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Inledning och sammanfattning
Den sökta ledningen är av vikt för såväl EU:s energi- och klimatpolitiska mål som 
de mål regeringen har uttalat för den svenska energipolitiken. Den behövs även för 
att säkerställa att det regionala elnätet i Småland och Blekinge samt 
likströmslänken till Litauen, NordBalt, är N-l säkra1 efter ledningsfel i det svenska 
transmissionsnätet när effekt importeras eller exporteras från Litauen. Projektets 
status enligt PCI-förordningen gör att det ska betraktas som ett angeläget allmänt 
intresse och behandlas som ett riksintresse för energidistribution.

Energimarknadsinspektionen (”Ei”) har haft en väsentlig roll att under 
föransökningsförfarandet enligt PCI-förordningen fastställa konceptet för 
allmänhetens medverkan (samråd) och utredningens omfattning (MKB:n). Svenska 
kraftnät anser att utredningen uppfyller de krav lagstiftaren ställer på det underlag 
som ska tas fram för en koncessionsansökan och att det utgör ett fullgott underlag 
för de bedömningar som Ei, och nu regeringen, har att göra. Arten, styrkan och 
räckvidden av de störningar som verksamheten kan medföra samt vilka 
konsekvenser dessa störningar kan få för motstående intressen beskrivs i tillräcklig 
omfattning för att uppfylla lagens krav och för att Ei, och nu regeringen, ska kunna 
pröva om det kommer vara möjligt för Svenska kraftnät att utföra verksamheten på 
ett med miljöbalken förenligt sätt.

När det gäller ledningens utformning och frågan om bästa möjliga teknik kan det 
konstateras att den aktuella ledningen måste utföras som en växelströmsledning 
(och alltså inte en likströmsledning) för att ändamålet med ledningen ska kunna 
uppnås. För en 400 kV-växelströmsledning är, ur ett rent tekniskt perspektiv, en 
kabelförläggning, åtminstone med dagens teknik, en sämre teknisk lösning än en 
luftledning. Tekniken för ett kabelutförande avseende en sådan ledning är 
högteknologisk och komplicerad, sällan förekommande och mindre beprövad än en 
luftledning. Detta innebär bland annat att en kabelförbindelse har betydligt lägre 
tillgänglighet än en luftledning och att det finns risker med att den typen av 
anläggningar introducerar låga elektriska resonansfrekvenser i transmissionsnätet. 
Om den typen av påverkan som den sökta ledningen orsakar skulle kunna leda till 
krav på mer inslag av kabel i transmissionsnätet riskerar de tekniska och 
ekonomiska konsekvenserna av en sådan tillämpning av miljöbalken att på ett 
avgörande sätt påverka Svenska kraftnäts framtida möjligheter att, i enlighet med 
sitt regeringsuppdrag, driva och förvalta transmissionsnätet för el på ett effektivt 
sätt. Användningen av sådan teknik genom partiella kablifieringar av 400 kV 
växelströmsledningar bör därför endast ske när det bedöms nödvändigt, dvs. där 
en luftledning inte kan anses tillåtlig och alternativa lokaliseringar saknas, och får 
acceptabla konsekvenser för transmissionsnätet. Om en sådan speciell situation är 
aktuell måste det utredas om den sammantagna miljöpåverkan blir mindre vid ett

1 N-i-kriteriet innebär att transmissionsnätet ska klara ett fel på en enskild komponent utan att elleveranserna påverkas.



kabelutförande. Leder utredningen till bedömningen att ett kabelutförande är 
nödvändigt, tekniskt acceptabelt och leder till mindre sammantagen miljöpåverkan 
ska en rimlighetsawägning ske i förhållande till de kraftigt ökade kostnaderna för 
en sådan anläggning i anläggnings-, drifts- och underhållsfas. Merkostnaden beror 
på förhållandena i det enskilda fallet men en partiell kablifiering om 2 km 
uppskattas innebära en ökad kostnad i anläggningsfas om drygt 100 Mkr. När det 
gäller den nu sökta ledningen framgår det av utredningen att det inte på någon 
plats uppstår sådana skador att en partiell kablifiering bör aktualiseras.

Svenska kraftnät anser alltså att det är visat att den sökta luftledningen motsvarar 
den idag bästa möjliga tekniken för den sökta ledningen. Regeringen har därmed 
att ta ställning till om Svenska kraftnät har valt en lämplig lokalisering för 
luftledningen. Svenska kraftnät har utrett området i syfte att välja den plats som 
sammantaget medför minst påverkan. Sökt sträckning har anpassats efter de 
synpunkter som har framkommit i samråd och även efter ansökan om koncession. 
Sammantaget visar utredningen att verket har valt en plats som uppnår ändamålet 
med verksamheten med minst intrång och olägenheter. Bedömningsgrunderna och 
MKB:n ger en detaljerad bild av vilka förhållanden, påverkan och ingrepp som 
ligger till grund för de bedömningar som gjorts. I samråd och remissrundan hos Ei 
har inte framkommit några invändningar mot de bedömningsgrunder som Svenska 
kraftnät tillämpar. Det har inte heller framkommit något som tyder på att en annan 
lokalisering hade inneburit mindre intrång eller olägenheter.

En 400 kV växelströmsledning, liksom annan infrastruktur, kan inte byggas utan 
att påverka ett antal motstående intressen. Utredningen visar att påverkan på 
landskapsbilden, kulturmiljön, friluftslivet och naturresurser av den sökta 
ledningen inte är större än vad som, mot bakgrund av det angelägna allmänna 
intresset att bygga ledningen, får accepteras. När det gäller påverkan på 
naturmiljön har Svenska kraftnät visat att den nödvändiga hänsyn kan tas som 
krävs för att påverkan på naturmiljön inte ska bli större än vad som kan accepteras 
enligt miljöbalkens bestämmelser. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms inte 
heller någon risk för påverkan på skyddad arts bevarandestatus uppstå. Svenska 
kraftnät anser slutligen att det är klarlagt att påverkan från lågfrekventa 
elektromagnetiska fält på grund av den sökta ledningen inte skulle bli så stor att 
den sökta lokaliseringen inte kan anses lämplig.

Sammantaget framgår det alltså av utredningen att en luftledning utgör bästa 
möjliga teknik för den sökta ledningen, att den sökta lokaliseringen är lämplig och 
att ledningen i sökt sträckning uppfyller de krav som ställs bl.a. i miljöbalkens 
hänsyns- och hushållningsbestämmelser. Ei har därmed saknat legalt stöd för sitt 
beslut att avslå Svenska kraftnäts ansökan om koncession.
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i Intresset av att bygga ledningen
Syftet med den planerade ledningen redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen2 3 4 * 
(MKB:n) på s. 9 f. Den primära drivkraften för ledningen är att möjliggöra ett 
utnyttjande av NordBalt med normal driftsäkerhet. Systemutredningen 2011-2012 
konstaterade nämligen att vare sig det regionala elnätet i Småland och Blekinge 
eller likströmslänken till Litauen, NordBalt, är N-i säkras efter ledningsfel i det 
svenska transmissionsnätet när effekt importeras eller exporteras från Litauen.

Den 17 april 2013 antogs PCI-förordningeirt, vars syfte är att främja en hållbar och 
resurseffektiv utveckling av europeiska energiinfrastrukturer. PCI-förordningen 
syftar således till att främja projekt av europeiskt intresse som berör fler än en 
medlemsstat. Inom ramen för detta har kommissionen identifierat tolv strategiska 
transeuropeiska prioriteringar vars genomförande fram till 2020 är av avgörande 
vikt för att nå EU:s energi- och klimatpolitiska mål. Den aktuella ledningssträckan 
finns upptagen på kommissionens förteckning över prioriterade projekt eftersom 
ledningen är viktig för avsedd drift av NordBalt, som ska binda samman de tre 
baltiska staternas elnät med det nordiska.s

Därutöver uppnås ett antal positiva effekter om ledningen uppförs t.ex.

• NordBalt kan utnyttjas som avsett det vill säga för att exportera eller importera 
en effekt om 700 MW. Import av effekt till SE4 under vintertid från den baltiska 
elmarknaden är värdefull för den svenska effektbalansen. Särskilt i perspektivet 
av den genomförda och planerade förtida avvecklingen av termisk 
produktionskapacitet i södra Sverige.

• Många förstärkningar av transmissionsnätet är väsentliga för de mål som 
regeringen har uttalat för energipolitiken6. När det gäller den aktuella 
förbindelsen har Svenska kraftnät under det senaste året mottagit ett flertal 
ansökningar om anslutning av havsbaserade vindkraftparker utanför kusten i 
Småland och Blekinge. Svenska kraftnät har lämnat positiva förhandsbesked 
om anslutning av parkerna, men beskeden är villkorade av att den nya 400 kV- 
luftledningen mellan Ekhyddan - Nybro - Hemsjö driftsätts som planerat. Om 
den sökta ledningen byggs innebär det, utöver att NordBalt kan nyttjas 
driftsäkert, att en anslutning av minst 4000 MW förnybar elproduktion

2 https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konce.ssion/mkb-ekhvddan-
nvbro-1706iQ.pdf
3 Planering och drift av transmissionsnätet sker, som framgår av Mål för driftsäkerhet, dnr 2009/1058, enligt det s.k. N-i- 
kriteriet. Kriteriet innebär att transmissionsnätet ska klara ett fel på en enskild komponent utan att elleveranserna påverkas. 
Inom 15 minuter ska transmissionsnätsdriften vara återställd inom normala gränser och förberett för att klara ett nytt fel. 
https:/Avww.svk.se/siteassets/om-oss/rapportei7oc)OQ04 mal for driftsakerhet.pdf
4 Förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 
1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.
s Projektet utgör en del av den prioriterade korridoren ”Priority Corridor Baltic Energy Market Interconnection Plan ("BEMIP 
Electricity"), https://ec.europa.eu/energv/sites/enei7files/c 2010 7772 1 anne_v.pdf
6 Prop. 2017/18:228.

https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konce.ssion/mkb-ekhvddan-
https://ec.europa.eu/energv/sites/enei7files/c_2010_7772_1_anne_v.pdf


möjliggörs i området. En ny transmissionsnätsledning är en förutsättning för 
detta.

• Avbrott kan utan betydande kostnader tas på existerande parallella ledningar 
under den tid som krävs för framtida uppgradering av deras kapacitet. Den 
existerande 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan - Nybro - Hemsjö är i behov 
av förnyelse inom en relativt nära framtid och måste då frånkopplas under 
byggtiden. Den sökta ledningen möjliggör en sådan frånkoppling, eftersom 
östra Småland och Blekinge då förbli N-i säkra under tiden.

• Transmissionsnätets överföringsförluster minskar.

• Den framtida överföringskapaciteten genom snitt 4, dvs. mellan elområde 3 och 
4, ökar med cirka 500 MW, vilket reducerar förekomsten av prisskillnad mellan 
elområdena i Sverige.

2 PCI, samråd och
milj ökonsekvensbeskrivning

2.1 Inledning och sammanfattning
Den aktuella ansökan har föregåtts av ett särskilt föransökningsförfarande enligt 
PCI-förordningen som har inneburit att Ei har fastställt omfattningen på 
allmänhetens medverkan (samråd) och utredningens omfattning (MKBm). Innan 
den formella ansökan gavs in hade Svenska kraftnät en intensiv dialog med Ei 
avseende dessa frågor. Efter att Ei hade bedömt utkastet till ansökan inklusive 
samrådsredogörelser och MKB gjordes de kompletteringar som Ei ansåg 
nödvändiga. Därefter beslutade Ei att godta ansökan och att samrådet uppfyllde de 
krav som ställs enligt PCI-förordningen. Dessa krav får anses gå längre än vad som 
följer av miljöbalken, som dessutom, i den mån det är möjligt, ska tolkas på ett sätt 
som är förenligt med förordningen. Svenska kraftnät har därutöver inkommit med 
kompletteringar och bemött Eks begäran även efter det bindande godkännandet.

Svenska kraftnät anser att det, i ljuset av föransökningsförfarandet, är förvånande 
att Ei anser att underlaget inte är tillräckligt för att Ei ska kunna bedöma 
verksamhetens påverkan. Enligt Svenska kraftnät uppfyller utredningen mer än väl 
det syftet.

2.2 Projekt av gemensamt intresse (PCI)
Vid framtagandet av PCI-förordningen avsåg kommissionen att påskynda 
tillståndsprocesserna för de prioriterade projekten. För att åstadkomma detta 
skulle varje medlemsstat utse en myndighet som de som driver ett projekt av 
gemensamt intresse kan vända sig till. Myndigheten föreslogs samordna 
tillståndsförfarandet för varje projekt. I 3 § förordning (2013:752) om



tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer pekas Ei ut som 
samordnande myndighet.

Av PCI-förordningen framgår att projekt av gemensamt intresse bör få ”prioriterad 
ställning” på nationell nivå samt att de behöriga myndigheterna bör betrakta 
projekten som projekt av allmänintresse. PCI-förordningen beskriver även 
projektens förhållande till andra direktiv. I Ei:s slutrapport R20i4:i(V beskrivs 
avvägningarna mellan de olika intressena enligt följande:

”När det gäller de miljökonsekvenser som avses i artikel 6.4 i habitatdirektivet och 
artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten, ska projekt av gemensamt intresse anses vara av 
allmänintresse ur energipolitisk synvinkel. Ett projekt av gemensamt intresse far även 
anses vara av väsentligt allmänintresse om alla villkor som anges i dessa två direktiv är 
uppfyllda. Detta innebär att projekt av gemensamt intresse, under förutsättning att ett 
antal villkor är uppfyllda, kan ges tillstånd även om de påverkar miljön negativt. En 
bedömning far göras i varje enskilt fall.”7 8 9

PCI-förordningen anger således vilken status projekten ska ha i förhållande till 
andra EU-rättsliga regleringar och andra energiinfrastrukturprojekt. Därutöver 
syftar förordningen till att åstadkomma en effektiv handläggning av tillstånden för 
de projekt som omfattas utan att kvaliteten på prövningen åsidosätts. Artikel 7.3 i 
PCI-förordningen får för svensk del innebörden att ett projekt av gemensamt 
intresse ska ges samma status som ett riksintresse för energidistribution enligt 
3 kap. 8 § andra stycket miljöbalken.9

2.2.1 Tillståndsprocessens två förfaranden 
Föransökningsförfarandet omfattar perioden från tillståndsprocessens 
startdatum, då anmälan om projektet godkänts av Ei, fram till dess att den 
inlämnade ansökan godtas av Ei (artikel 10.1 a). Inom denna period ska bland 
annat ett koncept för allmänhetens medverkan (samråd) tas fram av sökanden, 
konceptet ska godkännas av Ei och samråd enligt konceptet genomföras. Vidare ska 
Ei fastställa hur omfattande material och hur detaljerad information sökanden ska 
skicka in i sin ansökan, utkast till ansökan lämnas in och eventuella 
kompletteringar begäras av Ei innan beslut fattas om ansökan ska godtas eller inte.

Av punkten 30 i skälen till PCI-förordningen framgår att det i och för sig finns 
etablerade standarder för allmänhetens medverkan i beslutsprocessen på 
miljöområdet. Trots detta behövs ytterligare åtgärder för att skapa högsta möjliga 
standarder för insyn och allmänhetens medverkan i alla frågor som är av betydelse 
för tillståndsprocessen för projekt av gemensamt intresse. Samrådsprocessen har

7 Ei 112014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar
8 Ei R2014:io Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar, s. 22
9 Den aktuella ledningen har klassats som ett PCI-projekt, vilket bland annat betyder att projektet, när detta är möjligt enligt 
nationell rätt, ska tillerkännas största möjliga nationella betydelse och behandlas som sådant i tillståndsprocesser samt vid 
fysisk planering, inklusive miljökonsekvensbedömningar, om detta följer av nationell rätt, i den mån och på det sätt sådan 
behandling följer av nationell rätt för motsvarande typ av energiinfrastruktur.



således strängare formella krav enligt PCI-förordningen än de som följer av 6 kap. 
miljöbalken, vilket också framgår av Ei:s motivering i besluten den 10 juli 2017 att 
godta ansökan om nätkoncession för behandling enligt PCI-förordningen. De 
formella kraven på samråd framgår av artikel 9.4 samt bilagorna VL5 och VL6 i 
PCI-förordningen.

Det formella tillståndsförfarandet omfattar perioden från den dag som den 
inlämnade ansökan godtas och fram till dess att det övergripande beslutet fattas 
(artikel 10.1 b). Ei har då 1,5 år på sig att pröva ansökan enligt tillämplig 
lagstiftning samt att samordna med övriga tillståndsprövande myndigheter så att 
ett övergripande beslut kan fattas inom denna period.

En förteckning över de olika stegen i föransökningsförfarandet samt över i 
utredningen ingående dokument har bilagts i bilaga 1.

