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Samråd inför avgränsningssamråd för ny 130 kV 
kraftledning Sävsjöström - Berg, Uppvidinge kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det bilagda yttrandet som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny kraftledning för att ansluta 

de planerade vindkraftparkerna i Berg i Uppvidinge kommun till elnätet. En ny 

130 kV ledning planeras därför från befintlig transformatorstation vid 

Sävsjöström till ny transformatorstation i anslutning till Berg.  

Utbyggnad av nya kraftledningar antas alltid medföra en betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska således upprättas. Innan 

miljökonsekvensbeskrivningen färdigställs hålls så kallade avgränsningssamråd 

med sakägare för att utröna vilka alternativ som fortsatt bör utredas. Uppvidinge 

är som berörd kommun sakägare i ärendet och ges därför tillfälle att lämna 

synpunkter. 

Samrådsunderlaget omfattar fyra sträckningsalternativ. Tre av alternativen 

gäller luftledningar och ett gäller markförlagd ledning. I det bilagda yttrandet 

framgår vilka alternativ som Uppvidinge kommun anser bör prioriteras i det 

fortsatta arbetet.  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Samrådsbrev, 2018-04-13 

Samrådsunderlag, 2018-04-13 
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Bilaga 2a. Karta med intressen för kultur- och naturmiljö mm, 2018-04-13 

Bilaga 2b. Tabell med berörda natur- och kulturintressen, 2018-04-13 

Yttrande i avgränsningssamråd, 2018-04-25 
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Yttrande i avgränsningssamråd avseende planerad 130 kV kraftledning 
Sävsjöström – Berg i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny kraftledning för att ansluta de 
planerade vindkraftparkerna i Berg i Uppvidinge kommun till elnätet. En ny 130 kV ledning 
planeras därför från befintlig transformatorstation vid Sävsjöström till ny 
transformatorstation i anslutning till Berg.  

I Uppvidinge kommuns översiktsplan görs ett ställningstagande om att kraftledningar för 
högspänd kraftöverföring så långt som möjligt skall läggas i kabel för att minska påverkan 
på skogsbruket och landskapet. Kommunen anser att allt lägre än 130 kV ska markförläggas, 
i vissa fall även 130 kV-ledningar. Med anledning härav bör alternativ 2 fortsatt ingå som 
alternativ och studeras ytterligare i de efterföljande utredningarna.  

Vad gäller luftledningar presenteras tre alternativ i samrådsunderlaget. Alternativ 1 och 4 
följer i relativt stor utsträckning befintliga ledningar, medan alternativ 3 innebär en ny 
sträckning i obruten terräng. Kommunen anser att en rimlig utgångspunkt bör vara att så 
långt som möjligt försöka undvika att ta obruten terräng i anspråk. Ett sådant alternativ bör 
endast väljas om det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att hitta en annan sträckning.  
Alternativ 1 angränsar till Sävsjö säteri som är av riksintresse för kulturmiljövård. Sävsjö 
säteri är ett av de mest omfattande fossila odlingslandskapen i Sverige och är därför av 
nationellt intresse. En stor del av Sävsjö säteris värde utgörs av den unika landskapsbilden 
som det gamla odlingslandskapet har skapat. Idag går befintlig 130 kV- och 50 kV-ledning i 
anslutning till riksintresset och den nya ledningen enligt alternativ 1 ska samförläggas med 
dessa. Kommunen anser dock att en breddning av den befintliga ledningsgatan riskerar att 
medföra en negativ påverkan på riksintresset. Dessutom tar alternativ 1 en relativt stor del 
obruten terräng i anspråk. Av de alternativ som presenteras i samrådsunderlaget anser 
kommunen att alternativ 4 på bästa sätt utnyttjar befintlig infrastruktur och på så sätt medför 
minst påverkan på landskapsbilden och övriga intressen. I de efterföljande utredningarna 
hade det dock varit uppskattat med en illustration/visualisering av hur landskapsbilden 
påverkas av sträckningen, dels i samband med breddningen av den befintliga ledningsgatan, 
dels i samband med att obruten terräng tas i anspråk i höjd med Marskog. Det hade även 
varit önskvärt med ett något utförligare resonemang om hur sträckningen eventuellt 
påverkar Alsterån. 

 

Med vänlig hälsning 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 



Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende
planerad 130 kV kraftledning Sävsjöström - Berg i Uppvidinge
kommun, Kronobergs län.

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny kraftledning för att
ansluta de planerade vindkraftparkerna i Berg i Uppvidinge kommun till
elnätet. En ny 130 kV ledning planeras därför från befintlig transformator-
station vid Sävsjöström till ny transformatorstation i anslutning till Berg.
E.ON Energidistribution utgår från att projektet medför betydande
miljöpåverkan, därför utgör detta ett första avgränsningssamråd i projektet.

Samrådet omfattar fyra sträckningsförslag. Samrådsunderlag med
kartbilagor som visar sträckningsförslagen bifogas detta brev. Inför samråd
med allmänheten och särskilt berörda kommer materialet även att finnas
tillgängligt på E.ON Energidistributions hemsida, www.eon.se/regionnat,
projekt Sävjöström – Berg. Där kommer även uppdateringar i projektet
kopplat till tillståndsprocessen att läggas upp.

Detta samråd sker skriftligen kombinerat med inbjudan till öppet hus, tisdag
den 29:e maj 2018 i Sävsjöströms Folkets hus. Inbjudan skickas till berörda
fastighetsägare, närboende, länsstyrelsen, Uppvidinge kommun,
myndigheter, föreningar, organisationer och andra berörda. Allmänheten
informeras om projektet genom annons i Smålandsposten och
Växjöbladet/Kronobergaren.

Kontaktperson
Om ni har frågor om projektet, kontakta gärna
Jonathan Weck, telefon 08 – 6951308, e-post jonathan.weck@sweco.se
Erik Sundqvist, telefon 019-168115, e-post erik.sundqvist@sweco.se

Synpunkter kan skickas in skriftligen via e-post eller till postadress angiven
nedan. Synpunkter önskas senast fredag 1 juni 2018.

