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1 Inledning
1.1

Bakgrund

E.ON Elnät ansökte 2011 om förlängning av nätkoncession för linje (tillstånd) avseende
befintlig 40 kV kraftledning mellan Bredestad och Aneby, Aneby kommun.
Energimarknadsinspektionen har nu förelagt E.ON Elnät att komplettera ansökan med bl.a
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Rejlers Sverige AB har fått i uppdrag att göra
denna komplettering som börjar med aktuellt samråd enligt miljöbalken.
Den aktuella kraftledningen är belägen strax söder om samhället Aneby i Jönköpings län,
se karta i figur 1. Ledningens längd är ca 2 km.
Figur 1. Aktuell ledning är markerad med rött och är en avgrening till ledningen mellan Nässjö
och Sommen, markerad med svart.

1.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.
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1.2.1
Genomförande av samråd
Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras.
För att ge möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet avser E.ON Elnät att
redan från början samråda brett med ovan nämnda instanser. Förutom direktutskick
kommer information om projektet att finnas tillgängligt på www.eon.se/regionnat, samt
kungöras i lokala tidningar för att även nå ut till allmänhet.
Samrådets huvudsyfte är att informera om pågående koncessionsansökan och ge berörda
parter möjlighet att lämna synpunkter och komma med frågor samt ge förslag på
alternativa lösningar, preliminär utformning av MKB m.m. Inkomna yttranden kommer att
sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och samrådsunderlaget
utgör underlag för länsstyrelsen i Jönköpings läns bedömning om den planerade
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

1.3

Ansökan om förlängd nätkoncession

Efter genomförd samrådsprocess kommer en MKB upprättas. MKB:n kommer att ingå i
den ansökan om förlängd nätkoncession för linje som beslutas av
Energimarknadsinspektionen. Innan beslut skickar myndigheten ansökan på remiss och
inhämtar yttranden från bl.a. länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och andra som berörs
av ansökan.

2 Befintlig ledning
2.1

Lokalisering, omfattning och utformning

Den aktuella kraftledningen utgör en avgrening från E.ON Elnäts 40 kV-ledning mellan
Nässjö-Tranås-Sommen. Avgreningen, benämnd L15S2, löper från Bredestad till
transformatorstationen i Annelund. Aktuell ledning utgörs av ca 2 km luftledning som i sin
helhet går parallellt med ytterligare en av E.ON Elnäts 40 kV ledningar, benämnd L15S3.
Denna parallellgående ledning har koncession som gäller tills vidare och omfattas således
inte av föreliggande samråd och koncessionsförlängning. Aktuell ledning löper från
Bredestad västerut genom skogsmark och vidare över åkermark och vidare norr om
Anebysjön till transformatorstation Annelund. Närmaste bebyggelse består i vårdboende
väster om väg 976. I området men några hundra meter från sträckningen finns ytterligare
enstaka bostadshus samt en ridskola. Kraftledningen försörjer bl.a. samhället Aneby,
innefattades bl.a, bostäder, skolor och industier med el och har således en samhällsviktig
funktion.
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Figur 1. Karta över befintlig ledningssträckning, markerad med rött.

2.2

Teknisk utformning

Luftledningen är byggd i huvudsak med ca 15 meter höga enbeta stolpar av trä, med de tre
faslinorna placerad i triangelform.
Där ledningenssträckningen går genom skogsbevuxen mark finns en röjd, ca 40 meter bred
ledningata. Utöver det har även träd som står längre bort och riskerar att falla på
ledningarna, sk. kantträd, tagits bort. Ledningsgatan röjs kontinuerligt ca var 8e år och
kommer så att göras om ledningen får fortsatt tillstånd.
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Figur 3. Fotot till vänster visar befintlig stolpe. Fotot till höger illusterar befintliga ledningar i en
röjd ledningsgata, aktuell ledning är till höger i bilden.