2.3 Samråd
Som framgår av samrådsredogörelse 210 har Svenska kraftnät genomfört två 
fullständiga samråd, ett avseende utredningskorridorer och ett avseende ett 
utbyggnadsförslag, dvs. en föreslagen sträckning. Båda samråden genomfördes i en 
utökad krets sakägare11. Med anledning av synpunkter som kom in under samråd 2 
har Svenska kraftnät genomfört fem kompletterande samråd om justeringar av 
föreslagen sträckning. För två av sträckorna som de kompletterande samråden 
avsåg krävdes senare en justering med anledning av länsstyrelsens avslag av 
Svenska kraftnäts ansökan om dispens för naturreservaten vid Köksmåla och 
Rudalund. Efter att ha undersökt resultatet av tidigare genomförda samråd och fört 
ytterligare dialog med berörda intressenter ansökte Svenska kraftnät om en ändrad 
sträckning vid dessa två passager. Slutligen har ett kompletterande samråd 
genomförts i samband med detaljprojektering eftersom en vinkelstolpes läge 
behövde justeras intill Nybro station.

Ei har bedömt att det inte föreligger sådana brister i samrådet som utgör hinder för 
att ansökan ska kunna prövas i sak, dvs. att samrådet uppfyller de krav som 
miljöbalken ställer. Samrådet är därmed inte föremål för regeringens prövning.

Eftersom Ei i beslutsskälen har angett att samrådet inte har ”varit helt 
tillfredsställande” utan att ange i vilket avseende önskar Svenska kraftnät ändock 
regeringens uttalande i frågan. I ljuset av de krav som ställs enligt PCI 
förordningen är det mycket oklart i vilket avseende Ei menar att samrådet skulle 
vara otillfredsställande. Ei:s skäl försvårar därmed för Svenska kraftnät att på ett 
effektivt sätt genomföra samråd. Svenska kraftnät kan konstatera att Ei i 
beslutsskälen endast anger den kritik som motparterna har haft mot samrådet utan 
att redovisa eller, som det framstår, pröva Svenska kraftnäts bemötande av dessa

10 https:/Avw\v.svk.se/siteassets/natutveckline/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-
2b samradsredogorelse-2.pdf
11 Dvs. inte endast myndigheter och enskilda som berörs av förslaget utan även allmänheten och berörda organisationer



invändningar12 *. Kritiken som nämns har framförts redan i samband med 
förvaltningsrättens prövning av Ei:s beslut att godta samrådet. Även påståendet att 
Svenska kraftnät inte skulle ha kommit in med någon redogörelse för hur samrådet 
har gått till är felaktigt. Hur samrådet har gått till har redovisats utförligt i 
respektive samrådsredogörelse^ Ei har erhållit redogörelse för samtliga samråd.

2.4 Miljökonsekvensbeskrivningen
Ei bedömer att det kan finnas en risk för att den aktuella luftledningen i ansökt 
sträckning kan komma att medföra ett stort ingrepp i miljön och påverka bland 
annat friluftsliv, områdets karaktär och natur- och kulturmiljön samt utgöra en risk 
för fåglar. Vidare skriver Ei att Svenska kraftnät inte har lämnat in ett tillräckligt 
underlag som gör att Ei kan göra en bedömning i dessa avseenden.

Med hänsyn till att Ei har godkänt ansökan efter att

1) ansökans omfattning bestämts av Ei inom ramen för 
föransökningsförfarandet,

2) Ei har granskat ansökan och begärt kompletteringar samt

3) Svenska kraftnät under föransökningsförfarandet har lämnat in begärda 
kompletteringar

ställer sig verket frågande till hur Ei inte kan anse sig ha underlag för att göra de 
bedömningar som krävs.

Det ter sig inte mindre underligt med hänvisning till vad Ei anförde i 
förvaltningsrätten efter att beslutet om att godta ansökan överklagats av Högsby 
och Nybro kommuner nämligen att

”Det nu överklagade beslutet innebär endast att underlaget är tillräckligt för att 

Energimarknadsinspektionen ska kunna besluta om Svenska kraftnät ska beviljas nätkoncession för 

den sökta verksamheten eller inte”14

Ei har motiverat sitt avslag med att den tillhandahållna utredningen inte utgör ett 
tillräckligt underlag för en bedömning. Att MKB:n och utredningen i övrigt

12 Det är t.ex. korrekt att Svenska kraftnät inte har kommit in med några protokoll men som framgår redan av ansökan om 
koncession, s. 4, genomförs samrådsmöten i Svenska kraftnäts projekt i form av öppna hus som en informell del av samrådet. 
Dessa protokollförs inte. Svenska kraftnät har under hela samrådstiden betonat att skriftliga synpunkter ska sändas in under 
samrådstiden. Om Ei anser att det är oförenligt med miljöbalkens krav att inte föra protokoll på ett öppet hus bör det i så fall 
vara det, och inte att Svenska kraftnät inte har skickat in några protokoll som prövas.
J3 Se redogörelse i ansökan om koncession s. 3 f. (https://wvw.svk.se/siteassets/natutveekling/utbyggnadsproiekt/nvbro- 
hemsio/dokument/koncession/koncessionsansokan-ekhvddan-nvbro-hemsio-1706iQ.pdf). samrådsredogörelse 1 s. 8 f. 
(https://wvw.svk.se/siteassets/natutveckIing/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-
2a samradsredogorelse-i.pdf), samrådsredogörelse 2 s. 6 f.
(https://wvw.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-
2b samradsredogorelse-2.pdf) och samrådsredogörelse kompletterande samråd s. 5 f.
fhttps://wwv.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konce.ssion/bilaga-
2c samradsredogorelse-kompletterande-samrad.pdf). När det gäller samrådet för den justerade sträckan redovisas detta i den 
kompletterande MKB:n s. 4 f. (https://wvw.svk.se/siteassets/natutveekling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan- 
nybro/dokument/koncession/kompl.-mkb/komplettering-mkb-ekhvddan-nvbro-juni-2Qi8.pdf )
m Förvaltningsrättens 1 Linköping dom den 15 november 2017, mål nr 5755-17 och 5754-17.

https://wvw.svk.se/siteassets/natutveekling/utbyggnadsproiekt/nvbro-hemsio/dokument/koncession/koncessionsansokan-ekhvddan-nvbro-hemsio-1706iQ.pdf
https://wvw.svk.se/siteassets/natutveekling/utbyggnadsproiekt/nvbro-hemsio/dokument/koncession/koncessionsansokan-ekhvddan-nvbro-hemsio-1706iQ.pdf
https://wvw.svk.se/siteassets/natutveckIing/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-
https://wvw.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-
https://wwv.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konce.ssion/bilaga-
https://wvw.svk.se/siteassets/natutveekling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nybro/dokument/koncession/kompl.-mkb/komplettering-mkb-ekhvddan-nvbro-juni-2Qi8.pdf
https://wvw.svk.se/siteassets/natutveekling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nybro/dokument/koncession/kompl.-mkb/komplettering-mkb-ekhvddan-nvbro-juni-2Qi8.pdf


möjliggör en bedömning är en grundläggande förutsättning för prövningen. 
Regeringen behöver således inledningsvis förklara att Ei saknar grund för sitt 
ställningstagande i den delen. Utredningens omfattning är på ett bindande sätt 
godkänd av Ei i föransökningsförfarandet. Beslutet i fråga har på grund av sina 
rättsverkningar bedömts vara överklagbart och har faktiskt prövats av 
förvaltningsrätten.

Svenska kraftnät anser att utredningen mer än väl redogör för arten, styrkan och 
räckvidden av den påverkan som verksamheten kan medföra och vilka 
konsekvenser denna påverkan kan få för motstående intressen. Arbetet med att ta 
fram MKB:n syftar just till att beskriva påverkan och konsekvenser av den sökta 
ledningen och stort fokus lades på den frågan i föransökningsförfarandet. I MKB:n 
beskrivs de motstående intressen som ledningen påverkar, t.ex. naturmiljöer, 
kulturmiljöer, boendemiljöer, naturresurser etc. och värdet av dessa, dvs. hur 
viktigt det specifika intresset bedöms vara. Därefter beskrivs påverkan, dvs. den 
förändring av miljö och/eller hälsoaspekter som den sökta ledningen skulle kunna 
innebära. Konsekvensbedömningen är en sammanvägning av intressets värde och 
påverkan på intresset. En stor påverkan som har liten effekt kan ge liten 
konsekvens och på motsvarande sätt kan en liten påverkan som har stor effekt ge 
en stor konsekvens.

För att säkerställa likvärdig bedömning av olika intressen, påverkan, effekter och 
konsekvenser samt likvärdig bedömning av alternativa sträckningar tillämpar 
Svenska kraftnät en bedömningsmetodik med bedömningsgrunder. Denna är 
beskriven i MKB:n på s. 44 och bedömningsgrunderna återfinns i bilaga l till 
MKBm'5. På s. 22-23 i MKB:n beskrivs vissa projektspecifika tillägg till 
bedömningsgrunderna. Dessa bedömningsgrunder innehåller en beskrivning av 
storleken på förutsedda konsekvenser. Konsekvenserna uttrycks oftast som en 
värderande bedömning; liten, måttlig, stor eller mycket stor. Den kan vara av direkt 
eller indirekt karaktär på en nationell, regional och/eller lokal nivå. Oavsett om man är 
enig i värderingen av dessa bedömningsgrunder eller inte, ger de ändå en 
detaljerad bild av vilka förhållanden, påverkan och ingrepp som ligger till grund för 
de bedömningar som gjorts. Påverkan och konsekvenser för den sökta ledningen, 
utifrån bedömningsgrunderna, har beskrivits på s. 44-94 i MKB.

Svenska kraftnät har låtit göra en kulturhistorisk utredning* 16 * för hela sträckan och 
en kompletterande arkeologisk inventering vid passagen vid Köksmåla 
naturreservat1? . När det gäller naturmiljön omfattar MKB:n en

»s https://mm.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvgpnad.sproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konce.ssion  /bilaga-i-
bedomningsgrunder.pdf
16 https:/Avww.svk.se/siteassets/natutveekling/utbvggnadsDioiekt/ekhvddaii- 
nvbro/dokument/koncession/rnkb eknv ei 17061Q bilaga 3b arkeologisk rapport.pdf
>7 https://wwv.svk.se/siteassets/natuh'eckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/kompl.-
mkb/bilaga-qb-kompletterande-arkeologisk-inventering.pclf

https://mm.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvgpnad.sproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konce.ssion
https://wwv.svk.se/siteassets/natuh'eckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/kompl.-
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naturvärdesinventering18 * enligt den nationella SIS-standard som tagits fram för 
naturvärdesbedömningar (SS 199000:2014). Naturvärdesinventering i fält 
genomfördes september-oktober 2015 och maj-september 2016.

MKB:n med gjorda kompletteringar beskriver även förekomsten av och påverkan 
på skyddade arter samt hänsynstagandet till dessa. Även om inventeringar och 
utredningar avseende skyddsvärda arter inte redovisas i ett särskilt dokument så 
har frågan om artskydd inarbetats och behandlats i MKB:n och kompletteringar 
med samma omfattning och detalj eringsgrad avseende förekomst, påverkan och 
skyddsåtgärder som på sträckan Nybro-Hemsjö. Beskrivningarna och 
bedömningarna utgår från observationer i fält, biotopförekomst och relaterade 
arter (dvs. vilka arter som har lämpliga habitat eller födosök i området), kontakt 
med lokala ornitologer och kontakt på Naturhistoriska riksmuseet samt rapporter 
från Artportalen, se MKB:n s. 51. Artskyddsfrågor, inklusive bedömning av 
påverkan på bevarandestatus och förslag till skyddsåtgärder beskrivs på sida 51-55 i 
MKB, den kompletterande MKB:n för den justerade sträckningen vid Köksmåla 
och Rudalund1^ och har även utvecklats i Svenska kraftnäts komplettering av 
ansökan den 8 mars 2019 samt i bilaga 3 till denna och slutligen i de 
tillståndsansölcningar och MKB:er som tagits fram för passage av Natura 2000- 
områden som har bilagts ansökan (bilaga 5). När det t.ex. gäller förekomst av 
skyddsvärd fågel så har Svenska kraftnät utrett vilka fågelarter som har lämpliga 
habitat eller födosök i området och således kan förväntas förekomma. Detta, 
tillsammans med observationer i fält och information från ovan angivna källor, ger 
en god bild av förväntad förekomst av skyddsvärda fågelarter. Därutöver har 
Svenska kraftnät utrett området för att bl.a. identifiera särskilt viktiga fågellokaler 
och koncentrerade fågelstråk. Därefter har en bedömning gjorts av om 
habitatsförluster eller störningar kan leda till en risk för påverkan på dessa arters 
bevarandestatus och eventuella skyddsåtgärder föreslagits.

Svenska kraftnät vill i sammanhanget lyfta fram att samtliga utredningar och 
bedömningar har genomförts av personer som har stor sakkunskap och erfarenhet 
inom det aktuella området. Utöver relevant akademisk utbildning (motsvarande 
minst kandidatexamen) kräver Svenska kraftnät att konsulter som deltar i arbetet 
ska ha minst tre års relevant erfarenhet av respektive arbetsområde. I arbetet med 
den aktuella MKB:n har t.ex. tio biologer med olika bakgrund och erfarenhet av 
miljöutredningar och inventeringar i samband med stora infrastrukturprojekt 
såsom järnvägar, vägar och kraftledningar deltagit, bl.a. naturvetare och ekologer 
med mellan fem och 30 års erfarenhet, samt specialister, i flera fall disputerade,

18 https://www.svk.se/sitea.ssets/natutveckling/iitbvpgnadsproiekt/eklivddan-nvbro/dokuinent/koncession/mask mkb-eknv-
i706iQ-bilaga-3a-naturvardesinventering.pdf
https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-i.pdf
https://mvw.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/bilaga-2.pdf
https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-
nvbro/dokument/koncession/mask koncessionsansokan-mkb-eknv-ei-1706iQ-bilaga-3a-naturvardesinventering-bilaga-3.pdf
>9 https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbyggnadsprojekt/ekhyddan-nybro/dokument/koncession/kompl.- 
mkb/komplettering-mkb-ekhyddan-nybro-juni-20i8.pdf I
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inom växtekologi, landskapsekologi, marinbiologi, populationsekologi och 
naturvård.

I sammanhanget måste även beaktas att ett beslut om koncession avser en i 
huvudsak bestämd sträckning20. Eftersom den exakta sträckningen, 
stolpplaceringar osv. inte är klarlagd för hela sträckan när koncessionen prövas är 
det inte heller möjligt att för hela sträckan i detalj beskriva den exakta faktiska 
påverkan på samtliga motstående intressen eller skyddsåtgärder för dessa 
(närmare om detta under respektive aspekt nedan under rubriken ”4.3 Påverkan 
från den sökta 400 kV-ledningen”). Svenska kraftnäts metodik utgår därför ifrån 
de risker för påverkan på olika motstående intressen som i ett ”sämsta utfall” kan 
uppstå inom ramen för ansökan och en beslutad koncession. När 
detaljprojekteringen är klar kan många gånger påverkan bli mindre (men inte 
större) än vad som beskrivs i utredningen i koncessionsansökan eftersom t.ex. 
stolpplacering, i möjligaste mån, undviks i känsliga miljöer.

2.5 Särskilt om begäran om komplettering
Svenska kraftnät noterar att de brister som Ei anger i det överklagade beslutet går 
utöver de brister som Ei påpekade i sin begäran om komplettering den 16 januari 
2019 under det formella tillståndsförfarandet. Ei:s begäran om komplettering 
berörde frågor kring behovet av ledningen och samråd - båda aspekter som Ei har 
bedömt vara uppfyllda enligt det överklagade beslutet - naturmiljön avseende 
Natura-2000 typer, artskydd och vattenmiljöer, kulturmiljön vid Rudalund, 
magnetfält vid fritidshus samt samhällsekonomisk bedömning och teknik. Någon 
begäran om komplettering av utredningen i övrigt, t.ex. såvitt avser påverkan på 
friluftsliv och kulturmiljön (utöver sträckan vid naturreservatet Rudalund) har Ei 
inte framfört trots att Ei i det överklagade beslutet anfört att underlaget även i 
denna del är otillräckligt.

När det gäller naturmiljön efterfrågade Ei i kompletteringen en inventering och 
beskrivning av Natura-2000 typer. Detta var en fråga som diskuterades med Ei 
redan i föransökningsförfarandet. De inventeringar som har utförts i anslutning till 
prövningen av tillstånd att gå igenom Natura 2000-områdena har bilagts 
koncessionsansökan. Dessa har bedömts tillräckliga för länsstyrelsens prövning 
och beslut om tillstånd och bör därmed även vara tillfyllest för ansökan om 
koncession (jmf. även nedan under rubriken ”4.3 Påverkan från den sökta 400 kV- 
ledningen, Naturmiljö”). För det Natura 2000-område där länsstyrelsen bedömt 
att tillstånd inte krävs utvecklades beskrivningen i MKB:n i enlighet med Eks 
önskemål under föransökningsförfarandet. När det gäller skyddade arter och 
vattenmiljöer har Svenska kraftnät bemött begäran. Såvitt Svenska kraftnät vet har 
länsstyrelsen inte ombetts yttra sig över Svenska kraftnäts komplettering.