Adress Sweco Energuide AB, Erik Sundqvist, Box 214, 701 44 Örebro

E.ON Energidistribution Sverige AB

205 09 Malmö
www.eon.se

Bankgiro: 5967-4770
PlusGiro: 428794-2
Org.Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

Till Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Uppvidinge kommun



Med vänlig hälsning

Erik Sundqvist, Sweco Energuide AB,
Enligt uppdrag

Bilagor
Samrådsunderlag Sävjöström – Berg, inkl. bilagor
Sändlista myndigheter och organisationer



Samrådsunderlag

Ny 130 kV kraftledning mellan
Sävsjöström – Berg,
Uppvidinge kommun,
Kronobergs län

April 2018

E.ON Energidistribution AB
Nobelvägen 66
205 09 Malmö
eon.se

T 040 - 25 50 00

Bg: 5967–4770

Pg: 428797–2

Org. Nr: 556070–6060

Säte: Malmö
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Projektorganisation

E.ON Energidistribution AB

205 09 Malmö

eon.se

SWECO Energuide AB

Box 34044

100 26 Stockholm
www.sweco.se

Samrådsunderlaget har upprättats av Erik Sundqvist och Jonathan Weck.
Underlaget har granskats av Hanna Markström.

För kartor i underlaget innehas rättighet:
© Lantmäteriet MS2006/02876
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Inledning

Bakgrund
E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON Energidistribution) avser att bygga en ny 130
kV kraftledning mellan befintlig anslutningspunkt Sävsjöström till en fördelningsstation
för den planerade vindkraftparken Berg. Syftet med den planerade kraftledningen är att
ansluta Stena Renewable ABs planerade vindkraftpark Berg till överliggande elnät. E.ON
Energidistribution har områdeskoncessionen i området och därmed medföljande
anslutningsplikt.

Detta samrådsunderlag behandlar planerad 130 kV ledning Sävsjöström – Berg och utgör
en tidig del av tillståndsprocessen inför ansökan om nätkoncession (tillstånd) för linje för
ledningen.

Området som vindkraftparkerna och den nya ledningen planeras att anläggas i ligger sydöst
om Åseda i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, se figur 1.

Planerna på att ansluta vindkraft från aktuella parker till överliggande elnät via en ny
ledning har funnits under lång tid. År 2008–2009 genomfördes samråd inför upprättande
av ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en anslutningsledning.

Figur 1. Översiktskarta över var vindkraftsparkerna planeras inklusive för detta samråd aktuell ledning.
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Därefter avstannade projektet och ansökan om nätkoncession färdigställdes aldrig.
Eftersom ett decennium passerat sedan tidigare genomfört samråd har E.ON
Energidistribution gjort bedömningen att samråds- och ansökningsprocessen behöver göras
om i sin helhet.

E.ON Energidistribution har anlitat Sweco för att hantera miljö- och tillståndsfrågorna i
projektet.

Tillstånd
För att få bygga och använda en 130 kV kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för
linje. Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan
om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med
vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). När nätkoncession erhålls gäller den i regel
tills vidare med möjlighet till omprövning tidigast 40 år efter beslutsdatum.

För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter som E.ON Energidistribution tillämpar utgörs av servitutsavtal och/eller
ledningsrätt.

Figur 2. Karta med befintlig station i Sävsjöström samt lokalisering av planerad ny station i Berg.
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Andra nödvändiga tillstånd kommer också att sökas i enlighet med gällande lagstiftningar.

1.2.1 Genomförande av samråd

Inför ansökan om tillstånd för att få uppföra och driva den planerade kraftledningen
genomförs samråd enligt 6 kap. 28-32 §§ miljöbalken. Syftet med samrådet är att förbättra
beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Sedan årsskiftet
2017/2018 har miljöbalkens 6 kapitel uppdaterats med bl.a. tydligare krav på hur samrådet
ska gå till väga samt vad som ska ingå i ett samrådsunderlag. Nya begrepp som
undersökningssamråd och avgränsningssamråd har även implementerats.

Baserat på projektets ursprungliga tillståndsprocess från 2008 - 2009 inklusive tidigare
beslut om att en ledningsdragning i området innebär betydande miljöpåverkan (BMP), i
kombination med 6 kap. 23§ punkt 1 miljöbalken har sökanden antagit från att ny
ledningsdragning i området innebär BMP. Inget undersökningssamråd enligt 24 §
miljöbalken har därför ägt rum.

Avgränsningssamråd ska enligt miljöbalken genomföras med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med övriga
statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av
verksamheten.1 Samrådet genomförs som en del i den specifika miljöbedömningsprocessen
som resulterar i den MKB som bifogas ansökan. Det innebär att verksamhetsutövaren
samråder om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de
miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt avseende MKB:ns
innehåll och utformning.2

Detta material är avsett att utgöra underlag för avgränsningssamråd 1 avseende
sträckningsval för den planerade 130 kV kraftledningen mellan Sävsjöström och Berg.
Flera möjliga sträckningar och olika tekniska utföranden har tagits fram för den aktuella
sträckan. Avgränsningssamråd 1 genomförs skriftligen samt med inbjudan till ett öppet hus
där berörda och allmänheten har möjligheten att ställa frågor och lämna synpunkter på
projektet. Samrådet avser fyra olika sträckningar, tre för luftledning och ett för
markförlagd ledning. Samtliga sträckningsförslag redovisas i avsnitt 3. Sökandens
resonemang bakom sträckningarnas utformning och teknikval presenteras utförligare i
avsnitt 3.1.

I ett senare skede av denna tillståndsprocess planeras avgränsningssamråd 2 att hållas för
det sträckningsförslag som bedömts som mest lämpligt efter utvärdering av det första
samrådet. Val av sträckning kommer att baseras på en sammanvägd bedömning av
synpunkter som inkommit i samrådet samt miljömässiga, tekniska och ekonomiska
förutsättningar. Det finns även möjlighet att påverka sträckningsförslagens exakta
sträckning, inget sträckningsalternativ är därför beslutat vid denna tidpunkt.

1 Enl. 6 kap, 30 § miljöbalken
2 Enl. 6 kap, 29 § miljöbalken
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Efter att avgränsningssamråd 2 avslutats slutförs den specifika miljöbedömningen och en
MKB upprättas. Denna MKB utgör sedan en del av den ansökan om nätkoncession för
linje som lämnas in till Ei.

Tidplan
Samråd inför upprättande av ansökan om tillstånd för den planerade ledningen kommer att
utföras i två steg (se avsnitt 1.2.1 ovan). Detta avgränsningssamråd 1 genomförs under
mars – maj 2018 och uppföljande avgränsningssamråd 2 planeras till slutet av sommaren
2018. Ansökan avses att skickas in till Ei under slutet av året.