3 Studerade alternativ
Alternativa sträckningar och tekniska utförande har utretts på en översiktlig nivå. Området
som har studerats är området mellan Bredestad och Annelund, norrut till väg 132 och i
söder Gummarp. Befintlig ledning går idag i princip kortast väg mellan anslutningspunkten
på 40 kV-ledning mellan Nässjö-Tranås-Sommen och transformatorstationen.
I samrådsunderlaget presenteras ett nollalternativ, en alternativ sträckning för luftledning
samt ett alternativ för markkabel.
Eftersom den aktuella ledningen går parallellt med en annan kraftledning skulle det betyda
att den parallella ledningen står kvar även om aktuell ledning flyttas. Ett alternativ är att
även denna flyttas, vilket skulle föranleda att en ny koncession skulle behöva sökas och
erhållas. Detta är inte aktuellt i nuläget, varför det i alternativutredningen antagits att den
parallella ledningen kommer att bestå såsom idag
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3.1

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den aktuella krafteldningen inte får förnyat tillstånd och måste
tas ur drift. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för elförsörjningen i området kring
Aneby. En ny alternativ ledning med ett nytt markintrång och ny miljöpåverkan skulle
behöva anläggas för detta syfte. Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser
som aktuell kraftledning utgör uteblir. Intrånget för den parallellagående 40 kV ledningen
och ledningsgata kvarstår dock då denna ledning har fortsatt tillstånd och avses drivas
vidare i nuvarande sträckning och utförande.

3.2

Alternativ luftledningssträckning

En alternativ ledningssträckning med utgångspunkt från att öka avståndet till framförallt
bebyggelse har studerats. En alternativ sträckning längre norrut skulle innebära påverkan
på omgivningarna kring ridhuset och ett större intrång i åkermarken, varför detta inte
utretts vidare. Istället har ett alternativ söder om befintlig sträckning studerats. Andra
förutsättningar som tagits hänsyn till vid lokaliseringsutredningen är markanvändningen i
området (minskad påverkan på åkermark), befintlig infrastruktur samt natur- och
kulturmiljöförutsättningar.
Alterantivet går därför längre söderut så att åkrarna närmast väg 976 undviks, avståndet till
vårdhemmet ökar samt att befintliga kultur- och naturvärdesintressen undviks.
Luftledningsalternativet skulle innebära att en ny luftledning byggs längs en sträcka på ca
2400 meter. Från Bredestad går den alternativa sträckningen i tidigare opåverkad
skogsmark i en sydligare sträckning än den befintliga. Alternativet fortsätter över väg 976
och rundar ett fält. Sträckningen fortsätter sedan mellan vårdboendet och Anebysjön. Vid
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badplatsen går alternativet ihop med befintlig sträckning när den passerar över sjön och in
mot transformatorstationen Annelund.

Figur 4. Alternativ luftledningssträckning, markerad i blått.

3.3

Alternativ markkabelsträckning

Ett alternativ med markkabel har studerats för den aktuella ledningen. Syftet har varit att
minimera påverkan på bebyggelse och minska påverkan på åkermark, samtidigt som att
övriga kultur- och naturmiljöintressen undviks.
Generellt är det till fördel att förlägga markkablar intill befintliga vägar, eftersom det
behövs en väg vid förläggningsarbetet samt att det är lättare att lokalisera markkabeln t.ex.
vid framtida felsökning. Lämpliga vägar saknas i skogsområdet, varför
markkabelalternativet följer befintlig ledningsträckning fram till strax före åkermarken.
Från Bredestad sträcker sig alltså markkabelalternativet, den första sträckan i samma
sträckning som befintlig ledning. Där sträckningen korsar dnen andra skogblvägen sträcker
sig alternativet längs ridån mellan två åkrar (för att påverkan på åkrarnas dikningssystem
ska minmeras) fram till väg 976. Väster om väg 976 fortsätter markkabelalternativet längs
en mindre väg förbi parkeringen vid vårdboendet, fram till badstranden vid Anebysjöns
norra strand. För att korsa vattnet krävs en tryckning eller borrning under vattendraget.
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Den beskrivna markkabelsträckning är totalt ca 2100 meter lång.
Utförandet för en markkabel för aktuell kraftledning kräver ett kabelförband med tre
enledarkablar som förläggs i ett ca 1,2 meter djupt schakt. Förutom själva schaktet behövs
också ett trädfritt arbetsområde i samband med förläggningen om ca 20 meter. Efter
genomfört arbete återställs mark som påverkats så långt det är möjligt. Dock tillåts inte
stora träd att växa upp inom en ett område på ca 4 meter på ledningens vardera sidor.

