2.1.2 Kommunens synpunkter 

Skriftligt yttrande från kommunen daterat 2017-12-21 redovisas i helhet i Bilaga 6. 

Tabell 3 Sammanfattning av inkomna synpunkter fran kommunen samt Vattenfalls bemötande. 

Kommunens synpunkter Vattenfalls kommentarer 

Kommunen framför att vid framtida underhåll som medför Vattenfall noterar kommunens 

byte av stolpar bör stolpar utföras i material, som till skillnad synpunkter avseende 

från dagens kreosotstolpar, inte påverkar miljön alternativt stolpmaterial och skötsel av 

har mycket lågt påslag av negativa miljökonsekvenser. ledningsgata. Ingen förändring 

Kommunen framför vidare att vid skötsel av ledningsgata 
av befintlig ledning planeras. 

Skötsel av ledningsgata 
ska dialog ske med kommunen i syfte att bibehålla och i hanteras utanför föreliggande 
vissa fall förstärka naturvärden. ansökningsärende. 

2.2 övriga myndigheter 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till övriga myndigheter som 

kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 7. 

Inkomna synpunkter från övriga myndigheter framgår i tabell 4. Myndigheter ej upptagna i tabellen 

återkom inte i ärendet inom utsatt tid. 
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Tabell 4 Sammanfattning av inkomna synpunkter tran övriga myndigheter samt Vattenfalls bemötande. 

Myndighet Synpunkter Vattenfalls kommentarer 

MSB Avstår från att yttra sig. -

Jordbruksverket Avstår från att yttra sig. -

Skogsstyrelsen Inget att erinra. -

Luftfartsverket Önskar ej få remisser för befintliga -

ledningar. Svar utgår ej. 

SGU Inget att anföra. -

Nyköping- Inga synpunkter så länge ledningen Då ledningen är befintlig och inga 
Oxelösunds inte äventyrar deras grävarbeten planeras kommer 
Vattenverks- huvudvattenledningar till Nyköping ansökan om förlängd koncession 
förbund och Oxelösund. inte att påverka 

huvudvattenledningarna. 

Trafikverket Ostlänkens bibana genom Nyköping Samrådsmöte med Ostlänkens 
utgör riksintresse för kommunikation projektledare Bengt Skyman 
(planerad järnväg). Trafikverket ser genomfördes per telefon den 22 
det därför som angeläget att samråd dec 2017. Utredningsalternativ för 
sker med projekt Ostlänken innan Ostlänkens bibana kan beröra 
ärendet går vidare till ansökan om aktuell luftledning. Eventuell 
nätkoncession. påverkan på luftledningen hanteras 

Trafikverket vill vidare 
som separat ärende. 

uppmärksamma att det krävs Ingen förändring av befintlig 
tillstånd för arbeten och dragning av ledning planeras. 
ny ledning inom väg- och 
järnvägsområden. 

Om det blir aktuellt att uppföra nya 
ledningsstolpar eller flytta befintliga 
stolpar anser Trafikverket att 
stolparna av trafiksäkerhetsskäl ska 
placeras på ett avstånd från 
vägområdet utmed allmän väg som 
motsvarar stolpens höjd. 

Svenska kraftnät Inget att erinra och önskar ej -

medverka i det fortsatta 
remissförfarandet. 
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3 ENSKILDA SÄRS�IL T BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive översiktskarta och hänvisning till samrådsunderlag på 

Vattenfalls hemsida skickades per brev den 6 december 2017 till samtliga lagfarna och taxerade 

fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den befinUiga 

ledningssträckningen. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var den 5 januari 2018. 

Inga enskilda särskilt berörda har inkommit med några skriftliga yttranden i ärendet inom utsatt tid. 

4 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH 

VERKSAMHETSUTÖV��E 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till de organisationer, 

föreningar och verksamhetsutövare som kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 7. 

Inkomna synpunkter från organisationer, föreningar och verksamhetsutövare framgår i tabell 5. 

Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare ej upptagna i tabellen återkom inte i ärendet 

inom utsatt tid. 

Tabell 5 Sammanfattning av inkomna synpunkter tran organisationer, föreningar och verksamhetsutövare 
samt Vattenfalls bemötande. 

Organisation Synpunkter Vattenfalls kommentarer 

Skanova Inga synpunkter. -

E.ON Inget att erinra. -

Energidistribution

5 ALLWÄN 1iET 
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i Södermanlands nyheter den 8 december 2017. 

Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har även funnits tillgängligt på Vattenfalls 

hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad sedan den 8 december 2017. Annonsen återfinns i 

Bilaga 3. 