20 2 kap. 2 § ellagen



När det gäller kulturmiljö vid Rudalund har Svenska kraftnät förklarat att påverkan 
på kulturmiljön, i kombination med höga naturvärden även i området runt 
naturreservatet, var ett av skälen varför Svenska kraftnät inledningsvis bedömt en 
lokalisering parallellt med befintlig ledning genom naturreservatet totalt sett som 
lämplig (se MKB:n s. 30). Eftersom dispens för en sådan lokalisering nekades 
behövde dock Svenska kraftnät justera sträckningen. Som framgår av Svenska 
kraftnäts komplettering till Ei (den 8 mars 2019) och den kompletterande MKB:n 
för den justerade sträckningen bedöms påverkan på kulturmiljön bli måttlig och 
någon risk för påtaglig skada på riksintresset bedöms inte uppstå. Begärda 
fotomontage har skickats in.

Svenska kraftnät har även bemött begäran såvitt avser magnetfält vid fritidshus. 
Svenska kraftnät redovisade dock enbart vilka åtgärder som teoretiskt sett är 
möjliga för att reducera magnetfälten, eftersom de beräknade värdena endast 
visade på mindre förhöjningar vid ett fåtal platser, som var utspridda punkter längs 
ledningen. Detta ledde till att Svenska kraftnät gjorde bedömningen att det var 
aktuellt att få en överblick över vilka åtgärder som kunde vidtas samt vilken 
kostnadsstorlek det var fråga om. Bedömningen hade sin grund i aktuell praxis där 
magnetfältsänkande åtgärd har krävts först vid totalt sett större påverkan till 
betydligt lägre kostnad. Svenska kraftnät vidhåller den inställningen men lämnar i 
denna komplettering en utförligare redovisning av åtgärder, se nedan under 
rubriken ”4.3 Påverkan från den sökta 400 kV-ledningen, Hälsoskydd".

Slutligen begärde Ei komplettering avseende samhällsekonomisk bedömning och 
teknik. När det gäller samhällsekonomisk bedömning är det korrekt att Svenska 
kraftnät inte har tillmötesgått Eks begäran eftersom verket ansåg att begäran gick 
utöver vad Ei enligt ellagen ska pröva. Eftersom Ei har ansett ledningen vara 
lämplig ur allmän synpunkt torde denna fråga också vara avgjord. När det gäller 
frågan om markkabel och bästa möjliga teknik utvecklar Svenska kraftnät skälen 
för verkets bedömningar nedan under rubriken ”3 Ledningens utformning och 
bästa möjliga teknik".

I denna komplettering till regeringen görs förtydliganden avseende de aspekter 
som Ei har bedömt bristfälliga. Med undantag för en utförligare redogörelse för 
ledningens utformning och bästa möjliga teknik samt redovisning av 
magnetfältsreducerande åtgärder vid fritidshus bygger denna komplettering på det 
underlag Svenska kraftnät har gett in till Ei.



3 Ledningens utformning och bästa möjliga 
teknik

3.1 Inledning och sammanfattning
År 2017 tog Svenska kraftnät Sveriges första och hittills enda markkabel med 
400 kV växelström i drift. Den markkabeln är 6,4 km lång och utgör en del av 
förstärkningarna i Stockholmsregionen mellan Fjäturen och Anneberg. På senare 
år har markförläggning i ökad utsträckning efterfrågats när Svenska kraftnät ska 
bygga nya ledningar. Så även i det nu aktuella projektet där samråd och prövningen 
hos Ei i stor del har fokuserat på frågan om en kabelförläggning. Svenska kraftnät 
har därför vid upprepade tillfällen utförligt förklarat teknikvalet21.1 det följande 
förtydligar Svenska kraftnät ytterligare de tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
förutsättningarna för teknikvalet när det gäller aspekten luftledning eller 
markkabel.

Avgörande för förutsättningarna att markförlägga en 400 kV-ledning på längre 
sträckor är om ledningen ska utföras som en likströms- eller växelströmsledning. 
En kabelförläggning på längre sträckor kan göras när det, som i fallet med 
SydVästlänken, är fråga om en likströmsledning. Som redovisats i MKB:n på s. 24 f. 
används likström främst där ledningen inte ska interagera med underliggande 
växelströmssystem22 * 24. Den nya ledningen mellan Ekhyddan och Nybro ska dock 
förstärka växelströmsnätet och därmed minska risken för omfattande 
strömavbrott. En förstärkning av växelströmsnätet med likström klarar inte att vid 
fel inom godtagbar tid återställa effekttransporten i det regionala nätet till 
acceptabla nivåer för driftsäkerhet. Det medför att synkronismen^ i det regionala 
ledningssystemet inte kan upprätthållas, utan att detta kan komma att brytas upp, 
med strömavbrott som följd. Ett likströmssystem uppfyller därmed inte projektets 
huvudsakliga syfte, vilken är att säkerställa det regionala nätets funktion efter ett 
fel i transmissionsnätet. Likströmsalternativet (oavsett om den byggs som en 
luftledning eller en markkabel) är därmed inte ett alternativ i detta projekt.

När det gäller 400 kV växelströmsledningar med nu aktuell överföringskapacitet 
är, som framgår av MKB:n s. 24 f., luftledning fortfarande det bättre tekniska 
alternativet vid en jämförelse med en markkabelförbindelse2-*. Tekniken för ett 
kabelutförande avseende en sådan 400 kV växelströmsledning är inte lika 
beprövad som den teknik som används i luftledningar. Utformningen av 
kabelförbindelser i högspänningsnätet är högteknologisk och komplicerad. Detta

21 Se samrådsredogörels i s. 10-19, 23-31, 260-271, samrådsredogörelse 2 s. 76-94,102-110 , ansökan om koncession s. 4 f., 
Teknikval bilaga 2 b till ansökan (https://www.svk.se/siteassets/natii tveckling/utbvggnadsproiekt/nvbro- 
hemsio/dokument/koncession/b ilaga-2b-teknikval.pdf). kompletterande samråd s. 70-88, 95-103 och MKB:n s. 22 ff. Svenska 
kraftnäts komplettering den 8 mars 2019.
22 Se även samrådsredogörels 1 s. 13 ff. och 2 s. 79, ansökan om koncession s. 4 f., Teknikval bilaga 2 b till ansökan s. 13 ff och 
MKB:n s. 24 f.
“3 Dvs. att frekvensen ska vara samma i de olika ledningarna.
24 Kabelförbindelsen avser hela kabelsystemet och innefattar för sin funktion nödvändiga komponenter som kabel, kabelskarvar 
och kabelavslut.

https://www.svk.se/siteassets/natii


märks bland annat i att det oftare uppstår fel i en 400 kV växelströmskabel- 
förbindelse än i en motsvarande förbindelse i luftutförande, fel som dessutom är 
svårare att rätta till. Att det rör sig om högteknologisk och sällan förekommande 
teknik gör också att leverantörsmarknaden är begränsad. Detta i sin tur innebär att 
det endast finns ett fåtal personer med kompetens att utföra reparationer och att 
reparationer tar lång tid. Detta sammantaget leder till att en sådan 
markkabelförbindelse får en lägre tillgänglighet än en motsvarande luftledning. 
Detta utvecklas nedan under rubriken ”3.2.1 Otillgänglighet i kabelförbindelser”. 
För transmissionsnätets del är en hög tillgänglighet viktig för att minimera antalet 
anläggningar som behöver byggas i transmissionsnätet för att klara avbrottsfria 
elleveranser25. På senare år har även uppmärksammats att kabelanläggningar i 
högspänningsnätet introducerar resonansfrekvenser i ett betydligt lägre spektrum 
än vad som förekommit historiskt i de högspända transmissionsnäten. Detta 
redovisas nedan under rubriken ”3.2.2 Andra tekniska aspekter - 
elsystemresonanser”. Risken med låga resonansfrekvenser i transmissionsnätet är 
att det kan orsaka överspänningar i samband med kopplingar och fel samt 
övertonsspridning. Det kan i sin tur leda till överslag med efterföljande haveri i 
närliggande anläggningar i nätet och skadlig uppvärmning av elkraftteknisk 
apparatur. Några motsvarande problem med låga resonansfrekvenser uppstår inte i 
luftledningar. Som framgår av beskrivningen ovan är teknologin som används i en 
400 kV-växelströms markkabel och dess integration i transmissionsnätet 
särpräglad och kan inte jämföras med markkablar som är konstruerade för lägre 
spänningsnivåer. Det går därför inte heller att jämföra med de tekniska 
avvägningar som sker i lokalnätet eller regionnätet. För en 400 kV- 
växelströmsledning är alltså, ur ett rent tekniskt perspektiv en kabelförläggning, 
åtminstone med dagens teknik, en tydligt sämre teknisk lösning än en luftledning. 
Där en kabelförläggning aktualiseras måste alltså de effekter som en sådan 
anläggning, i den specifika ledningen, kan ha på transmissionsnätet bedömas. För 
att fastställa om en kabelförläggning ens ska anses vara en acceptabel teknik inom 
400 kV-växelströmsnätet krävs alltså systemutredningar. För att kabelförläggning 
därtill ska kunna anses vara fördelaktig krävs en mycket speciell kombination av 
mark- och påverkansförhållanden.

Användningen av en sämre teknik i form av partiell kablifiering av 400 kV 
växelströmsledningar bör endast ske när det bedöms nödvändigt. Under vissa 
speciella förhållanden är det, trots att det är en sämre teknisk lösning, motiverat att 
undersöka om en markförläggning av delar av en 400 kV växelströmsförbindelse 
sammantaget skulle medföra mindre miljöpåverkan än om hela ledningen uppförs i 
luft. Det kan enligt Svenska kraftnät vara fallet om en förbindelse är nödvändig 
men det inte går att hitta en lokalisering där en luftledning skulle anses tillåtlig 25

25 En lägre tillgänglighet i de anläggningar som ingår i transmissionsnätet innebär alltså i förlängningen att fler anläggningar 
behövs för att klara samhällets krav på elförsörjningen.



enligt miljöbalken. Sådana särskilda förhållanden kan främst anses föreligga i två 
fall26

1. Om det inte går att identifiera en möjlig lokalisering av en luftledning för att det 
är tekniskt svårt eller omöjligt att bygga en luftledning på platsen eller för att en 
luftledning skulle orsaka så betydande påverkan på många människors 
boendemiljöer att den inte kan anses tillåtlig enligt miljöbalken, t.ex. i 
storstadsområden.

2. Om en kabelförläggning av en begränsad delsträcka sammantaget ger 
betydande miljövinster vid en jämförelse med en luftledning och en sådan 
lösning med hänsyn tagen till alla aspekter2? framstår som en bättre lösning i 
det fallet. Detta gäller under förutsättning att den ökade kostnaden för en sådan 
kabelförläggning bedöms rimlig. Det kan t.ex. röra sig om situationer där ett 
riksintresseområde inte kan undvikas och en luftledning på platsen, trots 
skyddsåtgärder, skulle orsaka en påtaglig skada på riksintressets värden28. En 
annan situation är där ett Natura 2000-område med skogliga värden inte kan 
undvikas och påverkan på området vid en luftledning är så stor att tillstånd inte 
kan ges2CJ. Om en kablifiering i dessa fall visar sig leda till en mindre 
sammantagen miljöpåverkan kan den alltså, förutsatt att systemutredningen 
visar att det är en tekniskt acceptabel lösning för tranmissionsnätet, även anses 
vara den bästa lösningen i det specifika fallet. En rimlighetsawägning av den 
ökade kostnaden för en kabelförläggning i relation till de fördelar som 
definierats får därefter göras.

Det kan naturligtvis, som var fallet i Fjäturen - Anneberg, även röra sig om en 
kombination av dessa förhållanden. Som framgår av utredningen föreligger inga 
sådana speciella förhållanden längst den sökta ledningen.

När sådana speciella förhållanden föreligger måste undersökningen inledas med en 
systemutredning som visar att den aktuella ledningen delvis kan markförläggas och 
vilka konsekvenserna av det blir för transmissionsnätet. Utredningen omfattar t.ex. 
elkvaliteten i och kring anläggningen och vilka krav på tillgänglighet som måste 
uppfyllas för just den förbindelsen. Utredningen syftar till att visa om 
kabelförläggningen utgör en acceptabel teknisk lösning. För att kunna utgöra ett 
lämpligt alternativ krävs därefter ytterligare en utredning om den sammantagna 
miljöpåverkan blir mindre vid ett kabelutförande3°. Det är nämligen inte givet att

26 Jmf. t.ex. Norska regeringens rapport Meld. St. 14, Vi bygger Norge - om utbygging av stromnettet, s. 82 f. 
https://mvNv.regieringen.no/eontentassets/iQ472ee2fccE4aoeaaei6qQ72fd6icQ8/no/pdfs/stni20ii20i200i40Qodddpdfs.pdf .
Statnets rapport Technical issues related to new transmission lines in Denmark - West Coast Line from German border to 
Endrup and Endrup-Idomlund”, Doc. 18/04246-24 - Offentlig/Public, Energinet. s. 118.
27 Dvs. inkluderande möjligheterna att integrera den kabelförbindelsen med transmissionsnätet på ett sätt som inte riskerar 
elkvalitén, krav på tillgänglighet för den specifika anläggningen, transmissionsnätets lokala överföringskapacitet (till följd av 
sned strömdelning mellan kabel- och luftledningar), totalförsvarsaspekter, ev. förluster m.m
28
29 Inkluderande regeringens möjligheter att tillåta verksamheten enligt 7 kap. 29 § miljöbalken.
3° Bästa möjliga teknik i miljöbalkens mening ska bedömas utifrån sammantagen miljöpåverkan och inte endast en aspekt 
såsom t.ex. magnetfält, jmf MÖD 2009:7.

https://mvNv.regieringen.no/eontentassets/iQ472ee2fccE4aoeaaei6qQ72fd6icQ8/no/pdfs/stni20ii20i200i40Qodddpdfs.pdf


en 400 kV växelströms markkabelförbindelse skulle medföra mindre sammantagen 
miljöpåverkan än en luftledning även om markförläggningen bedöms vara tekniskt 
acceptabel på det aktuella ledningsavsnittet. Som framgår av MKB:n, s. 25, tar 
visserligen en markförläggning av högspänningskabel mindre areal naturmiljö i 
anspråk, tack vare en smalare ledningsgata, men påverkan på vissa värdefulla 
naturmiljöer kan trots det bli större eftersom det finns risk för bl.a. påverkan på 
hydrologi, vattenkvalitet och vegetationssammansättning, såväl i direkt anslutning 
till ledningen som i närliggande miljöer. Miljöpåverkan vid en 400 kV växelströms 
markkabelförbindelse förtydligas nedan under rubriken ”3.3 Miljökonsekvenser 
vid en markjorläggning av 400 kV växelströmsnät”. Slutligen måste dessutom de 
fördelar som kan uppnås vägas mot den ökade kostnad som ett kabelutförande 
medför.

Ei menar att frågan om partiell kablifiering aktualiseras som en skyddsåtgärd 
genom bestämmelserna om bästa möjliga teknik. Ei har dock i sitt beslut inte på ett 
tydligt sätt klargjort vilka motstående intressen som anses skadas i sådan mån att 
miljöbalken skulle motivera krav på utredning av en sämre teknisk lösning i form 
av markkabel.

Sammanfattningsvis kan sägas att den aktuella ledningen måste byggas som en 
400 kV-växelströmslednmg för att fylla sitt syfte. Tekniken för en partiell 
kablifiering av en sådan ledning är komplicerad, innebär en sämre teknisk lösning 
med lägre tillgänglighet och risker för försämrad elkvalite, vilket kan få stora 
konsekvenser för kraftsystemet. En 400 kV-växelströms markkabel kan endast 
anses utgöra bästa möjliga teknik under mycket speciella förhållanden som inte 
föreligger längs den nu sökta sträckan.

3.2 Därför är luftledning den bästa tekniken i 400 kV 
växelströmsnätet

3.2.1 Otillgänglighet i kabelförbindelser 
En 400 kV växelströmskabel har en betydligt lägre tillgänglighet än en 
motsvarande luftledning. Reparationstiden för kabelförbindelser är långa. Enligt 
dataunderlag till internationellt publicerad statistiks1 är genomsnittlig tid för 
reparationer i en kabelförbindelse ungefär l månad. Energinet räknar med en 
reparationstid om 2-4 veckor för sina befintliga växelströmskabelsystenrt2 och 
National Grid uppger att motsvarande tid är 2-6 veckor'». Detta gör att när ett fel 
uppstår i en kabelförbindelse tar det väsentligt mycket längre tid innan

3> Cigré Working Group Bi.io, Publication 379, “Update of service experience of HV underground and submarine cable systems”, 
April 2009.
32 ”Technical issues related to new transmission lines in Denmark - West Coast Line from German borde to Endrup and 
Endrup-Idomlund”, Doc. 18/04246-24 - Offentlig/Public, Energinet.
33 “Undergrounding high voltage electricty transmission lines- the technical issues”, National Grid UK. Nedladdad 18 oktober 
2019 från
https://www.nationalgridet.com/sites/et/files/documents/45349-
Undergrounding_high_voltage_electricity_transmission_lines_The_technical_issues_INT.pdf.

https://www.nationalgridet.com/sites/et/files/documents/45349-


anläggningen åter är i drift jämfört med en luftledning. Reparationstiden för en 
luftledning beror på felets karaktär men ligger oftast i ett spann på 8-24 timmar3*». 
Europeisk statistik är 8-12 timmar.