Figur 5. Alternativ markkabelsträckning, markerad som streckad blå linje.

3.4

Förordat alternativ

E.ON Elnät förordar att ledningen kvarstår i befintlig sträckning och utförande, då
konstruktionen har lång tid kvar av sin livslängd. Befintlig kraftledning bedöms även
innebära minst påverkan på omgivningen samt ur ett samhällsekonomiskt och
hållbarhetsperspektiv.
En alternativ luftledningssträckning skulle medföra en längre ledningssträckning och ett
nytt inslag i landskapsbilden och en ny skogsgata i skogsmarken. Om den parallella
ledningen står kvar i befintlig sträckning blir det dessutom två luftledningar i landskapet
vilket innebär att fragmentering kan uppstå. Fördelen med den alternativa
luftledningssträckningen skulle vara att ledningen närmast vårdboendet raseras, men
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samtidigt kommer den parallella ledningen att stå kvar så den verkliga nyttan är begränsad.
Att rasera befintlig ledning och ersätta denna med en ny innebär också en förhållandevis
stor kostnad.
Markförläggning av aktuell ledning bedöms inte vara ett bättre alternativ vare sig med
tanke på teknik, ekonomi eller miljöpåverkan. Påverkan på landskapsbild och närhet till
bebyggelse kommer förbli oförändrad, eftersom parallellgående ledning kommer
bibehållas. Det innebär också en stor kostnad att rasera ledningen och ersätta denna med en
markkabel. Alternativet bedöms därtill vara mindre driftsäkert, då ett fel på en markförlagd
kabel normalt tar avsevärt längre tid att lokalisera och åtgärda än motsvarande fel på en
luftledning.

4 Beskrivning av berörda intressen
Intressen har genom kartstudier indentifierats längs både befintlig ledning och de
alternativa sträckningarna. Aktuellt samråd är också ett led i att identifiera ytterligare
intressen som kan finnas. Digitala data har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
Riksantikvariämbetet. Aktuella intresseområden finns presenterade i bifogade kartor.

4.1

Landskapsbild

Befintlig ledning samt det föreslagna luftledningsstråket går mestadels genom kuperad
uppväxt skogsmark på sandiga jordar. Närmast Anebysjön är landskapet öppet och flackt
och passerar både åkermark, väg, parkering och badplats.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Halva sträckningen går genom skog. Närmast Aneby är marken mer uppbruten och
befintlig sträckning passerar över jordbruksmark. Vidare berör både befintlig ledning en
kommunl badplats. Ledningen ansluter till stationen som är belägen mellan
industrifastigheter och Anebysjön.
Bebyggelsen i området är främst koncentrerad till Aneby tätort. Befintlig ledningen
passerar ett vårdboende. Befintlig ledning passerar idag 10 meter från närmaste byggnaden
som ej utgörs av bostad. Närmaste bostad är belägen 55 meter från befintlig ledning. Både
luftledning- och markledningsalternativet kommer på längre avstånd från denna
bebyggelse.
Aneby kommun har en Översiktsplan beslutad 2013. Enligt den är finns inga verksamheter
i det område där den befintliga eller alternativa sträckningarna är lokaliserade.
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4.3

Naturmiljö

Befintlig ledning och de två alternativen berör i ett par hundra meter Bredestad-Knutstorp
som är riksintresse för Naturvård. Samtliga sträckningar korsar också Svartån, som även
det är riksintresse för Naturvård.
Samtliga alternativ korsar också strandskyddat område. Inga övriga naturmiljöintressen
berörs av befintlig ledning. Luftledningsalternativet förselås dock gå i utkanten av en
kärrskog som finns med bland skogsstyrelsens sumpskogsinventering.