Inga skriftliga yttranden har inkommit från allmänheten inom utsatt tid. 
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1 INLEDNING 

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

(tillstånd) för befintlig 130 kV luftledning mellan Minninge och Arnö i Nyköpings kommun, 

Södermanlands län. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett samråd enligt 6 kap 4 § 

miljöbalken genomföras. Detta dokument utgör underlag för samråd. I bilagorna redovisas samtliga 

kartor som finns i detta dokument i större storlek. 

1 .1 Bakgrund 
Vattenfall har år 2009 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 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 

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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1.3 Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har ca 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 ca 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 2005. Företaget har ca 660 anställda, huvudsakligen i Solna, Luleå och Trollhättan. 

Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet 

omfattar spänningsnivåerna 0,4 - 130 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda 

ledning si ängden är ca 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden. Företaget omsätter ca 

9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten. 

2 TILLS-,-Å�'DCSPROCESSE� 
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 Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills 

vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. 

En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallat MKB) som 

beskriver den påverkan och konsekvens som ledningen kan medföra för människors hälsa, miljön 

och hushållningen med naturresurser. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen 

(nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden 

beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark

och miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller enbart ledningar och inte 

transformatorstationer. 

2.1 Samråd 
Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808) krav på att den som vill 

etablera en kraftledning ska samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt 

berörda. I de fall verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd även hållas 

med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Syftet 

med samråden är att samtliga berörda ska ges möjlighet att utbyta information gällande projektet. 

Den kunskap som insamlas under samrådsprocessen ligger till grund för projektets fortsatta 

utveckling och innehållet i MKBn. 

2.2 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det rör sig om 

en befintlig ledning har Vattenfall markupplåtelseavtal med samtliga markägare utmed sträckningen. 

Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. 

Markupplåtelseavtalen har även utgjort underlag för innehållet i den ledningsrätt som Vattenfall har i 

ledningens sträckning. 

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att 

ersättning för intrånget erhålls genom ett engångsbelopp. 

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 
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lagstiftning, som t ex anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens 
från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i 
kulturmiljölagen beaktas. För det fall prövning enligt andra bestämmelser kommer att bli aktuella 
görs detta i behörig ordning skilt från aktuell ansökan om nätkoncession för linje. 

3 A� TERt-.'AT VU�EDNINC 
Inom ramen för en ansökan om nätkoncession ska alternativa lokaliseringar och utformningar 
utredas. Ett nollalternativ som innebär att planerad åtgärd inte genomförs ska även beskrivas. 

3.1 Befintlig sträckning 
Aktuell 130 kV luftledning är ca 7,5 km lång och sträcker sig mellan Minninge i nordväst och Arnö i 
sydost. Startpunkten i norr är belägen knappt 1 km sydost om Minninge. Ledningen löper i 
sydvästlig riktning i ca 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, ca 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 ca 2 km. Efter ca 2 
km viker en 45 kV ledning av österut medan den andra ledningen fortsätter parallellt med aktuell 
ledning i ytterligare ca 1 km. Den andra 45 kV ledningen viker inom Svanvikens naturreservat av åt 
sydväst. Vattenfall äger båda 45 kV ledningarna. Inom Svanvikens naturreservat korsar och 
ansluter en annan ledning parallellt längs aktuell ledning under en sträcka på ca 350 m innan denna 
ledning slutar i höjd med Ryssbergens skidbacke. Under 2 km innan ledningen når slutstationen i 
Arnö löper den parallellt med Vattenfalls 130 kV ledning som går mellan Arnö och Oxelösund. 
Under ca 750 m löper även en tredje luftledning parallellt. 

3.2 Alternativ sträckning 
Alternativa sträckningar har delvis beaktats men bedöms i detta fall inte vara aktuella att utreda 
vidare då det rör sig om en befintlig luftledning som till stor del löper parallellt med andra ledningar. 
Eventuella befintliga barriäreffekter till följd av ledningarna skulle således inte försvinna i samband 
med flytt av aktuell ledning. 

En flytt av ledningen skulle dessutom ta ny mark i anspråk och riskera att bidra till att nya 
barriäreffekter uppstår vilket i detta fall inte bedöms som miljömässigt motiverat. Befintliga 
ledningar har dessutom funnits på platsen under lång tid och omgivande natur- och 
kulturmiljöintressen etc. har därmed anpassats till ledningarna under denna tid. 

3.3 Alternativ utformning 
Teoretiskt skulle aktuell ledning kunna ersättas av en markkabel. Detta skulle dock innebära ett 
omfattande ingrepp i form av grävningsarbeten i områden klassade som naturreservat, Natura 2000 
och riksintresse för naturvård. Detta kan således inte anses som ett rimligt alternativ. 