De långa reparationstiderna för markkabel beror delvis på att en innehavare av en 
kabelförbindelse för 400 kV växelström, till skillnad från lägre spänningsnivåer, i 
praktiken är beroende av den tillverkare som en gång levererat kabelsystemet även 
för underhåll och felavhjälpning. Tillverkarna av högspänningskabel har normalt 
reparations- och underhållsteam som är specialutbildade på att arbeta med en viss 
typ av skarvar. Leverantörsberoendet på högre spänningsnivåer beror i grunden på 
att kabeltillverkarnas högspänningssortiment är högteknologiskt och kräver 
specialisering i en helt annan utsträckning än vad som är fallet i 
lågspänningssortimentet. Reperationstiderna påverkas även av själva 
felsökningsmomentet, som är längre och mer komplicerat jämfört med en 
luftledning, och att t.ex. reparationer av skarvar ställer höga krav på renhet, vilket 
innebär att arbetet måste ske i en kontrollerad miljö och att ett arbetstält monteras 
runt skarvplatsen.

Av internationella studierås framgår dessutom att det oftare uppstår fel i 400 kV 
växelströmsförbindelser med inslag av markkabel än i en motsvarande luftledning.

För ledningarna Ekhyddan - Nybro - Hemsjö (dvs. båda ledningarna) beräknas36 
0,44 fel uppstå per år om de uppförs som luftledningar. När ett fel inträffar är den 
förväntade reparationstiden 8-12 timmar. Detta ger en beräknad otillgänglighet om 
3,5-5,3 timmar per år. Om 2 km av sträckan Ekhyddan - Nybro istället skulle 
markförläggas medan resten av ledningen uppförs som en luftledning ger det en 
förväntad felfrekvens om 0,47. Med en reparationstid om 365 - 730 timmar i de 
fall felet har uppstått i kabelförbindelsen, och 8-12 timmar i de fall felet har 
uppstått i luftledningen blir den beräknade otillgängligheten 16-30 timmar per år. 
Det innebär alltså en försämring av den beräknade tillgängligheten med en faktor 
4-5 jämfört med ett tekniskt utförande helt och hållet med luftledning.
Introduceras även 2 km markkabel längs ledningen Nybro - Hemsjö blir 
felfrekvensen 0,50 och den beräknade otillgängligheten 28 - 54 timmar. Fem 
delkablifieringar leder på motsvarande sätt till en ökning av otillgängligheten med 
en faktor 20. Det ska dock betonas att ökningen sker från en initialt mycket låg 
nivå.

Beräkningarna ger ett genomsnitt i syfte att jämföra olika alternativ. I 
sammanhanget bör man dock komma ihåg att när ett faktiskt fel inträffar på

34 Tuinema B.W., Rueda J.L., van der Sluis L., van der Meijden M.A.M.M., ”Reliability of Transmission Links Consisting of 
Overhead Lines and Unxderground Cables”, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 31 no.3, June 2016.
35 Tuinema B.W., Rueda J.L., van der Sluis L., van der Meijden ”Reliability of Transmission Links Consisting of
Overhead Lines and Unxderground Cables”, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 31 no.3, June 2016.
Cigré Working Group Bl.10, Publication 379, “Update of service experience of HV underground and submarine cable systems”, 
April 2009.
36 Beräkningarna är genomförda baserat på dataunderlagen avseende felfrekvens i studien Tuinema B.W., et. al. Då detta utgör 
ett nyare underlag.



kabelförbindelsen blir den förväntade otillgängligheten det året 365 - 730 timmar, 
dvs. 15-30 dygn eller ungefär 4-8 procent av det året. Konsekvenserna av det beror 
på den aktuella ledningens roll i kraftsystemet. I fallet med Ekhyddan - Nybro - 
Hemsjö får det bland annat till följd att export/importmöjligheterna till Litauen 
kan behöva begränsas under lång tid. Det kan vara problematiskt vintertid för 
länder med negativ nationell kraftbalans.

På ett generellt plan kan det konstateras att partiell kablifiering av 400 kV- 
växelströmsledningar i det svenska transmissionsnätet skulle få ett stort relativt 
genomslag på otillgängligheten hos de ledningar där kabelteknik används. Den 
viktigaste orsaken till den kraftigt ökade otillgängligheten är de långa 
reparationstiderna. Förbindelsens tillgänglighet påverkar kostnaden för, och i 
ansträngda driftsituationer också den praktiska möjligheten att, upprätthålla 
transmissionsnätets driftsäkerhet i form av avbrottsfria elleveranser.

Svenska kraftnät har i skrivande stund praktisk erfarenhet av ett markförlagt 
kabelsystem för växelström 400 kV och det är den 6,4 kilometer långa 
kabelförbindelsen Fjäturen-Anneberg i de nordöstra delarna av Stockholm. 
Fjäturen-Anneberg togs i drift första gången i februari 2017 och har under den 
relativt korta tid den varit installerad bland annat exponerats för fem skarvfel och 
ett fel i ett kabelavslut i samband med högspänningsprovning. Reperationstiden i 
samband med skarvhaverier har varierat mellan 18 och 21 dygn. Av 
haveriutredningen framgår dock att varken historisk felfrekvens (1,9 fel/år) eller 
otillgänglighet (3942 h/år, d.v.s. ca 45 % av årets timmar) för den förbindelsen, kan 
anses vara representativa uppgifter för tekniken i allmänhet. Detta på grund av de 
ytterst ogynnsamma förutsättningar under vilka förbindelsen har använts.

3.2.2 Andra tekniska aspekter - elsystemresonanser 
På senare år har ytterligare en mindre välkänd teknisk aspekt med 
kabelförläggning i högspänningsnät fått allt mer uppmärksamhet i elbranschen, 
nämligen faktumet att kabelanläggningar introducerar resonansfrekvenser i ett 
betydligt lägre spektrum än vad som förekommit historiskt i de högspända 
transmissionsnäten. Fenomenet med lågfrekventa systemresonanser är, precis som 
den reaktiva effelcten37, kopplat till den elektriska egenskapen kapacitans. Att 
egenskapen är framträdande hos just kablar kommer sig av det korta avståndet 
mellan fasledare och skärm i denna ledningstyp.

Risken med att, genom användande av kabelförbindelser i transmissionsnätet, 
introducera låga elektriska resonansfrekvenser består främst i att såväl normala 
planerade lcopplingsförlopp som oplanerade enkla felhändelser kan trigga ihållande 
överspänningar i elsystemet. Dessa överspänningar kan i värsta fall orsaka överslag 
med efterföljande haveri i närliggande anläggningar i nätet. En annan nackdel med 37

37 Den reaktiva effekten förklaras bl.a. i ansökan om koncession, bilaga 2b s. 12. I



att introducera låga resonansfrekvenser i transmissionsnätet är att det ökar risken 
för spridning av övertoner. Ett högt övertonsinnehåll i kurvformerna för spänning 
och ström kan bland annat orsaka olägenheter i form av t.ex. skadlig uppvärmning 
av elkraftteknisk apparatur. Såväl risken för överspänningar i samband med 
kopplingar och fel som övertonsspridning i lugndrift brukar traditionellt sorteras 
inom den elkrafttekniska disciplinen elkvalitet.

Den riskbild som är förknippad med försämrad elkvalitet i transmissionsnäten är 
ett område som för närvarande studeras intensivt i hela elkraftbranschen. Det tas 
många initiativ för att öka kunskapen och förebygga problems8. De 
elkvalitetsmässiga riskerna har också framförts av systemoperatörer i 
tillståndsärenden som argument mot att installera mer kraftkabel bortom en viss 
gräns39.

Objektivt salmas idag tillräckligt kvalitetssäkrade underlag för att kunna uttala sig 
om exakt hur stort problemet är med försämrad elkvalitet relaterad till ökade inslag 
av kabelteknik i det svenska 400 kV-nätet. Svenska kraftnät sammanfattar i 
skrivande stund sin syn på frågan i följande punkter:

1. Försämrad elkvalitet till följd av ökade inslag av växelströmskabel i 
transmissionsnätet utgör en ny teknisk risk som inte funnits förut och därmed 
inte varit nödvändig att beakta i samma omfattning. Risken måste utredas 
noggrant och tas på största allvar.

2. De elkvalitetsmässiga riskerna med partiell kablifiering är svårkvantifierbara, 
både ur ett kostnads- och ett driftsäkerhetsperspektiv. Det står dock helt klart 
att frågan kommer att kräva noggranna designstudier för att bedöma om en 400 
kV-växelströmskabel kan utgöra en acceptabel teknisk lösning i de 
undantagsfall där en sådan förbindelse skulle kunna utgöra bästa möjliga 
teknik.

3. Försämrade förutsättningar att upprätthålla tillfredsställande elkvalitet i 
transmissionsnätet innebär en risk för att det omgivande elsystemets 
tillgänglighet kan komma att påverkas negativt. Detta blir den direkta följden av 
att driftmiljön för närliggande anläggningar försämras. Om en kabelförbindelse 
har förskjutit elsystemets resonansfrekvenser kan t.ex. en transformator 
haverera i samband med en kopplingsmanöver.

38 Se t.ex. Velitsikakis, K., Engelbrecht, C.S., ”Proposed Method for Evaluating Temporary Overvoltages in Transmission 
Systems due to Low Harmonic Order Resonances” , Paper 093, Cigré meeting 2017, Dublin, Ireland.
39 ”Technical issues related to new transmission lines in Denmark - West Coast Line from German border to Endrup and 
Endrup-Idomlund”, Doc. 18/04246-24 - Offentlig/Public, Energinet.



3.3 Miljökonsekvenser vid en markförläggning av 400 kV 
växelströmsnät

Som ovan anförts är det Svenska kraftnäts bedömning att den aktuella 
sträckningen inte utgör ett sådant speciellt undantagsfall då en markförläggning av 
en 400 kV-växelströmsledning bör övervägas och kan antas vara en tekniskt 
acceptabel lösning.

I de speciella fall då en partiell markförläggning av en 400 kV-växelströmsledning 
bör övervägas måste teknikvalets påverkan på berörda intressen bedömas. Först 
därefter kan nämligen en bedömning av den samlade miljöpåverkan och bästa 
möjliga teknik göras. Den närmare utformningen av en 400 kV växelströmsledning 
beror på platsen som kabeln ska förläggas på och vilka krav som ställs på just den 
förbindelsen. Om teknikvalet växelströmskabel blir aktuellt för en ny 
transmissionsnätsledning behöver t.ex. systemstudien fastställa om förläggning av 
ett extra kabelförband krävs för att åstadkomma tillfredsställande tillgänglighet. 
Vidare behöver systemstudien specificera om drift med reducerad 
överföringsförmåga ska kunna ske under pågående reparationsarbeten. Dessa 
aspekter påverkar nämligen bland annat antalet schakt och deras utformning samt 
följaktligen påverkan på miljön och kostnadsbilden.

Skogsgatanv vid en kabelförläggning kan variera i bredd mellan ungefär 12 och 25 
meter. Vid en kabelförläggning längs ledningen Ekhyddan - Nybro skulle 
hypotetiskt sett en förläggning i två schakt med vardera tre kablar och ett 
ledningsrättsområde om ungefär 17 meter vara aktuellt. Arbetsområdet är större då 
det krävs ytterligare ca 5 m i bredd för arbetsväg och därtill kommer upplagsplatser 
för schaktmassor. Schaktens tvärsnittsarea blir ca 2,6 m2 (totalt 5,2 m2). Schakten 
är normalt ungefär 1,5 meter djupa.

ledningsrättsområde = 17 m

= 6 m

1,5 m //
f

Figur 1: Illustration av trolig schakt och förläggningsmetod om en del av sträckan Ekhyddan - Nybro - 
Hemsjö skulle ha varit aktuell att markförlägga

Beroende på var kabeln förläggs måste påverkan på värdefulla naturmiljöer utredas 
eftersom påverkan, särskilt i våtmarker, sumpskogar och vid vattendrag kan bli 
stor. I dessa miljöer påverkas hydrologi, hydrogeologi, vattenkvalitet och 40

40 Dvs. det område inom vilket alla högväxande träd och buskar avverkas.



vegetationssammansättning, såväl i direkt anslutning till ledningen som i 
närliggande miljöer, vilket kan vara både uppströms (dämning eller dränering) och 
nedströms (dämning eller grumling). Även i skogsmiljöer elimineras möjligheterna 
att lämna högstubbar, vilket kan medföra större effekter på till exempel insekter 
jämfört med en luftledningsgata.

Vid övergångar mellan luftledning och markkabelförläggning etableras en så kallad 
terminalplats. Storleken på terminalplatserna blir minst ca 50 x 50 m. Elektrisk 
detaljutformning av terminalplatser fastställs inom ramen för systemstudien, där 
behovet av tillgänglighet på förbindelsen och möjligheten till utbyte av kabelavslut 
med närliggande kablar i drift beaktas. I sin allra enklaste tappning innehåller en 
terminalplats inga apparater som medger kopplingar (frånskiljande brytare, 
effektbrytare eller frånskilj are). I vissa fall kan det vara motiverat att överväga 
installation av kopplingsapparater i terminalplatsen varmed plats behöver beredas 
också för dessa. Terminalplatserna ska ha ett fysiskt skydd (stängsel) i enlighet 
med Svenska kraftnäts tekniska och säkerhetsmässiga riktlinjer.

Figur 2 Kabelavslut för 400 kV växelströmsledningen Fjäturen - Anneberg terminalplats Fjäturen. 
Dimensionerna är ca 67 x 45 ma (från Eniro Kartor). Tomtarean uppgår till knappt 13 000 ma.



Figur 3 Kabelavslut på 400 kV-förbindelsen Fjäturen-Anneberg i Anneberg station, Dandeiyds 
kommun. Fotot är taget i samband med installationen år 2013.

Är markkabeln längre än ca 5 km kan även reaktiv kompenseringsutrustning 
krävas, antingen i ändstationerna (terminalstationerna) eller i dedikerade 
kompenseringsstationer längs med markkabeln (ungefär var is:e - 20:e km men 
det kan vara kortare i vissa fall beroende på kabelsystemets utformning och 
lokalisering i transmissionsnätet). En kompenseringsstation upptar typiskt cirka 
80 x 80 meter markyta. Hur kompenseringen av reaktiv effekt ska utföras utreds 
inom ramen för systemstudien och det kan bli aktuellt med olika lösningar 
beroende på i vilken del av transmissionsnätet den planerade kabelanläggningen 
befinner sig. Vid kortare kabelförläggningar är det ofta möjligt att ombesörja den 
reaktiva kompenseringen i terminalstationerna.

När det gäller påverkan på klimat och hushållning med resurser har generella 
uppskattningar av effekten av en kablifiering gjorts avseende material, byggnation, 
drift och avveckling. Av uppskattningarna framgår att partiell kablifiering i mindre 
omfattning inte har någon betydande inverkan på anläggningens totala 
klimatpåverkan (110 kton C02-ekvivalent om hela sträckan Ekhyddan - Nybro - 
Hemsjö uppförs som luftledning, 112 kton C02-ekvivalent om 2 km skulle 
kablifieras). Ju mer kabel som övervägs desto större blir dock anläggningens 
klimatpåverkan (vid 4 partiella kablifieringar å 2 km beräknas utsläppen av 
växthusgaser öka med ca 5 96). Denna beräkning har inte tagit hänsyn till en 
kabelförbindelses kortare livslängd, se nedan under rubriken ”3.4 Kostnader”.

3.4 Kostnader
När det gäller uppskattning av kostnader för en partiell kablifiering av en 400 kV 
växelströmsledning är det viktigt att framhålla att den typ av kabel, med de 
dimensioner som det nu är frågan om, är ovanlig och sällan förekommande. 
Erfarenheten vad gäller kostnader för denna kabeltyp är således begränsad. Det 
måste också beaktas att uppskattningen av schaktkostnaden försvåras utan



detaljerade markundersökningar eftersom kostnaden påverkas av omfattningen av 
sprängnings- och schaktningsarbeten.

1 skrivande stund använder Svenska kraftnät följande planeringsvärden för 
investeringskostnader:

2 schakt med totalt 6 kablar 53 mnkr/knrf1

Enkel terminalplats utan shuntreaktor 10 mnkr

Enkel kompenseringsstation med shuntreaktor 15 + 10 = 25 mnkr

Motsvarande planeringsvärde är 10 mnkr/km för en luftledning^2. Som redovisat är 
det svårt att uppskatta den förväntade kostnaden av en partiell kablifiering, men 
utifrån nuvarande planeringsvärden förväntas en partiell kablifiering om 2 km 
längs den sökta ledningen innebära en merkostnad om 106 mnkr (53*2+10*2- 
10*2) förutsatt att reaktiv kompenseringsutrustning inte krävs.