Figur 6. Alternativa sträckningar och berörda naturvärden.
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4.4

Kulturmiljö

Inom 50 meter från befintlig ledning finns två fornlämningar och en kulturhistorisk
lämning.
Gällande markkabelalternativet tillkommer ytterligare en boplats (Bredestad 68:1) klassad
som fornlämning, ca 30 meter från föreslagen sträckning.
Luftledningsalternativet undviker båder Bredestad 69:1 och 20:1, men passerar ca 10 meter
från ett gravfält från järnåldern (Bredestad 21:1), klassad som fornlämning, samt upptagen
bland länsstyrelens fornvårdsobjekt.

RAÄ nr/ID

Fornlämningstyp

Avstånd från ledning

Bredestad 113

Lägenhetsbebyggelse, Övrig
kulturhistorisk lämning

40 meter

Bredestad 69:1 Boplats, Fornlämning

0 meter

Bredestad 20:1 Röse, Fornlämning

50 meter

Tabell 1. Fornlämningar inom 50 meter från befitntlig luftledningssträcknning
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Figur 7. Alternativa sträckningar och berörda kulturmiljövärden

4.5

Friluftsliv

Samtliga alternativ korsar en kommunal badplats. Ca 300 meter norr om alterntiven finns
en ridklubb. I övrigt används troligen området för t.ex. promenader, då en gångbro finns
över ån. Där ledningen går genom skogsmark finns MTB-banor. Även en del promenader
är troligen förekommande i detta skogsområde.
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Fig 8. De två befintliga ledningarna korsar kommunal badplats. Ledningen till vänster är den
aktuella ledningen som samrådet gäller.

4.6

Infrastruktur

Samtliga alternativ korsar väg 967. Flertalet kraftledningar berörs.

4.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring
kraftledningar uppkommer elektromagnetiska fält med den nominella frekvensen 50 Hz.
Magnetfältet från en kraftledning har en styrka som beror på hur mycket ström som
transporteras i ledningen, avståndet till ledningen samt faslinornas höjd och inbördes
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placering. Magnetfältets styrka mäts och beräknas i enheten mikrotesla (µT) och styrkan
avtar snabbt med avståndet från ledningen.
I dagsläget har forskningen inte entydigt kunnat fastställa om det finns några negativa
hälsoeffekter av magnetfält från kraftledning. Därför har svenska myndigheter inte kunnat
fastställa några gränsvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Inte heller har
några skyddsavstånd avseende magnetfält tagits fram.
Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i
Sverige att försiktighet tillämpas.
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten regleras i
de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättats med berörda fastighetsägare.
De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan
bedrivas i ledningarnas närhet anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns
reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter.
4.7.1 Aktuellt magnetfält
Det magnetfält som alstras från ledningen, tillsammans med fältet från den parallellgående
ledningen, har beräknats, se figur 8. Den aktuella ledningens ytterfas passerar ca 10 meter
från en gemensamhetslokal för ett vårdboende och ca 55 meter från närmaste bostadshus i
samma vårdboende. Det beräknade magnetfältet vid dessa platser är ca 0,35 µT respektive
ca 0,02 µT.
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Figur 8. Beräknade magnetfält för aktuell ledning (L15S2) samt parallellgående ledning
(L15S3).

5 Konsekvensbedömning
Nedan följer en översiktlig konsekvensbedömning avseende att den befintliga
luftledningen bibehålls, samt en bedömning om ledningen behöver byggas om som
luftledning eller markförlagd kabel. Konsekvenserna kommer att beskrivas närmare i den
MKB som biläggs kommande koncessionsansökan.
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5.1

Landskapsbild

Den befintliga ledningen, liksom den alternativa lokaliseringen för en luftledning går
mestadels genom skogsmark där den inte påverkar landskapsbilden nämnvärt. Ledningen
är byggd parallellt med en annan 40 kV ledning, vilket innebär att ledningarnas påverkan
på landskapsbilden är samlad. Om befintlig ledning behöver flyttas till den alternativa
sträckningen för luftledning blir den andra 40 kV kvar i befintlig sträckning och påverkan
på landskapsbilden blir därmed större.
Markkabelalternativet innebär att befintlig ledning raseras, men att den parallella 40 kV
står kvar. Vilket innebär att påverkan på landskapet inte uteblir.