8 







Samrådshandling- Minninge-Arnö Dnr 2017-100732 VATTENFALL � 
_,,, 

5.2 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. Ledningen korsar även en golfbana 
samt 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. Ostlänken och TGOJ-banan, 
som även de 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 4 samt Bilaga 2. 

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

11 





Samrådshandling- Minninge-Arnö Dnr 2017-100732 VATTENFALL � 
_,,, 

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. 

5.3 Naturmiljö 
I Tabell 1 redovisas skyddsvärda naturmiljöer inom 100 m från befintlig luftledning. I Figur 5 samt 
Bilaga 3 redovisas skyddsvärda naturmiljöer i ledningens närhet. Några ytterligare berörda 
skyddsvärda naturmiljöer eller områden med naturvårdsprogram finns inte i ledningens närhet. 

Tabell 1. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet. 

Typ av intresse Namn Beskrivning Avstånd till 

- -- kraftledning
Riksintresse för Kilaån (NRO04003 ) Vattendrag med omgivande Om 
naturvård 3 kap. 6§ MB naturbetesmark och äng. Värdefull 

rastfågellokal. 
Natura 2000 Art- och I Svanviken-Lindbacke Vattendrag med omgivande Om 
habitatdirektivet (SE0220017) naturbetesmark och äng med I.ex. 

I blåhake, brun kärrhök, brushane, 
ljungpipare, trana och törnskata. 

Natura 2000 Svanviken-Lindbacke Vattendrag med omgivande Om 
Fågeldirektivet (SE0220017) naturbetesmark och äng med I.ex. 

I 
blåhake, brun kärrhök, brushane, 
liunaoipare, trana och törnskata. 

Naturreservat Svan�ken(200 1308 ) Bergs- och moränhöjd, åkermark Om 
med kulturbete och 
våtmarksområde med sankängar. 

Naturreservat Ryss bergen Stort tätortsnära skogsområde med Om 
friluftslivsanläggningar. Särskilt 
värdefulla skogsbestånd. 

Värdefulla vatten, Kilaån 130 km långt vattendrag med 65 Om 
levande sjöar och sjöar. Känd lekplats 
vattendrag 
N yckelbiotopsom råde N 5071-1994 Barrskog 82 m 
Sumpskog Framför allt klibbal som lämnats för 7m 

fri utveckling. 
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5.4.1 Fornminne 
I Tabell 2 nedan redovisas de fornlämningar som registrerats i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 
fornsök3 inom 100 m från befintlig ledning. Lämningarna har bedömts som Övrig kulturhistorisk 
lämning (ÖKL) eller som Fornlämning (F). Samtliga fornminnen i ledningens närhet framgår även av 
Figur 6 ovan samt av Bilaga 4. 

Tabell 2. Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL) och Fornlämningar (F) inom 100 m från kraftledningen 

Objektnr (enligt RAA) Antikvarisk I Beskrivning Avstånd till 
bedömning 

1 (ÖKL eller F)
kraftledning 

Nyköping 350:1 F Gravfält. Hög och stensättning. 76 m 
Stenålder, bronsålder och 
iärnålder. 

Nyköping 122:1 
I

F Gravar. Stensättning stenfylld. 48 m 
Bronsålder och järnålder. 

Nyköping 121:2 F Gravar. Röse. Bronsålder. 74m 
Nyköping 121:1 F Gravar. Röse. Bronsålder. 80 m 
Nyköping 313:1 F Gravar. Stensättning stenfylld. 82 m 

Bronsålder och järnålder. 
-

Nyköping 426:1 
I

F Gravar. Stensättning stenfylld. 57 m 
Bronsålder och järnålder. 

Nyköping 465:1 I ÖKL Obestämbar kulturhistorisk 81 m 
lämninq. 

Nyköping 315:1 
I

F Gravar. Stensättning övertorvad. 75 m 
Bronsålder och järnålder. 

Nyköping 466:1 OKL Husgrund. Nyare tid. OBS! 70 m 
Antikvarisk bedömning kan vara 
inaktuell p.g.a. den nya
kulturmiljölagen. 

Nyköping 115:1 ÖKL Fornlämninqsliknande bildning. 8m 
Nyköping 467:1 ÖKL KolninqsanläqqninQ. 71 m 

-

Nyköping 137:2 F Gravar. Stensättning stenfylld. 93 m 
Bronsålder och järnålder. 

Nyköping 137:1 F Gravar. Stensättning stenfylld. 91 m 
Bronsålder och järnålder. 