När det gäller kostnader bör det även beaktas att ökad otillgänglighet påverkar 
kostnaden för att upprätthålla transmissionsnätets driftsäkerhet i form av 
avbrottsfria elleveranser. Även kostnaderna för felavhjälpande underhåll, typiskt 
reparationer av kabelskarvar, ökar vid kabel på dessa spänningsnivåer. Visserligen 
avser underhållet en smalare ledningsgata men underhåll på grund av fel som 
uppstår blir mycket dyrare än motsvarande kostnad vid fel i en luftledning. 
Eftersom erfarenheterna från underhåll av den här typen av kablar är så begränsad 
är det svårt att dra några generella slutsatser avseende underhållskostnaderna. I 
samband med reparation av en enskild skarv på den markförlagda förbindelsen 
Fjäturen-Anneberg har Svenska kraftnät dock som mest haft utgifter på totalt ca 
5,2 mnkr+s. Vid detta tillfälle utgjordes ca 3,3 mnkr av själva schaktentreprenaden 
samt resning av ett ”tält” runt skarvgropen för att skapa en kontrollerad 
arbetsmiljö44. Resterande 1,9 miljoner avser kostnad för installation av de två 
ersättningsskarvar som ersatte den havererade skarven. Detta kan jämföras med 
det årliga ledningsunderhållet för transmissionsnätets ca 15 000 km luftledningar 
som år 2018 till uppgick till knappt 130 mnkr.

Under de senaste åren har en teknikväxling skett vad gäller kabeltillverkning. Från 
att 400 kV-växelströmskablar har varit papper/oljeisolerade används nu 
plastisolerade kablar s.k. XLPE -kablar. Eftersom XLPE-kablar för 400 kV är en

•»' I ansökan (juni 2017) angavs en planeringskostnad om 40-55 mnkr/km för en kabelförbindelse och i kompletteringen den 8 
mars 2019 uppdaterades planeringskostnaden till 2019 års värde om 59 mnkr/km. Att denna kostnad nu uppskattas bli lägre 
beror på att Svenska kraftnät har arbetat för att identifiera effektivare förläggningsmetodik vilket lett till att det är möjligt att gå 
ner på två parallella kabelgrupper mot tidigare tre.
4*1 ansökan (juni 2017) angavs 7 mnkr/km och i kompletteringen den 8 mars 2019 10 mnkr/km. Det bör noteras att senare 
upphandlingar indikerar att kostnaderna för luftledning är ökande bland annat beroende på valutaförändringar (kronan har 
tappat 20 procent mot euron, vilket påverkar alla materialkostnad och stora delar av arbetskostnaden), att Svenska kraftnät idag 
ställer högre krav på stolparna och att stålpriserna har ökat kraftigt samt att Svenska kraftnät har beslutat att använda 
platsgjutna fundament, som är betydligt dyrare, istället för kreosotfundament.
« Projekt 500718 Haveri kabelfel no. 2 Fjäturen-Anneberg, kostnadsställe Ledningsunderhåll kablar.
4*» P.g.a. de höga kraven på renhet, måste arbetet ske i en kontrollerad miljö. Därför monteras ett arbetstält runt skarvplatsen.



relativt ny teknik är det omöjligt att ange en verifierbar teknisk livslängd. I Svenska 
kraftnät upphandlingar ställs kravet att den tekniska livslängden ska vara 40 år 
varför detta värde, tills vidare, används som planeringsantagande. Motsvarande 
förväntade livslängd för en luftledning är 70 - 90 år. Det betyder att en markkabel 
förväntas behöva schaktas upp och förnyas efter ungefär halva luftledningens 
livslängd. Den kostnaden ingår inte i ovan redovisning.

4 Ledningens lokalisering och tillåtlighet
4.1 Inledning och sammanfattning
Regeringen har att ta ställning till om ledningen i ansökt utförande är lämplig på 
den utpekade platsen. Vid bedömningen av om lokaliseringen är lämplig ska 
regeringen ta hänsyn till att ändamålet med verksamheten ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § 
miljöbalken). För att uppnå ändamålet med ledningen behöver den lokaliseras 
mellan stationerna Ekhyddan - Nybro. Lokaliseringsutredningen är i så mått 
begränsad till ett viss geografiskt område.

För att hitta en plats som är lämplig har Svenska kraftnät undersökt och jämfört 
alternativa lokaliseringar. För en transmissionsnätsledning innebär detta ett 
mycket omfattande arbete som redovisas sammanfattande i MKB:n. Syftet med 
detta arbete är att hitta en lämplig plats för den sökta verksamheten, dvs. i detta 
fall en plats där en luftledning kan byggas på ett sådant sätt att miljöbalkens krav 
och andra krav uppfylls, samt att bidra till att den sökta ledningen leder till så liten 
negativ miljöpåverkan som möjligt. Svenska kraftnät strävar efter att säkerställa en 
likvärdig bedömning av de olika alternativen längs med hela sträckningen. De 
tidigare nämnda bedömningsgrunderna utgör därför ett stöd även för 
bedömningen av olika alternativ. Svenska kraftnät anser att utredningen visar att 
verket har valt en plats som uppnår ändamålet med verksamheten med minst 
intrång och olägenheter. Det har inte heller framkommit något som tyder på att en 
annan lokalisering hade inneburit mindre intrång eller olägenheter. Svenska 
kraftnät har anpassat sökt sträckning efter synpunkter som har framkommit i 
samråd och även efter ansökan om koncession.

Ei skriver i sitt beslut att den bedömer att det finns en risk för att ledningen i sökt 
sträckning kan komma att medföra ett stort ingrepp i miljön, påverkan på 
friluftsliv, områdets karaktär och natur- och kulturmiljön samt risk för fåglar. En 
400 kV-ledning innebär typiskt sett intrång och olägenheter, bl.a. i form av 
påverkan på landskapsbilden och enskildas boendemiljöer, ingrepp i natur- och 
kulturmiljön, begränsningar av enskildas möjlighet att använda sina fastigheter 
m.m. Oavsett var en sådan ledning lokaliseras uppstår en påverkan.



Samtidigt är utbyggnaden av transmissionsnätet i Sverige nödvändig för att 
tillgodose samhällets behov av el. Det är också en viktig del av samhällets strävan 
mot en hållbar utveckling. När det gäller behovet av den sökta ledningen framgår 
det på s. 9 f. i MKB:n och ovan under rubriken ”1 Intresset av att bygga 
ledningen”. Sammantaget får byggandet av den aktuella ledningen betraktas som 
ett mycket angeläget allmänt intresse. Vid en bedömning av motstående intressen 
bör regeringens bedömning dessutom utgå ifrån att ledningen enligt PCI- 
förordningen ska anses vara av riksintresse för energidistribution. Byggandet av 
den aktuella ledningen ska enligt de tillämpliga bestämmelserna i PCI- 
förordningen betraktas som ett angeläget allmänt intresse i europarättslig mening 
och därmed likställas med ett riksintresse enligt 3 kap. 8 § andra stycket 
miljöbalken enligt den nationella miljörättsliga regleringen.45

När det gäller frågan om den sökta ledningens tillåtlighet på platsen anser Svenska 
kraftnät att påverkan av den sökta ledningen inte är större än vad som får 
accepteras med hänsyn till det mycket angelägna intresset att bygga ledningen. 
Svenska kraftnät vill betona att det faktum att ett visst intresse eller värde 
påverkas, inte i sig innebär att lokaliseringen inte är lämplig eller verksamheten 
inte ska tillåtas. Påverkan måste prövas med utgångspunkt i miljöbalkens 
bestämmelser och den praxis som har utvecklats när det gäller vad som anses vara 
en olägenhet eller skada i balkens mening.

Utredningen beskriver tydligt vilken påverkan ledningen kan få på motstående 
intressen och visar tt den sökta ledningen, med föreslagna skyddsåtgärder, 
uppfyller miljöbalkens krav. Påverkan på landskapsbilden, kulturmiljön, 
friluftslivet och naturresurser av den sökta ledningen är inte större än vad som, 
mot bakgrund av det angelägna allmänna intresset att bygga ledningen, får 
accepteras.

Svenska kraftnät anser att verket även har visat att, om koncession ges, kan de 
nödvändiga hänsyn tas som krävs för att påverkan på naturmiljön inte ska bli 
större än vad som kan accepteras enligt miljöbalkens bestämmelser. Ledningen 
bedöms inte innebära påtaglig skada för något riksintresseområde för naturvård. 
För aktuella Natura 2000-områden har tillstånd meddelats av länsstyrelsen. 
Överklagandena av dessa har ännu inte slutligt prövats. Svenska kraftnät anser 
dock att MKB:n för koncessionsansökan och MKB:n och utredningen som ligger till 
grund för ansökningarna om tillstånd för Natura 2000-områdena visar att inte 
heller påverkan på dessa områden hindrar ett beslut om koncession i sökt 
sträckning. Det bör återigen påpekas att Natura 2000-områdena vid Alsterån,
Emån och Virån inte kan undvikas vid en ledningsbyggnation mellan Ekhyddan 
och Nybro oavsett var ledningen förläggs. När det gäller skyddade arter anser 
Svenska kraftnät att verket har visat att verksamheten kan utföras på ett sådant sätt

*5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer, artikel 7, punkten 3.



att den inte står i strid med förbuden i artskyddsförordningen. Med föreslagna 
skyddsåtgärder bedöms någon risk för påverkan på skyddad arts bevarandestatus 
inte uppstå.

Slutligen är det klarlagt att påverkan från lågfrekventa elektromagnetiska fält på 
grund av den sökta ledningen inte skulle bli så stor att den sökta lokaliseringen inte 
kan anses lämplig och att ledningen alltså även ur detta perspektiv kan tillåtas på 
platsen. Påverkan på boendemiljöer och möjligheterna att begränsa exponering för 
magnetfält har varit en central bedömningsgrund i utredningen av en lämplig 
lokalisering för ledningen. Svenska kraftnät vidhåller vad verket har anfört i 
kompletteringen den 8 mars 2019, nämligen att personer som bor och vistas halva 
året i aktuella fritidshus inte riskerar att exponeras för magnetfält i sådan 
utsträckning att det bör aktualisera krav på åtgärder i det aktuella fallet. Svenska 
kraftnät anser att det framgår av redovisningen nedan och bilaga 2-4 att det, med 
hänsyn till de låga beräknade magnetfälten, den ringa nytta som kan uppnås med 
möjliga åtgärder samt de kostnader och olägenheter i övrigt som åtgärder kan 
orsaka inte heller kan anses rimligt att ställa krav på åtgärder. Av redovisningen 
framgår även att det inte är lämpligt att ”dra ledningen runt boendemiljöer”.

Det framgår också av avsnitten ovan att det inte är aktuellt att överväga en sämre 
teknisk lösning i form av partiella kablifieringar.

4.2 Lokaliseringsutredningen
I samrådsredogörelse 2 och MKB:n redovisas metodik för lokaliseringsutredningen 
och hur alternativ har bedömts (MKB:n s.s. 22-34, bilaga 2b Samrådsredogörelse 2 
avsnitt 3.6, s.s. 95-97 och bilaga 2c kompletterande samrådsredogörelse s.s. 89). 
Nedan följer en sammanfattning av utredningen.

För ledningen Ekhyddan - Nybro inleddes utredningen med en förstudie som 
inkluderade en framkomlighetsstudie avseende ett stort antal stråk av varierande 
bredd. De möjliga sträckningar som togs fram undvek så långt som möjligt 
tätbebyggda områden och värdefulla naturområden. I framkomlighetstudien 
gjordes GIS-analyser, fältbesök och utvärdering av respektive stråk. Informationen 
sammanställdes i underlaget inför det första samrådet. Efter det första samrådet 
gjordes en fördjupad analys av utredningslcorridorerna och inkomna synpunkter. 
Ett nytt underlag för ett andra samråd togs fram som presenterade den 
utredningskorridor som utifrån underlaget bedömdes medföra minst påverkan på 
människa och miljö. Längs vissa avsnitt gjordes justeringar av 
utredningskorridoren och längs vissa kortare sträckor kvarstod två 
utredningskorridorer. I samrådsunderlaget ingick en föreslagen sträckning. 
Inkomna synpunkter beaktades under arbetet med att ta fram en sökt sträckning. I 
samrådet framkom bland annat förslag på alternativa sträckningar och ett antal av 
dessa utreddes och samråddes om innan den sökta sträckningen beslutades.



Som framgått inledningsvis är val av plats för en kraftledning inte helt fristående 
eftersom start- och slutpunkt är givna om ändamålet med ledningen ska uppnås. 
Därtill kommer att en så kort sträcka som möjligt är önskvärd för att minska 
markanspråk och påverkansområde. En samlad bedömning avseende bland annat 
driftsäkerhet och påverkan på en mängd olika miljöaspekter behöver göras. Inom 
ramen för de alternativ som bedömts acceptabla, för såväl kraftsystemet som enligt 
miljöbalkens regler, väljs det alternativ som utgör den bästa kompromissen mellan 
dessa intressen. Därefter beskrivs den specifika påverkan för det valda alternativet i 
en miljökonsekvensbeskrivning.

Vid lokaliseringsutredningen utreds både möjligheten att undvika ett visst intresse 
och kraftledningens påverkan på intresset. Även om det som berörs har ett högt 
värde betyder det inte att kraftledningen påverkar det värde som ska skyddas. Så 
har det t.ex. varit med Natura 2000-området vid Allgunnen, se MKB:n s.s. 77. Vissa 
Natura 2000-områden kan inte undvikas då de sträcker sig över hela 
vattensystemet, tvärs emot ledningens riktning, t.ex. Virån och Emån, se MKB:n 
s.s. 67 och 78. Eftersom de sträcker sig i öst-västlig riktning över länet är det inte 
möjligt att helt undvika dem. Bevarandevärdena i dessa Natura 2000-områden är 
däremot knutna till vatten och om ledningen kan undvika påverkan på vatten 
undviks även påverkan på Natura 2000-områdenas syfte. Då blir val av läge för och 
tekniskt utförande vid passage avgörande för att minska konsekvenserna på 
områdets värde. För Natura 2000-områden som har bevarandevärden kopplade till 
skogliga värden är det svårare att undvika påverkan vid anläggande av en 
kraftledning oavsett var passagen sker. Sådana Natura 2000-områden har därför 
undvikits där det är möjligt.

Lokaliseringsutredningen för Ekhyddan - Nybro delades in i två etapper Ekhyddan 
- Hammarsbo och Hammarsbo - Nybro, se MKB:n s.s. 26 ff..
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Figur 4 Fyra alternativ (stråk) med olika varianter avseende sträckan Ekhyddan - Hammarsbo.

När det gällde sträckan Ekhyddan - Hammarsbo studerades lyra alternativa stråk 
med några varianter i förstudien, se figur l och MKB:n s.s. 27-28. Samtliga 
alternativ passerar Natura 2000-områden och innebär en påverkan på flertalet 
intressen. Genom att bedöma alternativen utifrån de bedömningskriterier som 
redovisats i bilaga 1 till MKB:n kunde dock skillnader mellan alternativen påvisas 
och det alternativ väljas som innebär minst intrång och olägenhet. Efter det första 
samrådet valdes såväl alternativ nr 2, 3 och 4 a-d bort. Skälen för detta kan 
kortfattat beskrivas med att dessa alternativ skulle innebära längre sträckor med en 
helt ny ledningssträckning, passage genom Oskarshamns flygplats inre 
inflygningsyta samt passage av Natura 2000-område med skogliga värden och 
trånga passager mellan tätorterna Fårho och Figeholm. Kvarstående alternativ för 
sträckan Ekhyddan - Hammarsbo var efter första samrådet alternativ 1, dvs. 
parallellt med befintlig ledning inkluderande passage genom naturreservat 
Köksmåla.
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Figur 5 Sex olika alternativ (stråk) med olika varianter avseende sträckan Hammarsbo - Nybro.