Lokalisering och omfattning

Den nya 130 kV kraftledningen ska utgå ifrån ett nytt ställverk inom den planerade
vindkraftparken vid Berg och anslutas till befintlig transformatorstation i Sävsjöström. Den
nya anslutningen är planerad strax norr om sjöarna Hökagöl och Hökasjön i anslutning till
befintlig grusväg.

Arbetet med att hitta möjliga lokaliseringar för ledningen har bedrivits enligt följande.
Inledningsvis har ett utredningsområde, stort nog att rymma flera möjliga lokaliseringar av
ledningen, tagits fram. Utredningsområdet består i detta fall av fyra stråk och omfattar en
väl tilltagen yta mellan stationen i Sävsjöström samt planerad ny station i Berg, se figur 4.
Stråken utformas utifrån intressen i området, landskapets geografi och topografi, samt
möjligheten att följa befintlig infrastruktur. Inom stråken har sträckningsförslag därefter
utarbetats som detta samråd omfattar.

Figur 3. Översiktlig bild över den specifika miljöbedömningsprocessen inför ansökan om nätkoncession Sävsjöström –
Berg.

1a avgränsningssamråd
(Mars - Maj, 2018)

2 avgränsningssamråd (Augusti
- Oktober, 2018)

Upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning

(MKB)
Ansökan lämnas in till EI
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Utredningsområdets avgränsning i öst-västlig riktning har anpassats efter befintliga
kraftledningar i området. I öster sträcker sig en 400 kV ledning i nordostlig-sydvästlig
riktning som ägs av Svenska kraftnät. I väster finns en befintlig 130 kV ledning respektive
50 kV ledning som passerar stationen i Sävsjöström. Därefter har utredningsområdet
anpassats efter den planerade stationsplaceringen i Berg.

Stråken har därefter studerats utifrån geografiska förutsättningar, topografi, bebyggelse och
intresseområden. Inom stråken definieras därefter flera tänkbara sträckningsförslag,
alternativ som är öppna för förändringar men ändå ger en fingervisning om var en
ledningsdragning i området bedöms vara lämpligt.

Studerade alternativ

De förslag på sträckningar som E.ON Energidistribution har tagit fram för den planerade
ledningen mellan Sävsjöström och Berg inom utredningsområdet och som är föremål för
samråd redovisas i figur 5 nedan. Sträckningarna beskrivs närmare i avsnitt 3.2 samt på
kartor i bilaga 1 och 2.

Figur 4. Utredningsområdet i form av fyra stråk.
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Sträckningsförslagen har tagits fram utifrån de intressen och aspekter som är relevanta för
utredningsområdet samt med hänsyn till befintlig infrastruktur och andra ledningar i
området. Alternativ 1 och 4 har tagits fram och anpassats efter befintliga luftledningar för
att samlokalisera infrastrukturen i området och minimera påverkan på naturmiljön och
landskapsbilden. Alternativ 2 (markkabel) har i största möjliga utsträckning anpassats efter
befintliga vägar i området.

Anläggande av markkabel underlättas av markförhållanden som möjliggör en enkel och
smidig förläggning, normalt innebär det förläggning i anslutning till befintliga vägar.
Kabelförläggning i obanad terräng är generellt mindre lämpligt med avseende på teknik,
miljö och ekonomi. Studerat kabelalternativ (alternativ 2a och 2b) har tagits fram utifrån
dessa förutsättningar och följer vägar i den mån det är möjligt. Tekniskt sett genomförs
anläggande av luftledning optimalt i raka ledningsgator med så få riktningsförändringar
som möjligt (vinkelpunkter). Framtagna luftledningsalternativ har tagits fram utifrån denna
förutsättning samt med hänsyn till terräng och andra intressen i området.

Figur 5. Sträckningsförslagen som omfattas av detta samråd.
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Aktuella sträckningsförslag
Fyra alternativa sträckningar har tagits fram för den aktuella sträckan mellan Sävsjöström
och Berg, tre luftledningsalternativ och ett kabelalternativ.

3.1.1 Alternativ 1 (luftledning)

Alternativ 1 utgörs av ett ca 15 km långt luftledningsalternativ, se figur 6. Förslaget utgår i
söder från transformatorstation Sävsjöström och följer befintliga ledningar i nordvästlig

riktning under ca 5 km. Idag är det en
130 kV ledning och en 50 kV ledning
som också går i denna sträckning. E.ON
Energidistribution planerar dock för en
ny 130 kV ledning (Bredhälla-
Hageskruv) som ska ersätta befintlig 50
kV ledning. Eventuellt uppförande av
den aktuella ledningen mellan
Sävsjöström och Berg i denna
sträckning måste därför anpassas med
hänsyn till planerad nybyggnation och
rasering.

Strax norr om Sävsjön viker
sträckningsförslaget av mot
nordnordost och därefter, vid Varsjöns
södra utlopp, sker ytterligare en
riktningsförändring österut mot
Marshult. Mellan Marshult och
Norramåla korsar sträckningsförslaget
länsväg 964, passerar strax söder om
Målen och vidare mot nordöst och ny
stationsplacering Berg, nordväst om
Hökasjön.

3.2.2  Alternativ 2 (markkabel)

Alternativ 2 utgör ett markkabelalternativ som utgår från stationen i Sävsjöström och
därefter följer befintlig ledningsgata mot nordväst under ca 1 km och fram till Rostock, se
figur 7. Därefter viker sträckningsförslaget av längs en mindre grusväg som efter ca 600 m
ansluter till länsväg 962. Sedan planeras kabeldragningen längs länsvägens västra
dikeskant fram till Björnaström där länsvägen tar slut och ansluter till länsväg 964. Från
vägkorsningen har två sträckningsförslag tagits fram.

Figur 6. Karta över alternativ 1.
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Alternativ 2A viker av mot nordväst och
följer väg 964 under ca 1,3 km. Därefter
viker förslaget av österut och genom
Norramåla längs med befintliga
grusvägar. Avslutande sträckning mot
stationsplaceringen i Berg följer längs
med befintlig grusväg. Sydväst om sjön
Hökagöl upphör vägen vilket innebär ca
1,7 km kabelförläggning i obruten terräng
längs sjöns väst och nordsida. Alternativ 2
+ 2a uppgår till ca 15 km.