Nyköping 103:1 ÖKL Fornlämningsliknande bildning. 96 m 
Nyköping 103:2 OKL Fornlämningsliknande bildning. 83 m 
Nyköping 103:3 OKL Gravar, Stensättning övertorvad. 76 m 

Bronsålder och järnålder. 
Nyköping 396:1 

I ÖKL Fyndplats. Stenålder, bronsålder, 63 m 
järnålder, medeltid och nyare tid. 

Nyköping 335:1 F I Gravar. Stensättning stenfylld. 27 m 
Bronsålder och järnålder. 

Nyköping 106:1 F I Gravar. Stensättning stenfylld. 5 5  m 
Bronsålder och iärnålder. 

3 RAÄ, Fornsök, http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html [2 017-07-12) 
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normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala 

byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad 

som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar 

inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström 

alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas 

inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga 

elektriska strömmar i kroppen. 

I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På 

deras hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 

elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om 

växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha 

betydande miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta 

ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter - Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten - tagit fram en vägledning för beslutsfattare som 

rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så

att exponering för magnetfält begränsas.

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda

magnetfält.

• Sträva efter att begränsa fält som starkt awiker från vad som kan anses normalt i hem,

skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för 

den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att 

bifogas MKBn. 

5.8 Miljöpåverkan 
Då befintlig kraftledning har funnits på platsen under en längre tid har omgivande natur-, 

kulturmiljöintressen, etc. anpassats till ledningen under denna tid. Att flytta berörd ledning skulle ta 

ny mark i anspråk och riskera att skapa nya barriäreffekter. 

En luftledning syns i landskapet, främst i öppnare marker. Vid en nedmontering av den berörda 

ledningen skulle den visuella påverkan från luftledningen i området upphöra. Denna påverkan skulle 

dock uppstå på ett nytt ställe i det fall en alternativ sträckning av luftledning uppförs. I det fall en 

förläggning av markkabel sker, uteblir den visuella påverkan. 

Om befintlig kraftledning skulle tas ner kommer landskapsbilden ändå fortsatt vara påverkad av de 

befintliga luftledningar som löper norr och söder om ledningen. 

Så länge befintlig kraftledning får finnas kvar i sin nuvarande utformning bedöms den inte påverka 

befintlig markanvändning och planer negativt. Vid nedmontering och byggnation av ledningar 
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bedöms störningar i form av buller, vibrationer och trafikstörningar kunna uppstå. Dessa är dock 

tillfälliga. 

Befintlig luftledning och markkabel bedöms inte påverka de befintliga naturmiljö-, kulturmiljö- och 

friluftslivsintressena negativt så länge den står kvar i sin nuvarande utformning. I de fall en påverkan 

skulle kunna uppstå är det främst vid nedrivning av berörd befintlig kraftledning eller uppförande av 

ny luftledning/markkabel. 

Vid eventuell nedmontering av den aktuella luftledningssträckningen och markkabeln skulle det 

magnetfält som luftledningen ger upphov till komma att upphöra. Magnetfältsberäkningar kommer 

som tidigare nämnt att tas fram för den aktuella ledningssträckningen inom ramen för kommande 

MKB-arbete. 

6 FORTSATT AqBETE 

När samrådsprocessen är avslutat kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till 

länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den 

genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Vattenfalls bemötande av dessa. 

Arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer påbörjas parallellt med 

samrådsprocessen. Synpunkter som kommer in under samrådsprocessen kommer ingå i det 

underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
Den framtida miljökonsekvensbeskrivningen är preliminärt planerad att utformas enligt följande: 

1. Inledning

2. Tillståndsprocessen

3. Tekniska förutsättningar

4. Alternativutredning

5. Verksamhetsbeskrivning

6. Förutsättningar och konsekvenser

7. Samlad bedömning
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Tabell Lista över inbjudna myndigheter, verksamhetsutövare, organisationer och föreningar 

Myndigheter 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Nyköpings kommun 

Elsäkerhetsve rket 

Energimyndigheten 

Försvarsmakten 

Jordbruksverket 

Luftfartsverket 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) central 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen (PTS) 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Statens geotekniska insitut (SGI) 

Statens geologiska undersökning (SGU) 

Svenska kraftnät 

Trafikverket 

Organisationer, verksamhetsutövare 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen Nyköping och 

Oxelösund 

Nyköpings golfklubb 

Friluftsfrämjandet Nyköping 

lokalavdelning 

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund 

Lokal bredbandsleverantör -

Gästabudstaden AB 

Stockholm Skavsta Airport 

Eon 

Tele 2 

TeliaSonera Ska nova AB, elskyddsärenden 

TeliaSonera Ska nova AB 

Bredbandsbolaget 

Tre 

Telenor 

Glocalnet 
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