När det gällde sträckan Hammarsbo - Nybro studerades sex alternativa stråk i 
förstudien, se figur 2 och MKB:n s.s. 22-34.1 förstudien bedömdes det röda 
alternativet innebära minst intrång. Samtliga alternativ passerar 
riksintresseområden och Natura 2000-områden. Mycket förenklat kan sägas att 
alternativen därutöver antingen berör naturreservat eller tätorter. Ytterligare 
beskrivningar av detta finns i samrådsunderlag och samrådsredogörelser. Även här 
berör alltså samtliga alternativ flertalet intressen. Efter en bedömning av 
alternativen utifrån bedömningskriterierna kunde dock skillnader mellan 
alternativen påvisas. I de fall alternativen i stora delar bedömts likvärdiga är den 
avgörande faktorn begränsad till t.ex. boendemiljö eller ett visst naturområde. När 
det gäller de västligaste alternativen, i MKB:n benämnt alternativ 1 och 2, var det 
avgörande kriteriet att de passerade nära Alsterbro tätort och de synpunkter som 
kom in vid samrådet kring detta. Även för alternativ 3 b, som är det rödmarkerade 
alternativet i figur 2 med den östligare sträckningen i höjd med Ravelsbygd och för 
alternativ 6, som är det östligaste alternativet, blev det avgörande kriteriet 
påverkan på fler boendemiljöer eftersom det i övrigt bedömdes som likvärdig den 
valda lokaliseringen. Slutligen valdes alternativ 4 a-b och 5 a-b bort på grund av 
den påverkan som skulle uppstå på Hornsö Ekopark. Kvarstående alternativ för 
sträckan Hammarsbo - Nybro var efter det första samrådet alternativ 3 a som är 
den rödmarkerade sträckan med den västligare sträckningen i höjd med 
Ravelsbygd. Det bör i sammanhanget lyftas fram att även om avgörande aspekter, 
såsom påverkan på boendemiljöer i en sträckning, hade kunnat undvikas så 
innebär inte det att alternativet skulle framstår som lämpligare än det sökta



eftersom alternativet ändå skulle innebära påverkan på ett flertal andra intressen 
t.ex. riksintresseområden och Natura 2000-område.

Under det andra samrådet som avsåg det sökta alternativet, framkom flera förslag 
på alternativa sträckningar. Detta ledde till att Svenska kraftnät genomförde 
utökade alternativstudier norr om Alsterbro, vid Högerås och Markustorp - Nybro 
station samt för passagerna Hagaberg - Baggetorps kvarn (Köksmåla 
naturreservat) och Ruda (Rudalunds naturreservat). Redogörelse för dessa 
alternativstudier finns i MKB:n s.s. 30-34. Efter att Svenska kraftnät ansökt om 
koncession avslog länsstyrelsen ansökan om dispens avseende de båda 
naturreservaten. Svenska kraftnät undersökte då resultatet av tidigare genomförda 
samråd, förde ytterligare dialog med berörda intressenter (motsvarande ett 
samråd) och ansökte om en ändrad sträckning förbi naturreservaten, se ansökan 
om justering av den 5 juni 201846. Dessa passager behandlas i tre MKB:er (MKB 
koncessionsansökan, kompletterande MKB:n47 avseende den justerade 
sträckningen och MKB för Natura-2000 ansökningar för passage av Viråns 
vattensystem och Emåns vattensystem till länsstyrelsen, se koncessionsansökan 
bilaga 5).

Som exempel på sådana alternativstudier kan passagen vid Ruda lyftas fram, där 
påverkan sker på värdefulla intressen för naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild 
och friluftsliv. För denna passage togs från början två alternativ fram. Initialt 
bedömdes ett alternativ runt naturreservatet vara bäst eftersom påverkan inom 
reservatet undveks. Efter samråd togs dock ytterligare två alternativ fram. Båda 
dessa alternativ valdes bort efter ytterligare samråd, utifrån påverkan på 
boendemiljöer och påverkan på Försvarsmaktens intressen. Efter inventering 
ändrades även valet till att det alternativ som, relativt sett, gav minst påverkan var 
att anlägga ledningen parallellt med befintlig ledning genom reservatet. Detta gav 
mindre påverkan på landskapsbild, kulturmiljö, friluftsliv och markanvändning. 
Påverkan på naturmiljön blev lika stor även om ledningen drogs runt reservatet 
eftersom det fanns gott om värdefulla träd även i närområdet. En dispens från 
naturreservatsföreskrifter lämnades in och kompensationsåtgärder föreslogs. 
Dispensansökan avslogs dock och därmed fanns bara ett valbart alternativ kvar för 
Ruda. Miljökonsekvenserna för denna passage beskrivs i den kompletterande 
MKB:n för Ruda, s.s. 14-17, där konsekvenserna utifrån bedömningsgrunderna 
bedöms bli stora för boendemiljön, mycket stora för landskapsbilden och måttliga 
eller små-måttliga för övriga aspekter.

■<6https://www.svk.se/contentassets/1d74e63a.Rbc64aQfbq737cbcoa28sO06/ansokan justering av sträckning ekhvddan-
nvbro 2Qi8o605.pdf
*7 https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/eldivddan-nvbro/dokument/koncession/kornpl.-
mkb/komplettering-mkb-ekhvddan-nvbro-iuni-2Qi8.pdf
https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konces.sion/kompl.-mkb/bilaga-
3a-kompletterande-naturvardesinventering 20i8o.E3i.pdf
https://www.svk.se/sitea.ssets/natiitveckIing/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/koinpl.-mkb/bilaga-
3b-kompletterande-arkeologisk-inventering.pdf

https://www.svk.se/contentassets/1d74e63a.Rbc64aQfbq737cbcoa28sO06/ansokan
https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/eldivddan-nvbro/dokument/koncession/kornpl.-
https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/konces.sion/kompl.-mkb/bilaga-
https://www.svk.se/sitea.ssets/natiitveckIing/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokument/koncession/koinpl.-mkb/bilaga-


Ei har i sitt beslut uppgett att Svenska kraftnät inte har specificerat kostnader för 
att dra ledningen runt boendemiljöer eller områden där skyddsvärda arter kan 
finnas. Svenska kraftnät vill därvid påpeka att såväl boendemiljöer som 
skyddsvärda arter har, som framgår av MKB:n och redovisningen ovan, varit en 
viktig del av grunderna för bedömningen av olika lokaliseringsalternativ. När det 
gäller sökt sträckning så har denna lokaliserats med noggrannhet och det har inte 
framkommit något som tyder på att det finns en lämpligare sträckning som kan 
leda till mindre intrång.

En justering av sträckningen medför inte endast ökade kostnader utan måste 
bedömas utifrån hela den påverkan som en sådan justering kan få, dvs. även på 
andra intressen såsom miljö, driftsäkerhet markanspråk och arter som lever eller 
potentiellt kan leva i de områden som man istället väljer att anlägga ledningen i.

4.3 Påverkan från den sökta 400 kV-ledningen

4.3.1 Utredningen
Den sökta ledningens påverkan på motstående intressen beskrivs övergripande för 
hela sträckan på s.s. 44-61 i MKB:n. Därefter redovisas mer specifika bedömningar 
för de olika kommuner som ledningen passerar, i de fall som påverkan på 
motstående intressena bedöms bli annorlunda än vad som beskrivits i det 
övergripande kapitlet. Dessa kommunvisa bedömningar redovisas på s.s. 62-94 i 
MKB:n. Redovisningens detaljeringsgrad skiljer sig från en enklare beskrivning av 
ett enskilt intresse, t.ex. en kortare passage över en sjö eller en passage i närheten 
av en enskild boendemiljö, till djupare beskrivningar av påverkan där värdefulla 
motstående intressen kan påverkas. Svenska kraftnät menar att denna redogörelse 
tydligt beskriver vilken påverkan ledningen kan få på motstående intressen och 
visar att den sökta ledningen, med föreslagna skyddsåtgärder, uppfyller 
miljöbalkens krav. Nedan redovisas sammanfattande slutsatser från utredningen.

4.3.2 Landskapsbilden m.m.
En luftledning har en given påverkan på landskapsbilden, vars konsekvenser blir 
större eller mindre beroende på var ledningen byggs. Hänsyn till detta har tagits i 
lokaliseringsutredningen. När det gäller den sökta sträckningen har påverkan på 
landskapsbilden sammantaget bedömts bli små-måttliga, se MKB:n s.s. 94.

I Oskarshamns kommun kommer ledningen helt att parallellförläggas med 
befintliga ledningar, vilket bedöms minska påverkan. Sträckan går i huvudsak 
genom ett sammanhängande skogslandskap och påverkar endast ett fåtal öppna 
landskapsrum med gårdsmiljöer och sjöar, se närmare beskrivning i MKB:n s. 62 f..

I Mönsterås och Högsby kommuner går sträckan till största delen genom områden 
med skog och kommer, med undantag för passagen vid Rudalunds naturreservat, 
att parallellförläggas med befintliga ledningar. Sjöarna längs sträckan har ett antal



kringliggande byar och gårdar där det visuella intrycket av den tillkommande 
ledningen kommer att upplevas mer påtagligt. Värdet av landskapsbilden är också 
högt vid vissa passager såsom Ruda Gård, vid Rudalunds naturreservat och Natura 
2000-områden. Sammantaget har därför konsekvenserna bedömts bli måttliga för 
sträckan i Mönsterås och Högsby kommuner, se MKB:n s. 74 samt kompletterande 
MKB.

Vid Ruda Gård passerar den sökta sträckningen ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården där landskapsbilden utgör en del av värdet. Påverkan på 
riksintresset redovisas huvudsakligen på s. 81-82 i MKB. Eftersom dispensansökan 
för passage genom naturreservatet Rudalund avslogs har ytterligare bedömningar 
redovisats även i den kompletterande MKB:n. För både den inledningsvis sökta 
sträckningen genom naturreservatet och alternativet som går runt reservatet är 
värdet av landskapsbilden kring Ruda mycket högt. Bedömningsgrunderna anger 
att påverkan blir måttlig om ”Ledningen byggs i ett öppet landskap där dess 
dominans och exponering har begränsats genom att ledningens placering och/eller 
utformning har anpassats till landskapets form och element (till exempel placering 
intill befintlig väg eller luftledning)”, vilket gör att påverkan är måttlig för den 
inledningsvis sökta sträckningen. För den justerade sträckningen vid Rudalunds 
naturreservat bedöms dock påverkan bli stor då ledningen byggs i ny ledningsgata. 
Detta medför sammantaget en stor konsekvens. Ledningen bedöms inte ha en 
betydande påverkan på hela riksintresset.

Genom Nybro kommun förläggs ledningen i huvudsak i ny ledningsgata men 
genom ett sammanhängande skogslandskap med inslag av enstaka gårdsmiljöer 
och byar. Påverkan på ett antal öppna landskapsrum bedöms bli måttlig men 
sammantaget bedöms konsekvenserna bli små-måttliga, se MKB:n s. 84 f..

Påverkan på landskapsbilden är en fråga som enligt Svenska kraftnät kan prövas 
relativt uttömmande vid koncessionsprövningen. Sammantaget visar utredningen 
att påverkan på landskapsbilden av den sökta ledningen inte är större än vad som, 
mot bakgrund av det angelägna allmänna intresset att bygga ledningen, får 
accepteras.

4.3.3 Kulturmiljö
Av den kulturhistoriska utredningen framgår att konsekvenserna av den planerade 
luftledningen generellt bedöms bli små. Den planerade sträckningen följer till 
största delen en befintlig kraftledning. Påverkan kan komma att ske på enskilda 
forn- och kulturlämningar. Några större koncentrationer av kulturhistoriskt 
intressanta fornlämningsmiljöer har emellertid inte identifierats. Möjligheten att 
lokalisera luftledningen på ett sådant sätt att ingrepp i miljöer och lämningar kan 
undvikas eller minimeras bedöms som stora, se även MKB:n s. 70 ff, 81 f. och 89 fi.



I Högsby kommun passeras Emådalen som är ett riksintresseområde för 
kulturmiljö vår den. Värdet är här högt men eftersom luftledningen planeras att löpa 
i anslutning till en befintlig ledning görs i den arkeologiska utredningen 
bedömningen att inverkan på riksintresset Högsbyåsen i stort kommer att vara 
oförändrad. I MKB:n har dock påverkan bedömts vara liten-måttlig eftersom 
vinkelstolpar kan komma behövas ställas relativt nära områdets kulturhistoriska 
lämningar, se MKB:n s. 81 f.

Vid Ruda Gård passerar den justerade sträckningen riksintresse för 
kulturmiljövården. I dess justerade sträckning bedöms ledningen medföra en 
måttlig påverkan på och måttliga konsekvenser för riksintressets upplevelsevärden 
(kulturmiljön fragmenteras), se den kompletterande MKB:n s. 16. Justeringen har 
dock varit nödvändig eftersom länsstyrelsen bedömde att det saknades 
förutsättningar för dispens för sträckningen parallellt med den befintliga ledningen 
genom naturreservatet Rudalund. Ledningen bedöms inte ha en betydande 
påverkan på riksintresset som helhet. Som framgått ovan har även den sökta 
ledningen riksintressestatus men båda riksintressen bedöms kunna samverka.

Föreslagna generella skyddsåtgärder med hänsyn till kulturmiljön redovisas på s.
56 i MKB:n. Förslag till skyddsåtgärder avseende respektive lämning i tabell 6.15, 
6.17 och 6.19.

Med hänsyn tagen till föreslagna skyddsåtgärder leder den sökta ledningen inte till 
en sådan skada på kulturmiljön att koncession inte kan ges. Påverkan på 
kulturmiljön kan i vissa delar prövas i koncessionen, t.ex. när det gäller påverkan 
på upplevelsevärden. I andra delar, t.ex. fysisk påverkan på fornlämningar kan 
dessa prövas uttömmande först när den exakta sträckningen och stolplaceringen är 
klar. Utredningen är dock tillräcklig för att konstatera att luffledningen kan 
planeras på ett sådant sätt att ingrepp i miljöer och lämningar kan undvikas eller 
hanteras genom tillståndsprövningen enligt kulturmiljölagen.

4.3.4 Friluftslivet
I Oskarshamns kommun bedöms sammantaget måttliga konsekvenser uppstå för 
rekreation och friluftsliv, se MKB:n s. 72. Utpekade värden för friluftslivet finns vid 
Ostkustleden och naturreservatet vid Köksmåla. Ostkustleden passeras parallellt 
med befintlig ledning vilket minimerar påverkansområdet. Ledningen i sig 
begränsar inte möjligheterna att använda leden och det är inte möjligt att bygga en 
ledning mellan Ekhyddan och Nybro utan att passera Ostkustleden. Vid station 
Ekhyddan berör ledningen riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken och riksintresse för högexploaterad kust 4 kap. 4 § miljöbalken, se 
MKB:n s. 63 och figur 6.5. Båda riksintressena omfattar hela kuststräckan vid 
Oskarshamns kärnkraftverk. Ledningen bedöms inte ha någon negativ påverkan på 
riksintressena eftersom den kommer att byggas i en redan exploaterad 
ledningsgata med flera andra ledningar, se Figur 6.5.1 Mönsterås och Högsby



kommun bedöms konsekvenserna bli måttliga. Förutom naturreservatet vid 
Rudalund finns det inte några utpekade värden för friluftslivet längs sökt 
sträckning i dessa kommuner. Passager sker genom Natura 2000-område i Högsby 
kommun, men inte på platser där rekreationsvärdena är som högst.

Vid naturreservaten Köksmåla och Rudalund innebär den justerade ansökan att 
ledningen förläggs utanför naturreservaten. Detta har en positiv effekt så till vida 
att påverkan på upplevelsevärdet i reservatet inte ökar relativt dagens läge. I det 
område som ledningen istället går igenom bedöms dock upplevelsevärdet vara 
högt. Det skapas en fragmentering av landskapet i området då dragningen 
resulterar i två separata men närliggande ledningsgator, vilket kan påverka 
upplevelsevärdena av området som helhet. Det totala påverkansområdet blir större 
och upplevelsevärdet störs alltså på en större total yta jämfört med tidigare ansökt 
koncessionslinje parallellt med befintlig ledning (se kompletterande MKB).

Där ledningen förläggs i ny ledningsgata genom Nybro kommun kan ledningen 
komma att påverka känslan av orörd skog negativt. Ledningsgator har dock även 
positiva effekter för jaktintressen. I Nybro kommun passerar sökt sträckning rid- 
och cykellederna Vilseleden och Ridled i Glasriket samt vandringsleden Dackeleden 
(vid Östra Bondetorp). Värdet för friluftslivet i Nybro kommun har bedömts högt. 
Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms vara liten till måttlig då vissa 
försämringar kan antas ske av upplevelsevärdet till följd av kraftledningsgatan, 
men att detta sker inom ett begränsat område där ledningen är inom synhåll, se 
MKB:n s. 90.

Den påverkan som sökt ledning kan medföra för friluftslivet är sammantaget inte 
större än att den, med hänsyn till det angelägna allmänna intresset att bygga 
ledningen, får accepteras.

4.3.5 Naturmiljön
Ei har hänvisat till miljöbalkens mål om ett rikt växt- och djurliv samt behovet av 
att bevara biologisk mångfald och värna arternas livsmiljöer och ekosystem. 
Svenska kraftnät ifrågasätter givetvis inte dessa målsättningar, men anser att en 
mer specifik tillämpning av bestämmelserna i miljöbalken är nödvändig för att ta 
ställning till om ledningen uppfyller de krav som ställs. Vid den tillämpningen 
måste hänsyn tas till att ett beslut om koncession avser en i huvudsak bestämd 
sträckning. Eftersom den exakta sträckningen, stolpplaceringar osv. inte är 
klarlagd för hela sträckan när koncessionen prövas är det inte heller möjligt att 
generellt för hela sträckan i detalj beskriva påverkan på enskilda objekt eller 
skyddsåtgärder för dessa. Som redovisats ovan under rubriken ”2.4 
Miljökonsekvensbeskrivningen” utgår därför beskrivningarna i MKB:n från 
påverkan vid ett ”sämsta utfall”. Utredningen redogör alltså mer än väl för vilka 
objekt som kan komma att påverkas och i vilken omfattning samt vilka 
skyddsåtgärder som är aktuella Med stöd av utredningen kan Ei pröva om det



kommer att vara möjligt för Svenska kraftnät att utföra verksamheten på ett med 
miljöbalken förenligt sätt. Utredningen är därför tillräcklig för Ei:s prövning. I de 
fall påverkan på ett objekt eller en art har avgörande betydelse för koncessionen 
har Svenska kraftnät också redovisat mer specifika åtgärder.