Alternativ 2B viker av åt sydöst och följer
väg 964 under ca 1,1 km. Därefter viker
förslaget av mot nordost och under ca 1
km går sträckningen i obruten terräng för
att slutligen ansluta till befintlig grusväg
nordost om Marshultasjön. Därefter följer
sträckningsförslaget grusvägen ända fram
till stationsplaceringen i Berg. Alternativ
2 + 2b uppgår till ca 14 km.

3.1.2 Alternativ 3 (luftledning)

Alternativ 3 utgör ett luftledningsalternativ, totalt ca 11,5 km. Sträckningsförslaget
redovisas i sin helhet i figur 8.

Sträckningsförslaget utgår från stationen i Sävsjöström och följer befintlig ledningsgata
under ca 800 m åt nordväst. Länsväg 930 korsas vid Rostock. Därefter viker förslaget av
mot nordost och går genom obanad terräng under återstående del av sträckningen. Längs
sträckningen korsas länsväg 964. Denna sträckning innebär att en ny kraftledningsgata
behöver anläggas för stora delar av sträckningen. Samtidigt utgör denna ledningssträckning
den kortaste sträckningen av samtliga studerade alternativ samt berör minst antal
bostadshus.

3.1.3 Alternativ 4 (luftledning)

Alternativ 4 sträcker sig från stationen i Sävsjöström åt sydost i befintlig ledningsgata.
Liksom för alternativ1 delar denna del av sträckningen ledningsgata med befintlig 130 kV
samt planerad ny 130 kV ledning Bredhälla – Hageskruv. Alternativ 4 redovisas i figur 9.

Figur 7. Karta över alternativ 2 + 2a/2b.
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Där sträckningen möter Svenska kraftnäts 400 kV ledning viker alternativ 4 av i nordostlig
riktning och planeras gå i parallellgång med denna ledning i ca 8 km. Längs med denna
sträcka korsar alternativ 4 bl.a. Alsterån samt länsväg 930 och 964, innan förslaget viker av
mot nordnordväst och går genom obanad terräng norr om Marskog. Sträckningen fortsätter
väster om Norratorp och ansluter därefter till stationen i Berg, nordväst om Hökasjön.
Totalt uppgår alternativ 4 till ca 16 km och utgör därmed det längsta
sträckningsalternativet. Ca 9 km av sträckan är planerad till befintliga ledningsgator.

Tekniska utföranden

I detta avsnitt beskrivs möjliga tekniska utföranden av ledningen, dels trädsäker
luftledning, dels markförlagd kabel. Oavsett slutligt val av sträckning och tekniskt
utförande bedöms inga rivningsarbeten av befintliga anläggningar behöva utföras.

Figur 9. Karta över alternativ 4.Figur 8. Karta över alternativ 3.
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Trädsäker luftledning
Ett utförande med trädsäker luftledning innebär att det inte finns några träd som vid storm
eller oväder riskerar att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses dels genom en
kalavverkad skogsgata och dels genom avverkning av enskilda farliga träd i skogsgatans
sidoområden, se figur 10.

Figur 10. Principskiss över 130 kV portalstolpsledning med omgivande skogsgata och sidoområden med farliga träd som
behöver avverkas. Principen är densamma vid andra typer av stolpar.

En luftledning för planerad 130 kV ledning mellan Sävsjöström och Berg utförs lämpligen
med portalstolpar (se skiss till vänster i figur 11 nedan). Andra typer av stolpar kan vara
rörstolpar (se mitten-skiss i figur 11) eller i fackverksstolpar (se skiss till höger i figur 11).

Ett luftledningsutförande innebär stolpar med en höjd på mellan ca 15 och 25 meter med
en omgivande ledningsgata på ca 40 meter i skogsmark.

Figur 11. Skiss på möjliga stolptyper för luftledning, ex. träportalstolpe till vänster, rörstolpe i mitten
samt fackverksstolpe till höger.
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4.1.1 Markförlagd kabel

Ett utförande med markförlagd kabel mellan Sävsjöström och Berg skulle innebära att ett
kabelförband innehållande tre kablar förläggs. Kabelschaktet skulle bli ca 1,2 meter djupt,
ca 1 – 1,5 meter brett i botten på schaktet och ca 1,5–2 meter brett i dagöppningen (se figur
12 nedan).

Under byggskedet skulle ett arbetsområde på ca 10–15 meter krävas kring schaktet för
transporter och upplag av material och massor. Under driftskedet skulle en ca 8–10 m bred
skogsgata behöva bibehållas kring ledningen.

4.1.2 För- och nackdelar med luftledning respektive markförlagd kabel

Eventuella fel på en markkabel är svåra och tidskrävande att lokalisera och åtgärda. Det
kan ta upp till flera veckor att lokalisera och avhjälpa eventuella fel på en markkabel och
det kan bli aktuellt att byta ut långa kabelsträckor. En luftledning är betydligt enklare att
komma åt för inspektion, felsökning och reparation, vilket minskar avbrottstiden vid
eventuella fel. Luftledningar i regionnätet byggs numera trädsäkra vilket innebär att de
klarar svåra oväder utan att skadas av fallande träd.

Avseende miljöpåverkan är den mest uppenbara nackdelen med en luftledning den visuella
påverkan på det omgivande landskapet. En luftledning innebär dessutom normalt ett större
markintrång än en markförlagd kabel. Risken för irreversibla skador på våtmarker,
fornlämningar och liknande är dock generellt större vid markkabelförläggning eftersom
omfattningen av de schaktarbeten som krävs är större än vid byggnation av en luftledning.

I det aktuella området består marken huvudsakligen av storblockig terräng med inslag av
berg i dagen. Stenrösen är vanligt förekommande inslag i miljön. Vid markförläggning
krävs schaktarbete på i princip hela sträckan medan en luftledning kräver punktvis
schaktning vid stolpplaceringar. I den aktuella terrängen bedöms det bli svårt att ta sig

Figur 12. Schaktskiss för ett utförande med markförlagd kabel beståendes av enkla kabelförband.



sid 16/26

fram med vanlig schaktning och det kommer sannolikt att krävas omfattande markarbeten
och sprängning.

Generellt är det betydligt mer kostsamt att anlägga en markkabel jämfört med en
luftledning, dels på grund av högre materialkostnad och dels på grund av högre
byggkostnad. Vid behov av särskilda åtgärder, som omfattande sprängningsarbeten, blir
byggkostnaderna snabbt höga.

