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1

Inledning

1.1

Bakgrund

E.ON Elnät ansökte 2011 om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) avseende befintlig
40 kV kraftledning mellan Gyesjön och Eksjö, Eksjö 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 inleds med aktuellt samråd enligt miljöbalken.
Den aktuella kraftledningen är belägen strax väster om tätorten Eksjö i Jönköpings län, se
karta i figur 1. Ledningens längd är ca 500 meter.

Figur 1. Aktuell ledning är markerad med rött. Ledningen är en avgrening till ledningen mellan
Nässjö och Eksjö, 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).
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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.
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 E.ON Elnäts hemsida:
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 till 40 kV-ledningen ,benämnd L10, mellan
Nässjö och Eksjö. Avgreningen, benämnd L53 utgörs av en ca 700 meter lång luftledning.
Ledningen löper från avgreningspunkten, benämnd Gyesjön, och in till en
transformatorstation benämnd Eksjö E VM. Ledningen sträcker sig i sin helhet genom
skogsmark och passerar i utkanten av en idrottsplats. Inga bostadshus finns i närheten av
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ledningen, närmaste ligger ca 140 meter norr om transformatorstationen. Kraftledningen
försörjer bl.a. tätorten Eksjö, innefattades bl.a, bostäder, sjukhus, skolor och industier med
el och har således en samhällsviktig funktion.

Figur 2. Karta över aktuell ledningssträckning, markerad i rött.

2.2

Teknisk utformning

Luftledningen är i huvudsak uppförd på ca 15 meter höga tvåbenta träportalstolpar, med
de tre faslinorna i horissontal placering.
Ledningenssträckningen sträcker sig huvudsakligen genom skogsbevuxen mark där det
finns en röjd ledningata, ca 30 meter bred. Utöver det har även träd som står längre bort
som riskerar att falla på ledningarna tagits bort. Ledningsgatan röjs kontinuerligt ca vart 8e
år och kommer så att göras fortsättningsvis om ledningen får fortsatt tillstånd.
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Figur 3. Fotot till vänster illustrerar en träportalstolpe som används som befintlig
stolpkonstruktion. Fotot till höger illusterar befintlig ledning i en röjd ledningsgata.

3

Studerade alternativ

En utredning kring möjliga alterntiva lokaliseringar och tekniska utformningar för
ledningen har påbörjats. De förutsättningar som finns i projektet är att
transformatorstationen Eksjö E VM och ledningen mellan Nässjö och Eksjö ska förbindas.
Stationen är en fast punkt medan anslutningen till ledningen mellan Nässjö och Eksjö är
möjlig att justeras.
Befintlig ledning passerar inga bostadshus på nära håll. Befintlig ledning bedöms inte
medföra någon negativ påverkan på föreliggande på natur- eller kulturmiljöintressen.
En alternativ luftledningssträckning skulle antingen bli längre än befintlig
luftledningssträcka eller behöva korsa idottsplatsen. Även ett markkabelalternativ skulle
troligen behöva bli längre än den befintliga ledningens sträckning. Det bedöms innebära en
mycket större påverkan ur hållbarhetssynpunkt att anlägga en ny ledning, luftledning eller
markkabel, jämfört med att behålla den befintliga som ännu har lång tid kvar av sin livstid.
Rasering och nyetablering är förenligt med avsevärda kostnader. Det bedöms därför varken
som samhällsekonomisk försvarbart eller försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv, givet att
den befintliga ledningen heller inte bedöms innebära någon negativ påverkan på
föreliggande på natur- eller kulturmiljöintressen eller boendemiljöer.
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Några alternativa lokaliseringar eller utformningar presenteras således inte i detta
samrådsunderlag. Skulle det i samband med samrådet uppkomma anledning att fortsätta
med en alternativutredning kommer detta så göras, och sedan presenteras i kommande
MKB.

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 och
en ny anslutning skulle behöva anläggas för detta syfte. Nollalternativet innebär också att
de miljökonsekvenser som befintligt kraftledning utgör uteblir.