När koncession erhålls och detaljprojekteringen kan slutföras kan också 
skyddsåtgärderna anpassas till de enskilda objekten i en åtgärdsplan. Som framgår 
av naturvärdesinventeringen utgör den åtgärdsplanen, som nämns i 
skyddsåtgärderna i MICBn, t.ex. s. 51, underlag för kontrollprogrammet för 
verksamheten. I och med det kommer även Länsstyrelsen ha detaljerad insyn i hur, 
var och när specifika skyddsåtgärder kommer att genomföras. Åtgärdsplanen 
kommer att vara ett levande dokument under såväl detaljprojekteringen som 
entreprenadskedet. Svenska kraftnät menar att en sådan tillämpning även 
motsvarar MÖD:s praxis.48

De närmare utredningar och inventeringar som har utförts framgår av 
redovisningen ovan under rubriken ”2.4 Miljökonsekvensbeskriuningen”. När det 
gäller den övergripande påverkan på naturmiljön beskrivs denna i MKB:n s. 49 ff. 
Där framgår också de generella skyddsåtgärder som Svenska kraftnät har åtagit sig 
att vidta. En mer detaljerad beskrivning av de naturvärdesobjekt som passeras 
redovisas i naturvärdesinventeringen med bilagor. Därtill kommer den 
kompletterande inventeringen avseende justeringarna vid passagerna förbi 
Köksmåla och Rudalund49. Vid den ursprungliga inventeringen har 123 
naturvärdesobjekt klassats, 139 fynd av skyddade och/eller rödlistade arter gjorts, 
179 värdefulla träd eller områden med värdefulla träd identifierats och 128 objekt 
som omfattas av det generella biotopskyddet noterats.

För identifierade naturvärdesobjekt görs i inventeringen bedömningen att risken 
för negativ påverkan generellt bedöms större där ledningen går i orörd terräng men 
att med föreslagna skyddsåtgärder bedöms många av de negativa konsekvenserna 
kunna minska, och i vissa fall motverkas helt. I MKB:n redovisas utförligare 
konsekvenserna för de naturvärdesobjekt som har högt värde och områden där 
påverkan bedöms bli betydande. För Oskarshamns kommun, se s. 68 ff. bedömdes 
konsekvenserna sammantaget bli måttliga. Vid Köksmåla naturreservat bedömdes 
konsekvenserna bli stora men för den justerade sträckningen har konsekvenserna 
för naturmiljön sammantaget bedömts som små i den kompletterande MKB:n. 
Även för Mönsterås och Högsby kommuner bedömdes konsekvenserna 
sammantaget bli måttliga, se MI<B:n s. 79 ff. För passagen genom Rudalunds 
naturreservat bedömdes dock konsekvenserna bli stora. För den justerade 
sträckningen vid Rudalund gjordes bedömningen i den kompletterande MKB:n att * 49

•»8 Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 2018-06-07 i mål nr. M 7934-17. Jmf. även Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 2019-09-11 i mål nr. M 4874-18 där sökt lokalisering bl.a. bedömts medföra påtaglig skada för riksintresseområde och 
försvåra upprätthållandet av populationen av berguv.
49 https://www.svk.se/siteas.sets/natutveckline/utbvggnadsproiekt/ekhvddan-nvbro/dokiiment/koneession/kompl.-
mkb/bilnga-3a-kompletterande-naturvardesinventering 2Qi8ofi3i.pdf
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konsekvenserna blir små-måttliga. För Nybro kommun bedömdes konsekvenserna 
för naturmiljön bli måttliga, se MKB:n s. 86 ff..

Inom inventeringsområdet identifierades även att stort antal värdefulla träd. Av 
inventeringen framgår att avverkning av värdefulla träd (t.ex. ek och ädellövträd) i 
första hand bör undvikas, i andra hand bör de sparas som högstubbar och i tredje 
hand bör veden sparas och läggas i närliggande skogsområde för att gynna arter 
som är beroende av död ved. Vilka åtgärder som blir aktuella för respektive träd 
kommer som framgått ovan att definieras i åtgärdsplanen och kontrollprogrammet. 
I de fall ett särskilt skyddsvärt träd behöver avverkas aktualiseras även en anmälan 
om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken. För skyddade biotoper kommer dispens 
att sökas i de fall dessa påverkas av verksamheten.

Utöver koncessionen krävs ett antal prövningar innan Svenska kraftnät kan bygga 
ledningen. Svenska kraftnät bedömer att det rör sig om hundratals olika tillstånd 
och prövningar såsom dispenser från bestämmelser om strandskydd och 
biotopskydd, 12:6 samråd och dialog om kontrollprogrammet. Det bör framhållas i 
sammanhanget att förhållandet mellan ellagen och miljöbalken är sådant att 
länsstyrelsen, om den anser att kontrollprogrammet inte är tillräckligt, kan 
förelägga Svenska kraftnät att vida vissa åtgärder. Det är alltså i Svenska kraftnäts 
eget intresse att säkerställa att miljöbalkens krav kan uppfyllas i verksamheten om 
koncession ges eftersom ledningen annars riskerar att inte faktiskt kunna uppföras.

Särskilt om skyddade områden
Den sökta sträckan passerar ett antal skyddade områden. När det gäller de två 
naturreservaten har sträckningen justerats så att dessa inte längre berörs.
Därutöver berörs fem Natura 2000-områden för Alsterån och Allgunnen, Virån, 
Emån samt Ljungbyån. I Sverige är alla Natura 2000-områden även klassade som 
riksintresse enligt 4 kap. 1 och 8 §§ miljöbalken. Natura 2000-områdena har som 
helhet höga naturvärden och har vid inventeringen brutits ner till mindre 
delområden (som brukligt enl. SIS-standard) som var och en naturvärdesbedömts, 
se avsnitt 4.1 i naturvärdesinventeringen. För en mer detaljerad redovisning av 
Natura 2000-områdena hänvisas till de specifika rapporter som finns framtagna 
för respektive område. Där redovisas bland annat en områdesbeskrivning, risk för 
påverkan och föreslagna skyddsåtgärder.

Länsstyrelsen i Kalmar län meddelade den 29 april 2019 (dnr. 521-8307-2017, 521- 
5451-2018, 521-8306-2017 och 521-5504-2018) Svenska kraftnät tillstånd för 
passage av Natura 2000-områdena Alsteråns vattensystem (SE0330218), Emåns 
vattensystem (SE0330160) och Viråns vattensystem (SE0330210) samt Natura 
2000-området Ljungbyån (SE0330232). Besluten avseende Alsterån, Emån och 
Virån överklagades av enskilda. I slutligt beslut den 29 oktober 2019 avvisade 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt överklagandena såvitt avser Emåns



vattensystem. För passagen vid AUgunnens Natura 2000-område har länsstyrelsen 
beslutat att tillstånd inte krävs.

Sökt sträckning berör även fyra riksintresseområden för naturvärd Alsteråns och 
Emåns vattensystem, Rödgölemossen samt Ljungbyån, se beskrivning i 
naturvärdesinventeringen s. 10 f. För Alsterån, Emån och Ljungbyån motsvarar 
bedömningen av påverkan på riksintresset bedömningen av påverkan Natura 
2000-området. För Rödgölemossen bedöms, genom god planering av 
stolpplacering, syftet med riksintresset inte motverkas, se MKB:n s. 76.

Särskilt om artskydd
När det gäller artskydd prövas detta vid tillståndspliktig verksamhet som ett led i 
om verksamheten lever upp till de allmänna hänsynsbestämmelserna i 2 kap. 
miljöbalken eller om verksamheten strider mot artskyddsförordningen på ett 
sådant sätt att den inte bör tillåtas. Naturvårdsverket har gett vägledning hur 
denna prövning bör skes°. Av vägledningen framgår bland annat följande.

”Mark- och miljööverdomstolen ansåg i ett måk1 att i fråga om verksamheter där syftet uppenbart är 

ett annat än att döda eller störa djurarter är det rimligt att det krävs en risk för påverkan på den 

skyddade artens bevarandestatus i området för att utlösa förhuden i 4 § 1 och 2 

artskyddsförordningen. Domstolen gjorde samma bedömning för 8 § artskyddsförordningen. 

Observera att för förbudet i 4 § 4 ska detta angreppssätt inte användas. Där är det områdets 

kontinuerliga ekologiska funktion som ska upprätthållas.

Naturvårdsverket bedömer att arbetssättet för 4 § 1 och 2 rimligen även gäller 4 § 3 samt 7 och 9 §§. 

Förutsättningen för bedömningen för om verksamheter såsom takter, skogsbruk, nya byggnader etc. 

bedöms utlösa förbuden ska alltså ske genom en bedömning om artens bevarandestatus i området 

riskerar att påverkas negativt.”

Svenska kraftnät menar att samma principer bör gälla vid tillämpningen av 
miljöbalken i koncessionsprövningen. Att en koncession avser en i huvudsak 
bestämd sträckning där t.ex. exakta stolpplaceringar ännu inte är fastställda måste 
dock påverka hur prövningen kan göras. Viss hänsyn bör också tas till förhållandet 
mellan ellagen och miljöbalken och MÖD:s praxis när det gäller villkorsskrivnings2 
och koncessionens förhållande till övriga tillstånds3.

Detta innebär sammantaget enligt Svenska kraftnät att sökanden ska visa att 
ledningens uppförande och drift, i de delar den kan prövas, är möjlig att genomföra 
på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för påverkan på en skyddad arts * 52 53

s° http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-milioarbetet/VagIedningar/Miljobedomningar/Specifik-
miliobedomning/Milioaspekter-i-miliobedomning/Biologisk-mangfald/Artskvdd/
s» MÖD 2016:1 ”Klinthagen”
52 Se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens domar den 2018-04-13 i mål nr M 4629-17, den 2017-12-08 i mål nr. M11101-16 och 
Mii2i4-i6, den 2017-11-30 i mål nr. M11357-16, den 2017-11-15 i mål nr. M 1088-17, den 2017-09-05 i mål nr. M1953-17, den 
2017-06-07 i mål nr M 9393-16, M 9395-16, M 9397-16 och M10364-16
53 Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 2018-06-07 i mål nr. M 7934-17. Jmf. även Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 2019-09-11 i mål nr. M 4874-18 där sökt lokalisering bl.a. bedömts medföra påtaglig skada för riksintresseområde och 
försvåra upprätthållandet av populationen av berguv.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-milioarbetet/VagIedningar/Miljobedomningar/Specifik-


bevarandestatus i området. Denna bedömningsgrund ska tillämpas såvitt avser 
förbuden i 4 § 1- 3, 7-9 §§ artskyddsförordningen, dvs. i huvudsak risken för att 
skyddade arter störs eller dödas eller att ägg m.m. förstörs samt risken att växter 
förstörs. I den del verksamheten leder till skada på arters fortplantningsområden 
eller viloplatser, t.ex. avverkning i ledningsgatan bör i enlighet med 
Naturvårdsverkets vägledning bedömningsgrunden istället vara upprätthållandet 
av områdets ekologiska funktion.

Som framgått ovan kan endast de delar av verksamheten som prövas i 
koncessionen bedömas vid den prövningen. Eftersom t.ex. placeringen av stolpar i 
normalfallet inte prövas kan koncessionen inte heller ta ställning till om en viss 
placering skulle innebära påverkan på skyddade arter. Koncessionen ger inte heller 
en rätt till en sådan påverkan. I de fall en placering kan påverka skyddade arter får 
istället en prövning av om denna påverkan står i står strid med förbuden i 
artskyddsförordningen (enligt de prövningsgrunder som redovisas ovan) göras t.ex. 
av länsstyrelsen i samband med en 12:6 anmälan eller vid en ev. dispensprövning.

Svenska kraftnät har utrett och inventerat området, se vidare under rubriken ”2.4 
Miljökonsekvensbeskrivningen” ovan. Resultatet av detta redovisas i MKB:n s. 51 
ff. Därefter har en bedömning gjorts enligt de grunder som redovisats ovan. Den 
samlade bedömningen redovisas i MKB:n s. 55. Enligt vad som anges i MKB:n 
bedöms den planerade kraftledningens påverkan på fågelfaunan i form av störning, 
habitatförluster, kollisionsrisker och eldöd, inte vara av sådan karaktär att den 
påverkar arternas nationella eller regionala status. Med de åtgärder som föreslås är 
bedömningen att arternas lokala bevarandestatus inte heller kommer att påverkas 
av den planerade kraftledningen. När det gäller påverkan på skyddsvärda fåglar bör 
det påpekas att påverkan när ledningen är i drift skiljer sig åt för olika 
ledningstyper. En transmissionsnätsledning har ett brett avstånd mellan faserna (9 
meter) vilket gör att strömgenomföring för att fåglarnas vingspann berör två linor 
inte utgör någon risk. I transmissionsnätet förekommer inte heller någon risk för 
strömgenomföring för att fåglar sätter sig på linorna. Det finns alltså ingen risk att 
fåglar blir elektrifierade på grund av den sökta ledningen. När det gäller risken för 
fågelkollisioner i övrigt, dvs. i form av en direkt påflygning på en av faserna, är 
denna i stort fortfarande tämligen outredd när det gäller transmissionsnätet. Örnar 
eller andra stora rovfåglar påverkas dock inte av lcollisionsrisk på samma sätt som 
sträckande fågel eventuellt kan påverkas av ledningar som har spann över 
flyttstråk, vanligen dalgångar eller vattendrag54. För örnar eller andra rovfåglar är 
det är troligt att kollisioner i form av direkt påflygning på en av faserna oftare sker 
med mindre ledningar, med linor som hänger nedanför trädtopparna i en smalare 
ledningsgata än för större ledningar som ligger fritt i breda ledningsgator. Det kan 
dock inte uteslutas att kollisioner kan ske, främst för sträckande fågel, varför 54

54 Ei har här hänvisat till ett avgörande från mark- och miljödomstolen som avser vindkraft. Svenska kraftnät vill därför påpeka 
att en transmissionsnätsledning och vindkraft, med rörliga rotorblad, inte utgör jämförbara verksamheter och att påverkan inte 
kan jämställas.



Svenska kraftnät har åtagit sig att utreda om det finns behov av fågelawisare vid 
något vattendrag längs ledningens sträcka och i så fall montera sådana (se MKB:n 
s. 55).

I beslutet har Ei särskilt påpekat att havsörn sannolikt häckar i området kring 
ledningsträckningen och att Svenska kraftnät inte skulle ha redovisat påverkan 
eller konsekvens för arten. Påverkan på örnar och andra rovfåglar har beskrivits på 
s. 51-53 i MKB och i Svenska kraftnäts komplettering av ansökan den 8 mars 2019 
samt bilaga 3 till denna komplettering. Havsörn häckar nästan sammanhängande 
längs hela svenska Östersjökusten från Blekinge, Öland och Gotland ända upp till 
Norrbotten med 275 revirhållande par längs kusten55. Det är alltså inte möjligt att 
bygga en kraftledning (eller annan infrastruktur) genom östra Småland utan att 
denna berör minst ett havsörnsrevir. I svenska kustområden varierar 
medelavståndet mellan etablerade par från ca 13 km till under 5 km, mest beroende 
på bytestillgänglighet; minsta avstånd mellan samtidigt bebodda bon i vårt land är 
ca 1,5 km. Beståndet i kärnområdena vid Ostkusten är nu så pass tätt att en stor del 
av de fåglar som föds där väljer att söka sig längre bort för att etablera revir. Ett 
havsörnspar har ofta ett par bon som kan användas omväxlande, men använder 
gärna mestadels ett av bona56. Utifrån uppgifter från länsstyrelsen och skyddade 
data från artdatabanken har Svenska kraftnät bedömt att det är sannolikt att 
havsörn häckar i närheten av ledningen på en plats (se MKB:n s. 53 ff). Svenska 
kraftnät har åtagit sig att inte utföra någon avverkning under perioden april till och 
med juni för att inte påverka häckningssäsongen för känsliga fågelarter (se MKB:n 
s. 61) och att anpassa arbetsperioden till av länsstyrelsen föreslagen tidsperiod (se 
bilaga 3 till Svenska kraftnäts komplettering den 8 mars 2019, s. 2). Dessa 
skyddsåtgärder bedöms vara mer än tillräckliga för att säkerställa att ingen 
påverkan sker på havsörnens bevarandestatus på någon nivå. Det aktuella boet 
ligger på andra s. om den befintliga ledningsgatan, boet påverkas inte direkt av 
kraftledningen och häckningen påverkas inte om verksamhet inte bedrivs i 
närområdet under häckningsperioden. På lång sikt bedöms ytterligare en ledning i 
närområdet inte ha någon påverkan på födosök, reproduktion eller 
häckningsframgång för örnar eller andra rovfåglar.