Beskrivning av berörda intressen
I detta avsnitt redovisas kortfattat berörda intressen längs med föreslagna
sträckningsförslag. I karta i bilaga 2a samt i tabell i bilaga 2b sammanfattas natur- och
kulturvärden inom 50 m från sträckningsförslagen.

Landskapsbild
Området mellan Sävsjöström och Berg utgörs huvudsakligen av skogsmark med inslag av
våtmarker/sumpskogar samt fossila åkrar med stenrösen. Området är flackt, utan större
höjdskillnader och ligger på en höjd över havet på ca 205-230 meter. I området finns en del
mindre sjöar och gölar samt våtmarksområden. Området är relativt glesbefolkat med
samlad bebyggelse i mindre byar som Marshult, Hovgård, Flöxhult och Norramåla.
Närmaste större tätort är Lenhovda som ligger ca 10 km väster om sträckningarna. Inga
särskilt utpekade intressen knutna till landskapsbildsskydd berörs av aktuella sträckningar.
Tydliga riktningar i landskapet utgörs av befintliga luftledningar som sträcker sig i
nordväst-sydost, respektive nordost – sydväst samt de tre länsvägar som
sträckningsförslagen berör.

Markanvändning, bebyggelse och planer

5.2.1 Markanvändning

Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området. Ett fåtal
områden med inslag av jordbruksmark förekommer men i huvudsak utgörs
utredningsområdet av skog och mindre våtmarker.

Inga koncessioner eller undersökningstillstånd avseende malm eller mineraler berörs av de
aktuella sträckningsförslagen enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) hemsida.
Inte heller några grus- eller sandförekomster finns inom eller i direkt anslutning till
sträckningarna.
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5.2.2 Bebyggelse

Området är glesbefolkat med endast ett fåtal hus i närheten av sträckningsförslagen.

Inom 100 m från luftledningsalternativ 1 och 3 finns inga bostadshus, längs alternativ 4
finns ett bostadshus.

Kabelalternativet 2 +2a/2b berör totalt 12 hus inom 100 m från ledningen, varav sex av
dessa ligger inom 50 m från alternativ 2a och fem av dem inom 100 m från alternativ 2b.

5.2.3 Planförhållanden

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- och
vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Gällande
översiktsplan för Uppvidinge antogs i april 2011 och vann laga kraft i juli 2012.

I översiktsplanen finns högt satta mål för uppförandet av produktionsanläggningar för
förnybar energi, såsom vindkraft. Aktuell ledning mellan Sävsjöström och Berg är en
förutsättning för att ansluta planerad vindkraft till elnätet.

Vid Sävsjöströmsstationens lokalisering tangerar de studerade sträckningarna området
Sävsjöström – Lenhovda – Granhult som i Uppvidinge kommuns översiktsplan utpekats
som strategiskt för utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. Inom berört område är
det främst de kulturhistoriska förutsättningarna, inklusive riksintresseområden för
kulturmiljö Granhult och Sävsjöström, som ett utvecklingsbehov har identifierats för.
Alternativ 4 ligger även inom området Alsteråns strömfiske och dalgång med Höneström
vilket också utpekats som ett strategiskt område liknande S-L-G.

Översiktsplanen anger även behovet av en ny 130 kV ledning från Sävsjöström – Flöxhult
+ ny station, parallellt med befintlig 400 kV kraftledning samt behovet av att fysiskt
planera för denna infrastruktursatsning.3

Naturmiljö
Aktuella sträckningar berör huvudsakligen produktionsskog som ofta är tydligt påverkad
av skogsbruk. Området är rikt på mindre sjöar, våtmarker och mindre vattendrag men
saknar i stort större naturvärdesområden som naturreservat, Natura 2000- områden,
riksintressen m.fl.

Alternativ 1 berör fyra områden upptagna i våtmarksinventeringen samt enstaka
sumpskogar.

Alternativ 2 tangerar gränsen för Våraskruv, ett äldre odlingslandskap som utgör
naturreservat, Natura 2000-område samt riksintresse för naturvården. I övrigt berörs i
huvudsak våtmarker.

3 Uppvidinge kommun, Översiktsplan 2011–2016, s.76
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Alternativ 3 berör ett område upptaget i våtmarksinventeringen samt tangerar ett antal
sumpskogar.

Vid två passager korsar alternativ 4 Alsteråns dalgång-Skahus-Alsterfors som är klassat som
riksintresse för naturvården. Alternativet angränsar även till naturområde Marskog samt
berör ett antal sumpskogar. Området runt Marskog ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
klass 2 (= mycket stora naturvärden) av totalt tre klasser. Marskog är en ålderdomlig
odlingsmiljö med inägorna splittrade i små steniga åkertegar, torra ängsfragment och
gärdesbackar med ett stort antal lövträd.

Samtliga kända naturmiljöintressen inom eller i anslutning till aktuella sträckningar
redovisas på karta i bilaga 2a samt i tabell 1 i bilaga 2b.

Kulturmiljö
Den aktuella fornlämningsbilden i området består framför allt av skogsbrukslämningar
(kolbottnar med kolarkojor), lägenhetsbebyggelse (torplämningar), fångstgropar, by- och
gårdstomter samt fossil åker (röjningsröseområden).

Av de studerade sträckningarna berör endast alternativ 1 ett område av riksintresse för
kulturmiljön. Alternativet tangerar gränsen för riksintresse Sävsjö, ett av Sydsveriges
största sammanhängande fossila odlingslandskap från järnålder och medeltid. I anslutning
till riksintresset finns även en fornlämning i form av en fossil åker som alternativet berör.

Alternativ 2 berör två fornlämningar i form av en fossil åkermark samt en bytomt.

Alternativ 4 tangerar en fornlämning i form av en fångstgrop samt korsar en fossil
åkermark.

Utöver ovan nämnda lämningar berörs ett fåtal objekt klassade som övrig kulturhistorisk
lämning eller bevakningsobjekt.

Samtliga kända kulturmiljöintressen i anslutning till studerade sträckningar redovisas på
karta i bilaga 2a samt i tabell 2 i bilaga 2b.

Friluftsliv
Det aktuella området omfattas inte av några utpekade intressen för rekreation och
friluftsliv. Området hyser dock sjöar och natur där det sannolikt utövas friluftsaktiviteter i
form av jakt, fiske samt bär- och svampplockning m.m.