5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Ledningen är samlokaliserad med en annan 40 kV ledning och intrånget i åker- och
skogsmark är samlat. Skogen är sedan ledningens uppförande avverkad för att ge plats till
ledningen och markägare har fått ersättning. I åkermark är dock stolpplatserna fortfarande
ett brukningshinder.
Befintlig ledning bedöms inte påverka befintlig bebyggelse med undantag för ett
vårdboende, se vidare avsnitt 5.7. I övrigt berörs inga planer av den befintliga ledningen
eller övriga alternativ.

5.3

Naturmiljö

Ledningen berör naturmiljöintressen. Naturvärdena i de båda riksintressena för naturvård
bedöms inte påverkas av varken befintlig ledning eller om en ny ledning skulle bli aktuell.
Minst påverkan blir det om befntlig ledning står kvar, då inga anläggningsarbeten då
kommer behöva ske.
För sträckan genom skogsmark genomförs röjning av ledningsgatan cirka vart åttonde år.
Samråd kommer ske innan dessa arbeten påbörjas.

5.4

Kulturmiljö

Den befintliga ledningen bedöms inte påverka de kulturhistoriska lämningar eftersom inga
gräv- eller anläggningsarbeten planeras och vid framtida underhållsarbeten kommer
hänsyn tas till dessa lämningar.
Skulle markkabelsträckningen eller den alternativ luftledningen bli aktuell föreligger det
större risk för påverkan av fornlämningar eftersom att bl.a. schaktarbeten kommer att ske.
Sträckningen är dock anpassad att kunna passera utanför de lämningar som är markerade i
kartan, genom att t.ex. förlägga kabeln i väg.
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5.5

Friluftsliv

En luftledning kan upplevas som störande för friluftsupplevelser. I detta fall är ledningen
samlokaliserad med en annan 40 kV ledning, vilket ger ett samlat intrång.
Markkabelalterntivet bedöms inte påverka friluftslivet alls, annat än tillfälligt vid
anläggningstiden. Luftlednignsalternativet innebär att påverkan kvarstår vid den
parallellgående ledningen samt att en ny påverkan längs den nya sträckningen också
uppstår.

5.6

Infrastruktur

Förlängt tillstånd för befintlig ledning bedöms inte påverka vägen som den korsar då inga
arbeten planeras att utföras. Ej heller kommer någon negativ påverkan uppstå på
elinstrastrukturen i området, då inga driftstörningar i samband med ombyggnationer etc.
kommer ske.Skulle det bli aktuellt att rasera befintlig ledning och bygga en ny enligt något
av de andra alternativen kan det uppstå tillfällig påverkan vid rasering och
anläggningsarbetena intill vägen.

5.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Gällande boendemiljö, hälsa och säkerhet så bedöms den befintliga ledningen ge upphov
till mycket liten påverkan för de som vistas i samlingslokalen stadigvarande. Vid
ytterväggen är magnetfältet 0,35µT men redan vid ytterligare ca 5 meter in i lokalen är
värdet 0, µT och därefter minskar magnetfältet från ledningen i snabb takt. Kraftledningen
innebär ingen påverkan på de bostadshus som finns minst 55 meter ifrån ledningen.
Inget av de alternativa ledningssträckningarna bedöms innebära några förhöjda magnetfält
vid varken bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas.

6 Preliminär utformning MKB
Nedan visas förslag till huvudrubriker i innehålsförteckningen till den MKB som kommer
att tas fram och bifogas ansökningshandlingen.
1. Icke teknisk sammanfattning
2. Bakgrund och syfte
3. Lagstiftning
4. Samråd
5. Huvudalternativ
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6. Andra studerade alternativ
7. Utförande, drift och underhåll
8. Beskrivning av intresse
9. Konsekvensbedömning
10. Samlad bedömning
11. Referenser
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