För övriga arter såsom fladdermöss, växter och groddjur redovisas bedömningar i 
MKB:n s. 54 f. Sammantaget bedöms inte bevarandestatusen för någon art 
påverkas, varken på lokal, regional eller nationell nivå. Denna bedömning har 
gjorts utifrån den habitatsförlust som avverkning av ledningsgatan innebär för de 
arter som observerats eller har gynnsamma habitat i området och med hänsyn 
tagen till att värdefulla habitat/biotoper i möjligaste mån undvikits. Den ekologiska 
kontinuitet inom berört område är inte hotad eftersom ledningen endast berör en

55 https://artfakta.se/artbeStamning/taXOn/haliaeetU5-albicilla-lO0067
s6 https://artfakta.se/artbestarnning/tax0n/haliaeetus-albieilla-100067

https://artfakta.se/artbeStamning/taXOn/haliaeetU5-albicilla-lO0067
https://artfakta.se/artbestarnning/tax0n/haliaeetus-albieilla-100067


liten del av skogslandskapet i berörda kommuner. Markanspråket för ledningen är 
ca en promille av den totala skogsarealen i kommunerna.

Med hänsyn till att någon risk för att verksamheten skulle strida mot förbuden i 
artskyddsförordningen enligt Svenska kraftnät inte föreligger bör inte heller frågan 
om kablifiering aktualiseras på grund av artskyddsfrågor. Som framgått av 
utredningen kan skyddsvärda arter förekomma längs hela ledningens sträckning 
eftersom många av arterna, särskilt fåglar, rör sig. I de områden som är särskilt 
skyddsvärda utifrån artperspektiv menar Svenska kraftnät, som framgår av MKB:n 
s. 25, att en kablifiering - utöver de tekniska begränsningar som kan föreligga för 
en sådan utformning - sammantaget skulle kunna medföra större miljöpåverkan 
än en luftledning. Detta med hänsyn till bl.a. schakternas omfattning samt 
tillhörande terminalplatser och kompenseringsutrustning (se under rubriken ”3 
Ledningens utformning och bästa möjliga teknik" ovan). I känsliga miljöer 
påverkas hydrologi, hydrogeologi, vattenkvalitet och vegetationssammansättning, 
såväl i direkt anslutning till ledningen som i närliggande miljöer, vilket kan vara 
både uppströms (dämning eller dränering) och nedströms (dämning eller 
grumling). För t.ex. sträckningen vid Ruda skulle en schaktning genom och 
anläggning i Natura 2000-området ge långt större påverkan på bevarandevärdena i 
vattenmiljön jämfört med en luftledning som inte påverkar bevarandevärdena i 
vattenmiljön. Möjligheten att passera Natura 2000-området med markförlagda 
400 kV-kablar utan att påverka bevarandevärdena är obefintliga. Även i 
skogsmiljöer elimineras möjligheterna att t.ex. lämna högstubbar vid en 
kabelförläggning, vilket kan medföra större effekter på till exempel insekter (i 
exemplet Ruda specifikt läderbagge) jämfört med en luftledningsgata. Något 
generaliserat kan sägas att där partiell markförläggning på denna sträcka skulle 
medföra mindre miljöpåverkan är inom områden där påverkan även med en 
luftledning är liten.

4.3.6 Naturresurser
För utförlighetens skull bör det även noteras att ledningen berör ett antal intressen 
för naturresurser, även om Ei inte har hänvisat till dessa aspekter i sitt beslut, 
bland annat i form av ianspråktagande av produktiv skogsmark (en minskning med 
ungefär 336 ha), se MKB:n s. 58. Sökt sträckning berör ett antal områden av 
riksintresse för naturresurser; slutförvar och energiproduktion. Ledningen står inte 
i konflikt med syftena med dessa riksintressen. Vid Ruda passeras riksintresse för 
Försvarsmakten. Ledningen kommer att korsa järnväg och statliga vägar.

4.3.7 Hälsoskydd
Svenska kraftnät har gjort bedömningen att sökt ledning inte motverkar 
måluppfyllelsen för säker strålmiljö. Som framgår av MKB:n s. 19 och 40 f. samt 
Svenska kraftnäts komplettering den 8 mars 2019 har Svenska kraftnät planerat 
den sökta ledningen i enlighet med myndigheternas rekommendationer och



verkets policy för magnetfält. Det innebär att Svenska kraftnät har strävat efter att 
lokalisera ledningen så att exponering för magnetfält begränsas. Boendemiljöer 
utgör en central bedömningsgrund vid lokaliseringsutredningen (se MKB:n s. 44 f. 
och bilaga l till MKB:n). Som framgår av alternativredovisningen har den sökta 
sträckningen valts bland annat med hänsyn till möjligheterna att undvika 
boendemiljöer och begränsa exponering för magnetfält (se MKB:n s. 26 ff.). När det 
gäller permanentbostäder, förskolor och skolor innebär Svenska kraftnäts policy att 
beräknade magnetfältsvärden normalt inte ska överstiga 0,4 mikrotesla vid 
planering av nya ledningar. Denna ambitionsnivå är högre än myndigheternas 
rekommendationers?.

Svenska kraftnät vill i sammanhanget göra vissa klargöranden avseende den praxis 
som Ei refererar till. När det gäller MÖD:s dom i det s.k. Döshultsfallet rörde 
domstolens bedömning inte, som Ei angett i sitt beslut, enbart magnetfältsvärden 
uppgående till o,5-0,8 mikrotesla. Dessa värden var de värden som Svenska 
kraftnät beräknat för det ursprungliga huset. Eftersom huset hade byggts till var 
dock de beräknade värden som var föremål för prövning - för att använda MÖD:s 
beskrivning - ”betydligt högre” än 0,4 mikrotesla, nämligen 1,8-2,8 mikrotesla för 
åren 2001 - 2007. Som framgår av såväl nämndens föreläggande som MÖD:s dom 
var det inte heller endast frågan om exponering för magnetfält utan även om 
gnisturladdningar (dvs. vad de flesta brukar kalla stötar) och de boendes oro. 
Svenska kraftnät menar att Döshultsdomen i allt väsentligt låg i linje med 
myndigheternas rekommendationer om att vidta åtgärder när magnetfälten 
beräknas avvika starkt från vad som kan anses normalt, om de kan genomföras till 
rimliga kostnader.

Av betydelse i sammanhanget är också regeringens beslut i ärendet om förlängning 
av koncessionen för den befintliga ledning som sökt ledning i huvudsak avses gå 
parallellt meds8.1 det ärendet ansåg Strålsäkerhetsmyndigheten att magnetfälten 
ska betraktas som kraftigt förhöjda om de överstiger 2,0 mikrotesla. I regeringens 
beslut angavs ett villkor 2 enligt vilket Svenska kraftnät ska vidta åtgärder vid vissa 
enskilda fastigheter. Dessa hade beräknade värden om 2,9 till 4,2 mikrotesla. Det 
fanns därför enligt Strålsäkerhetsmyndigheten skäl att överväga att vidta åtgärder 
om det kunde ske till rimliga kostnader. Regeringen, och Ei i sitt yttrande till 
regeringen, ansåg att det i dessa fall var fråga om värden som var så höga att det 
krävdes magnetfältssänkande åtgärder. De åtgärder som Svenska kraftnät enligt 
villkor 2 i regeringens beslut kan vidta är förvärv, ombyggnation av ledningen, flytt 
av bostadshus eller i de fall det är möjligt bygga skärmslingor (i det senare fallet 
krävs att en reducering av magnetfälten kan uppnås med 50 procent). 57 *

57 Se Svenska kraftnäts komplettering den 8 mars 2019, s. 10 f.
s8 Regeringens beslut den 22 juni 2016 i ärende nr. Me20i5/ooo38/Ee



Med hänvisning till den s.k. Delsjödomen59 har Ei i nu aktuellt fall begärt 
redovisning av beräknade magnetfältsvärden för fritidshus och redovisning av 
magnetfältsänkande åtgärder om värdena överstiger 0,4 mikrotesla. I sitt beslut 
anger Ei att utifrån rådande praxis är värdena i, som det får uppfattas, de fritidshus 
som därvid redovisats ”för höga” och åtgärder är motiverade. Svenska kraftnät 
ställer sig för det första tveksamt till begreppet ”för höga” i sammanhanget 
eftersom det saknas rikt- eller gränsvärden59 60. Det bör också framhållas att det i 
Delsjödomen inte rörde sig om magnetfält vid ett enskilt hus på respektive plats på 
det sätt som är fallet här. Genom åtgärder till en kostnad om 1,7 miljoner kronor 
kunde enligt nämndens beslut och MÖD:s domskäl många människor få sin 
boendemiljö förbättrad. Däremot ansåg nämnden inte att en flytt av ledningen till 
en kostnad om 4 miljoner kronor var miljömässigt motiverad. Det kan slutligen 
konstateras att MÖD i domskälen gör samma felredovisning vad det gäller värdena 
i Döshult som Ei gör i sitt beslut. MÖD anger att det inte finns skäl att göra en 
annan bedömning än i det fallet och tycks inte ha förstått att avgörandet i Delsjön 
har lett till en stor förändring av tidigare praxis såväl när det gäller vilka 
magnetfältsvärden som bör utlösa överväganden om åtgärder som tillämpningen 
vid stugor som endast används delar av året. Svenska kraftnät anser därför att 
Delsjödomen sammantaget inte bör tillmätas någon större prejudicerande verkan.

När det gäller den aktuella ledningens påverkan på boendemiljöer har 
elsäkerhetsföreskrifter eller Svenska kraftnäts magnetfältspolicy inneburit att ett 
antal bostäder har förvärvats eller erbjudits förvärv med anledning av den sökta 
ledningen. Sammantaget har konsekvenserna för boendemiljön bedömts bli 
måttliga i Oskarshamns och Nybro kommuner men stora i Högsby och Mönsterås 
kommuner (se MKB:n s. 94).

Redovisningen i Eks beslut s. 6 f. behöver dock uppdateras enligt följande.

Oskarshamns kommun: Fritidshuset på Fårbo 1:4 är förvärvat av Svenska kraftnät 
av elsäkerhetsskäl. Den justerade sträckningen vid Köksmåla innebär att den sökta 
ledningen kommer att gå norr om befintlig ledning vid passagen på fastigheten Åby 
1:12, vilket gör att bostäderna inte berörs av beräknade magnetfält över 0,4 
mikrotesla.

Högsby kommun: Två permanentbostäder och ett fritidshus har förvärvats eller 
erbjudits förvärv. Bostaden på Ruda 1:14 är förvärvad av elsäkerhetsskäl. Bostaden 
på Tortebo 3:9 är förvärvad och Tortebo 3:7 har erbjudits förvärv på grund av 
magnetfältspolicyn. Utöver dessa hus påverkas 6 fritidshus på fem olika fastigheter

59 Mark- och miljödomstolens dom den 2017-02-16 (domen är feldaterad till 2016) i mål nr. M 2192-16).
60 Däremot finns, som framgår av MKB:n s. 19, ett referensvärde om 100 mikrotesla vid 50 Hz, enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 
2008:18). Dessa råd avser dock direkta effekter.



av beräknade magnetfältsvärden över 0,4 mikrotesla, se tabell och redovisning 
nedan.

Nybro kommun: Vid Nybro station är en fastighet, Rismåla 2:24, förvärvad 
inklusive ett rivningsobjekt som idag är rivet. I Nybro kommun påverkas 
2 fritidshus av beräknade magnetfältsvärden över 0,4 mikrotesla, se tabell och 
redovisning nedan.

Tabell 1 Beräknade magnetfältsvärden vid de byggnader som omfattas av Eis begäran om 
kompletteringen den 19 januari 2019

Kommun
Fastighets-
beteckning

Avstånd från 
koncessions- 

ledningens mittfas 
[mj

Beräknade
ackumulerade
magnetfältet

för
fastigheten

[fiT]

Beräknade 
magnetfält, 

endast 
befintlig 

ledning [pT]

Högsby Libbeböle 1:7 -45 1,6 0,40
Högsby Ruda 1:16 -75 0,63 0,22
Högsby Ekeby 11:1 70 3,97 3,51
Högsby Ekeby 11:1 -38 2,19 0,48
Högsby Basthult 1:21 86 1,73 1,41
Högsby Basthult 1:12 108 0,83 0,63
Nybro Torshult 1:19 -50 1,32 0,36
Nybro Torshult 1:7 122 0,59 0,43

En närmare beskrivning av vilka magnetfältssänkande åtgärder som generellt sett 
kan aktualiseras vid en avvägning ges i bilaga 2.1 bilaga 3 redovisas aktuella 
fritidshus, effekten av olika åtgärder och Svenska kraftnäts bedömning av dessa. 
Fastigheternas placering redovisas på karta, bilaga 4.

Byggnaden invid ledningen på fastigheten Libbeböle 1:7 är i mycket dåligt skick och 
det är inte möjligt att vistas där stadigvarande ens delar av året. Ekeby 1:11 
omfattas av villkor om magnetfältsänkande åtgärder i regeringens beslut om 
förlängd koncession för befintlig ledning och Svenska kraftnät har erbjudit 
fastighetsägaren förvärv av byggnaderna. På fastigheten Torshult 1:19 måste en 
ekonomibyggnad förvärvas av elsäkerhetsskäl och med hänsyn till byggnadernas 
värde har Svenska kraftnät erbjudit fastighetsägaren förvärv av såväl 
ekonomibyggnaden som fritidshuset. Några magnetfältsänkande åtgärder bör 
därmed inte aktualiseras vid dessa fastigheter.

För byggnaderna invid ledningen på fastigheten Ruda 1:16 och Torshult 1:7 anser 
Svenska kraftnät att de beräknade värdena är så låga att det inte finns skäl att 
överväga åtgärder. Värdet avviker inte starkt från vad som är normalt. Vid en



beräkning enligt den metodik som användes i Delsjömålet skulle värdet understiga 
0,4 mikrotesla.

Även för byggnaderna på fastigheterna Basthult 1:21 och 1:12 anser Svenska 
kraftnät att beräknade magnetfält inte starkt avviker från vad som kan anses 
normalt och att det därför inte finns skäl att överväga åtgärder. Om regeringen är 
av en annan uppfattning bör den mest lämpliga åtgärden vara fasskiftning. 
Regeringen får alltså i så fall bedöma om det är rimligt att ställa krav på åtgärder 
t.ex. i form av en fasskiftning. Genom att skifta inbördes placering på faserna kan 
magnetfältet vid Basthult komma att reduceras med ungefär 36 respektive 47 
procent, dvs. till 1,11 respektive 0,44 mikrotesla. Detta skulle innebära lägre 
magnetfält än vad som är fallet idag. Kostnaden för en sådan åtgärd uppskattas bli 
från 1 miljon kronor men som framgår av bilaga 2 är kostnaden något svår att 
uppskatta. En fasskiftning kan även komma att innebära en negativ inverkan på 
andra aspekter som högre elektriska fält, vilket kan orsaka olägenheter jmf. 
Döshultsdomen. En fasskiftning innebär dessutom ökad elektrisk osymmetri (se 
bilaga 2), fler komponenter och kräver utredning för att säkerställa att lämplig 
plats för fasskiftning finns. Eftersom kostnaderna för åtgärder är relativt höga och 
åtgärderna kan leda till negativ inverkan på andra aspekter medan nyttan med 
dessa är begränsad anser Svenska kraftnät att det är viktigt att ett ev. villkor om 
åtgärder, på sätt som skett i såväl regeringens beslut avseende befintlig ledning, 
som i Delsjödomen, formuleras så att även andra likvärdiga åtgärder, inklusive 
förvärv, kan övervägas.

Ei har i sitt beslut bl.a. angett att Svenska kraftnät inte har specificerat kostnaden 
för att ”dra ledningen runt boendemiljöer”. En sådan lösning framstår dock inte 
som lämplig på de platser som är aktuella. Detta kan schematiskt förklaras med att 
en sådan dragning skulle innebära att påverkan flyttas till andra bostadshus samt 
att det skulle innebära en fragmentering av boendemiljön, naturmiljön, landskapet 
och verksamheter på platsen t.ex. skogsbruk. Även detta beskrivs närmare i 
bilaga 3. Att partiell kablifiering av en 400 kV växelströmsledning inte är en 
realistisk skyddsåtgärd för att begränsa exponering för magnetfält vid enstaka 
fritidshus anser Svenska kraftnät vara uppenbart (se vidare under rubriken 
”3 Ledningens utformning och bästa möjliga teknik” ovan). Husen ligger dessutom 
utspridda längs ledningssträckningen och i flera fall är det befintlig ledning som 
orsakar den största påverkan.
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