Alternativ 4 korsar Alsterån som utgör regionens bästa strömfiske. Ån ingår i de nationella
värdefulla områden som ska restaureras enligt det nationella miljömålet Levande sjöar och
vattendrag.
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Infrastruktur
De studerade sträckningarna berör tre länsvägar samt ett antal skogsbilvägar/mindre vägar.
Alternativ 1 och 4 delar ledningsgata med befintliga luftledningar. Alternativ 2 sträcker sig
i större utsträckning till befintliga vägar än övriga sträckningsförslag.

Utöver befintliga ledningar har E.ON Energidistribution beviljats koncession för ny 130
kV ledning Bredhälla – Hageskruv. Denna ledning berör transformatorstationen i
Sävsjöström och kommer att byggas på den östra sidan av befintlig luftledningskorridor.

Magnetfält
Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring
kraftledningar uppkommer elektromagnetiska fält. 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.

Trots omfattande forskning har det inte entydigt kunnat fastställas att det finns några
negativa hälsoeffekter av magnetfältet från en kraftledning. Därför har svenska
myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden för allmänhetens exponering för
magnetfält.

Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i
Sverige att försiktighet tillämpas. E.ON Energidistribution beaktar den av
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderade försiktighetsstrategin avseende barns
exponering för lågfrekventa magnetfält:

”Magnetfält som är kraftigt förhöjda bör reduceras i miljöer där barn vistas varaktigt om
det kan genomföras till rimliga kostnader och med försumbara konsekvenser. I vanlig
boendemiljö är magnetfältsnivåer över 2 μT i årsmedelvärde att betrakta som kraftigt
förhöjda.

För nya elektriska anläggningar bör man redan vid planeringen beakta teknikval och
placering för att sträva mot att barn inte exponeras för förhöjda magnetfältsnivåer om det
kan genomföras till låga kostnader och med försumbara konsekvenser. Detsamma gäller
vid utformning och uppförande av nya byggnader i närheten av befintliga elektriska
anläggningar. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer upp till 0,2 μT i årsmedelvärde
att betrakta som normala.”

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
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bedrivas i ledningarnas närhet anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns
reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter.

Konsekvensbedömning

I detta avsnitt presenteras en preliminär och översiktlig bedömning av förväntad
miljöpåverkan, ev. skadeförebyggande åtgärder som i detta tidiga skede analyserats samt
konsekvenser som planerad ledning kan förväntas medföra för de olika
sträckningsalternativen.

Miljökonsekvenser till följd av planerad ledning kommer att beskrivas närmare i
kommande MKB.

Landskapsbild
De studerade sträckningarna är huvudsakligen belägna inom skogsmark, i relativt
glesbebyggda marker där endast kortare avsnitt med öppna landskapsavsnitt återfinns. En
luftledning enligt alternativ 1, 3 och 4 kommer att synliggöras för människor främst där
vägar korsas samt i anslutning till sjöar, våtmarker eller mindre områden med
jordbruksmark. Ingen av alternativen berör någon större samlad bebyggelse.

En luftledning skulle medföra att en skogsgata behöver tas upp genom skogslandskapet,
antingen i anslutning till befintlig ledning för (i huvudsak) alternativ 1 och 4 eller i tidigare
obruten terräng för alternativ 3. Alternativ 1 innebär parallellgång med en befintlig
luftledning samt planerad ny 130 kV luftledning Bredhälla – Hageskruv. Alternativ 4
skulle medföra parallellgång med Svenska kraftnäts 400 kV ledning, vilket kan innebära en
betydande breddning av nuvarande luftledningsgata då Svenska kraftnäts krav för på
internt avstånd för parallellgång är relativt stort.

En markförlagd ledning enligt alternativ 2 medför en mindre påverkan på landskapsbilden
jämfört med luftledningsalternativen. Under driftskedet skulle en ca 8–10 m bred
skogsgata att behöva upprätthållas kring ledningen. Då ledningen huvudsakligen skulle
följa befintliga vägar kan denna skogsgata delvis sammanfalla med sidoområdet för vägen
vilket gör att nytt ianspråktagande i viss mån kan minimeras.

Markanvändning, bebyggelse och planer
Den nya ledningen kommer att anläggas i ett område som till största delen består av
skogsmark. Ledningen kommer att medföra ett produktionsbortfall för skogsbruket i och
med den ledningsgata som krävs för ledningen. För luftledning blir ledningsgatan ca 40 m
och för markkabel ca 10 m. Möjligheter att minska intrånget genom parallellförläggning
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med befintlig infrastruktur i området undersöks. En parallellförläggning med befintlig 400
kV ledning skulle dock kräva en breddning av befintlig ledningsgata med upp till 33 m.

Kommunens ställningstagande kring utpekat utvecklingsområde Sävsjöström – Lenhovda –
Granhult är att dess natur- och kulturvärden särskilt ska värnas och vid
markanvändningsförändringar ska företräde ges för satsningar som gynnar turismen. I och
med att luftledningsalternativen är förlagda längs med befintliga ledningsgator samt att
alternativ 2 utgör kabelalternativ bedöms inte ledningssträckningarna innebära någon
konflikt mot översiktsplanen. Alternativ 4:as sträckning inom utvecklingsområde Alsteråns
strömfiske och dalgång med Höneström bedöms, med lämpliga försiktighetsåtgärder, inte
heller utgöra en konflikt med vattendragets ändamål och utveckling. Sträcknings-
alternativen bedöms därför vara förenliga med gällande översiktsplan och sträckningarna
berör inte några områden med gällande detaljplaner.

Ett fåtal bostadshus förekommer inom 100 m från i huvudsak alternativ 2 samt ett i
närheten av alternativ 4, dock inte på ett sådant avstånd som skulle medföra att
magnetfältet avviker starkt från vad som kan anses normalt i boendemiljöer.

Samtliga sträckningar går huvudsakligen genom mycket glest bebyggda trakter. Inga större
samhällen berörs av sträckningarna, endast några mindre byar och enstaka hus förekommer
i närheten av sträckningsalternativen.

En ny ledning i luftledningsutförande skulle innebära att mark behöver avverkas och
undantas för skogsbruk, avverkningsbehovet varierar och är beroende av vilken sträckning
som väljs samt om parallellgång med befintlig ledning kan nyttjas.