4

Beskrivning av berörda intressen

Intressen har genom kartstudier indentifierats längs befintlig sträckning. 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 sträcker sig genom tätortsnära skogsmark, i utkanten av en större
idrottsplats med främst fotbollsplaner.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Marken där ledningen passerar nyttjas till viss del för skogsbruk och till viss del även för
rekreation
Närmaste bebyggelse del norr om stationen och utgörs av enstaka bostadshus på ca 140
meters avstånd, samt ett verksamhetsområde ca 200 meter nordost om stationen, norr om
järnvägen. Cirka 300 meter söder om befintlig ledning finns ett villaområde benämnt
Lyckeberg.
Eksjö kommun har en översiktsplan beslutad 2013. I planens markanvändningskarta anges
halva den befintliga sträckning ligga inom område ”grönstruktur” vilket också innefattar
idrottsplatsen. Cirka 100 meter söder om ledningen finns förslag angående bostäder kallat
Kråkeberg.
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4.3

Naturmiljö

Norr om fotbollsplanerna, ca 200 meter från ledningen, finns Ränneslätts
Vattenskyddsområde. Ledningen är också i sin helhet utanför strandskyddsområdet för
Gysjön. I övrigt finns inga registrerade naturvärden i ledningens närhet.

Figur 4. Karta över natur- och kulturmiljöintressen i närområdet.

4.4

Kulturmiljö

Inga fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom 50 meter från befintlig
ledning. Närmaste lämningen med den tidigare antikvariska bedömningen ”kulturhistoriska
lämning” finns ca 200 meter öster om stationen Eksjö E VM och utgörs av en
lägenhetsbebyggelse (raä Eksjö 222:1).
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4.5

Friluftsliv/rekreation

Den befintliga ledningen sträcker sig i utkanten av en idrottsplats och korsar ett elljusspår.
Skogsmarken används troligen till viss del för tätortsnära aktiviteter, även om området inte
ingår i det område som är utpekat som tätortsnära skog i kommunens översiktsplan.

4.6

Infrastruktur

Kraftledningen korsar en mindre väg som bl.a. leder till bostadsområdet Lyckeby. Utöver
den 40 kV-ledning som nu aktuella ledningen är en avgrening ifrån, finns även en 130 kVledning ca 200 m söder om avgreningspunkten vid Gyesjön.

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
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 har beräknats, se figur 5. Inga bostäder finns i
kraftledningens närområde. Närmaste bostadshus ligger ca 140 meter från befintlig
ledning. På detta avstånd är magnetfältet från aktuell ledning 0.
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Mikrotesla (µT)

Figur 5. Magnetfält för aktuell ledning.

5

Konsekvensbedömning

Nedan följer en översiktlig konsekvensbedömning avseende att den befintliga
luftledningen får förlängd koncession och därmed bibehålls. Konsekvenserrna kommer att
beskrivas närmare i den MKB som biläggs kommande koncessionsansökan. Då ledningen
är befintlig uppkommer inga konsekvenser från anläggningsarbete eller ledningsbygge,
såsom buller, vibrationer eller trafikstörningar. Konsekvenserna bedöms utifrån att
ledningen fortsätter vara i bruk, samt nödvändiga underhållsåtgärder.
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5.1

Landskapsbild

Ledningen går huvudsakligen genom sluten skogsmark och är i princip endast synlig där
den korsar vägen mot t.ex. Lyckeby samt elljusspår. Bedömningen är att konsekvenserna
för landskapsbilden är obetydliga.

5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Befintlig ledning innebär att skog i ledningsgatan är undatagen skogsbruk. Ersättning har
vid ledningens uppförande utgått till fastighetsägaren.
Ledningen går tillräckligt långt från bebyggelse för att denna inte ska påverkas.
Någon negativ påverkan på föreliggande planer föreligger inte.

5.3

Naturmiljö

Ledningen påverkar varken vattenskyddsområde eller strandskydd. Några andra
naturvärden berörs ej. Konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga.

5.4

Kulturmiljö

Ledningen berör inga kulturmiljövärden, varför konsekvenserna bedöms som obefintliga.

5.5

Friluftsliv

Luftledningen sträcker sig strax utanför en större idrottsplats samt korsar ett elljusspår.
Ledningen innebär dock ingen påverkan på möjligheten att använda varse sig idrottsplatsen
eller elljusspåret och konsekvenserna bedöms därför som obefintliga.

5.6

Infrastruktur

Förlängt tillstånd för befintlig ledning bedöms inte påverka vägen söderut mot Lyckeby
som ledningen passerar då inga arbeten planeras att utföras. Ej heller bedöms befintliga
kraftledningar i övrigt påverkas negativt. Konsekvenserna bedöms som obefintliga.

5.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Inga bostäder eller övriga lokaler som människor vistas i stadigvarande finns i närheten av
ledningen och därmed bedöms konsekvenserna för boendemiljö, hälsa och säkerhet som
obefintliga.
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6

Preliminär utformning MKB

Nedan visas förslag till huvudrubriker i innehållsförteckningen 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
6. Andra studerade alternativ
7. Utförande, drift och underhåll
8. Beskrivning av intresse
9. Konsekvensbedömning
10. Samlad bedömning

sid 13/13