Naturmiljö
Oavsett vilket alternativ som väljs bedöms en ledningsträckning kunna projekteras så att
påverkan på värdefull naturmiljö blir begränsad. Oavsett sträckningsval kommer det att bli
aktuellt med avverkning av skog för att ge plats för ledningen, något som medför att
livsbetingelserna för flora och fauna förändras lokalt. Vissa arter som kräver mörka och
fuktiga miljöer kommer att missgynnas och försvinna medan ljuskrävande och
hävdgynnade arter kommer att etableras. De skogar som berörs av sträckningarna är
huvudsakligen produktionsskogar av varierande ålder, vars naturvärden i allmänhet är
begränsade.

I anslutning till vattendrag och i blöta markområden kan påverkan knutet till körskador
uppstå. Med skadeförebyggande åtgärder under projektering, byggnation och i samband
med underhåll bedöms risken för negativ påverkan på naturmiljön dock vara liten för
samtliga alternativ.

Ca 1 km av alternativ 2 tangerar naturreservat och Natura -2000 område Våraskruv.
Alternativ 4 korsar Alsterån på två ställen, en tidig bedömning av påverkan på ån är att
intrånget i stort kan reduceras avsevärt med en bedömning av lämpliga/olämpliga stolpytor
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i samband med detaljprojektering. Även risken för körskador i området behöver
undersökas närmare.

I avgränsningssamråd 2 samt i MKB kommer påverkan på natur- och djurlivet att
beskrivas utförligare.

Kulturmiljö
En slutgiltig ledningssträckning kommer att projekteras så att påverkan på kända
kulturlämningar i möjligaste mån undviks. Om det inte är möjligt att helt undvika
fornlämningar kommer erforderliga åtgärder att vidtas och eventuell ansökan om att
påverka/ta bort fornlämningar kommer att upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. I
det fall tidigare okända lämningar påträffas vid byggnation av ledningen kommer arbetena
att avbrytas och kontakt upprättas med länsstyrelsen.

Verksamheten bedöms ha mycket goda förutsättningar att anpassas utifrån kända
lämningars lokaliseringar. En tänkbar påverkan utgör att fornlämningar hamnar inom
ledningsgata för luftledning vilket kräver hänsynstanden vid entreprenad och framtida
underhåll. Generellt kan enskilda lämningars lokalisering tas hänsyn till vid lokaliseringen
av ledningsstolparnas position så att påverkan minimeras. Skadereducerande åtgärder i
form av markering/snitsling är vanligt förekommande och kan bli aktuellt även för denna
ledning.

Markkabelutföranden innebär en mindre ledningsgata än för en luftledning. Däremot
innebär ett markkabelutförande att kabeln schaktas ned på i princip hela sträckningen,
vilket försvårar hänsynstaganden till fornlämningar avsevärt längs med
ledningssträckningen.

Alternativ 1 bedöms vara det luftledningsalternativ som innebär störst påverkan på
kulturmiljön i och med att förslaget sträcker sig genom riksintresseområde och ytterligare
en utpekad fossil åker. Befintlig ledningsgata påverkar dessa områden redan idag vilket gör
att den huvudsakliga påverkan inte utgörs av det visuella intrånget utan är mer kopplat nytt
markanspråk inom dessa ytor och eventuell påverkan på specifika lämningar.

Alternativ 2 berör inget riksintresseområde men tangerar två fornlämningsmiljöer. Den
fossila åkermarken som alternativet berör är placerad på motsatt sida av befintlig väg från
naturreservat Våraskruv vilket innebär att oavsett val av vägkant berörs antingen natur-
eller kulturvärden.

Alternativ 3 berör inga lämningar klassade som fornlämningar.

Alternativ 4 följer befintlig ledningsgata för Svenska Kraftnäts 400 kV ledning, i denna
finns två fornlämningar som riskerar att beröras och där anpassningar och särskild hänsyn
krävs.
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Friluftsliv
Då inga riksintressen för friluftslivet finns i området utgörs påverkan på detsamma i
huvudsak av förändrad landskapsbild samt möjligheten att nyttja ett tidigare oavverkat
område för aktiviteter som jakt, bär- och svampplockning etc. Tillkommer gör även de
temporära störningar som uppkommer för det i samband med byggnation och underhåll av
ledningen.

Beroende på val av sträckning så innebär anläggande av ny ledning parallellgång med
befintliga ledningar eller anläggande av ny luftledningsgata i obanad terräng. Hur denna
förändring upplevs är i mångt och mycket en subjektiv bedömning utifrån betraktarens
historia och bild av berört område.

En markförlagd kabel enligt alternativ 2 har en mindre visuell påverkan men skulle
medföra omfattande grävarbeten och därmed en tillfällig påverkan på friluftslivet.

Infrastruktur
Påverkan utgörs i huvudsak av att sträckningsförslagen korsar befintliga vägar eller, som
för alternativ 2, sträcker sig längs med befintliga vägar.

Luftledningsalternativen har i så stor utsträckning som möjligt anpassats efter befintlig
infrastruktur i form av befintliga el-ledningar. Parallellgång med befintlig 400 kV ledning
innebär att hänsyn måste tas till Svenska kraftnäts krav, vilket innebär en betydande
breddning av befintlig ledningsgata. Korsning av vägar kräver korsningsavtal med
Trafikverket och kommer att utföras i enlighet med svensk lag och i samråd med berörda
väghållare.

Alternativ 2 utgör ett förslag som till viss del kan anpassas till befintlig infrastruktur,
inklusive de fördelar som det innebär med avseende på markintrång. Samtidigt medför
detta alternativ, framförallt under anläggningsperioden, en påverkan i form av mindre och
potentiellt större trafikstörningar i området än övriga alternativ.

Magnetfält
Ledningssträckningen kommer att anpassas, så att negativ påverkan på människors hälsa
eller säkerhet inte uppkommer. Magnetfältsnivåer kommer att beräknas för den planerade
ledningen när ledningssträckning är fastställd. Eftersom bostadsbebyggelsen i området är
relativt gles bedöms den nya ledningen kunna uppföras utan att ge upphov till förhöjda
magnetfält i bostadsmiljöer.
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Kumulativa effekter
Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar. Ett exempel är flera ledningar i
samma kraftledningsgata, där det ledningarnas sträckning gemensamt medför en påverkan
på landskapsbilden.

Den aktuella ledningen mellan Sävsjöström och Berg ingår i ett paket med flera ledningar
som syftar till att ansluta vindkraft i området kring Berg. De planerade vindkraftparkerna
tillsammans med de nya ledningarna samt tillhörande transformatorstationer utgör en
infrastrukturetablering i ett område som till stor del utgörs av glesbygd. Betraktad som en
helhet innebär etableringen en förändring av markanvändning och landskapsbild i området.
Å andra sidan bidrar den aktuella ledningen till en ökad produktion av förnybar energi i
Sverige.

Betydande Miljöeffekter
Enligt 8§, punkt 5 och 6 miljöbedömningsförordningen ska samrådsunderlaget innehålla
vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat samt uppgifter om de betydande
miljöeffekter som verksamheten kan medföra, i den utsträckning sådana uppgifter finns
tillgängligt. En bedömning av miljöpåverkan utifrån nu tillgänglig information har gjorts i
föreliggande underlag och ligger till grund för detta inledande samråd. En mer ingående
beskrivning och bedömning av betydande miljöeffekter för valt sträckningsalternativ och
tekniskt utförande kommer att framgå av kommande avgränsningssamråd 2.
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Bergsstaten mineinspect@bergsstaten.se 
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551 15 Jönköping 

Friluftsfrämjandet Norrhult 36 071 Norrhult 

Åseda Jaktvårdsförening maketorps@live.se 
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114 57 Stockholm 
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Sven-Olof Gillsjö 
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Tommy Karlsson 
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360 7 Älghult 
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364 21 Åseda 
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Identifierade kända intressen inom 50m från de utredda sträckningarna 
 
Tabell 1. Tidigare kända naturmiljöintressen längs med presenterade ledningssträckningar. 

KartID Objekttyp ID/Namn Natur-
värdesklass 

Beskrivning/Infrmation 

Alternativ 1 

NVP 1 Naturvårdsprogram ObjID 794 2  

NVP 2 Naturvårdsprogram ObjID 778 3  

Nv 1 Naturvärde N 884-1997  Blandsumpskog 

Nv 2 Naturvärde N 1165-1997  Lövskog 

SS 4 Sumpskog Puffamossen SO 
Björksjön 

 Kärrskog, tall dominerar 

SS 5 Sumpskog 500 M VÅ Marshult  Kärrskog, tall dominerar 

SS 6 Sumpskog Linkegöl och Gölaflyet  Mosse skog, tall dominerar 

SS 7 Sumpskog 300 m Ö Nybrostock, 
Hökull 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 8 Sumpskog SÖ och VÄ om 
Nybrostock 

 Kärrskog, blandat eller ospec dominerar 

SS 9 Sumpskog SÖ och VÄ om 
Nybrostock 

 Övrig fuktskog, tall dominerar 

VMI 2 Våtmarksinventeringen Varsjön 18 km SV 
Fagerhult kyrka 

2  

VMI 3 Våtmarksinventeringen Mosse 1 km N Kroksjön 
5,5 km N Sävsjöström stn 

4  

VMI 4 Våtmarksinventeringen Kroksjön och Forsaån 4 
km NNO Sävsjöström stn 

2  

VMI 5 Våtmarksinventeringen Dikad mosse NV 
Svensgölen 1,5 km NO 
Sävsjöström stn 

0  

Alternativ 2 

N2000 1 Natura2000 SCI Våraskruv – SE0320055  Artrika ängar och skogbevuxna 
betesmarker på kiselhaltiga delområden 
omgivna av områden med av västlig 
tajga 

Ri Nv 1 Riksintresse 
Naturmiljövård 

Våraskruv  Representativ gård i skogsbygd med 
hackslått, naturbetesmark och grova 
ekar. Art- och individrika växtsamhällen. 

NR 1 Naturreservat Våraskruv  Naturreservatet Våraskruvs högsta 
biologiska värden är starkt knutna till en 
långvarig hävd. Reservatets kärnområde 
utgörs av en mosaik av slänter och före 
detta åkrar, slåtterängar samt en fuktäng. 
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Nb 1 Nyckelbiotop ObjID 32904  Sveaskog Förvaltnings AB 

NVP 2 Naturvårdsprogram ObjID 778 3  

NVP 3 Naturvårdsprogram ObjID 783 2  

NVP 6 Naturvårdsprogram ObjID 791 1  

NVP 7 Naturvårdsprogram ObjID 769 1  

VMI 1 Våtmarksinventeringen Myr NV Hökagöl 12 km 
SV Fagerhult kyrka 

2  

VMI 6 Våtmarksinventeringen Kärr 500 m Gripsholm 
14,1 km SV Fagerhult 
kyrka 

4  

SS 1 Sumpskog Björnamossen, NV 
Hökagöl 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 2 Sumpskog Hökagölaflyet  Mosse skog, tall dominerar 

SS 3 Sumpskog 500 m Ö st Björksjön  Mosse skog, tall dominerar 

SS 10 Sumpskog 600 m VÄ Våraskruvsjön  Kärrskog, Tall och glasbjörk dominerar 

SS 15 Sumpskog 1600 m SV Hökanäs gård  Mosse skog, tall dominerar 

Alternativ 3 

NVP 2 Naturvårdsprogram ObjID 778 3  

NVP 3 Naturvårdsprogram ObjID 783 2  

SS 11 Sumpskog Nordväst Svartegöl  Mosse skog, tall dominerar 

SS 12 Sumpskog 400 m SV Gunnegöl  Mosse skog, tall dominerar 

SS 13 Sumpskog 400 m SV Gunnegöl  Kärrskog, blandskog av löv och barr 

SS 14 Sumpskog 500 m SV Gunnegöl  Övrig fruktskog, blandskog av löv och 
barr 

SS 24 Sumpskog Puffamossen SO. 
Björksjön 

 Kärrskog, tall dominerar 

Alternativ 4 

No 1 Naturområde Marskog   

Ri Nv 2 Riksintresse 
Naturmiljövård 

Alsterånd dalgång-
Skahus-Alsterfors 

 Dalgång som i huvuddrag var utformad 
före jordens medelålder för några hundra 
miljoner år sedan. Den är fördjupad av 
inlandsisens erosion, delvis täckt av 
isälvsavlagringar i form av bl a 
isälvsterrasser och har fått sina 
nuvarande former av ån och dess 
biflöden. 

NVP 4 Naturvårdsprogram ObjID 785, Marskog 2  

NVP 5 Naturvårdsprogram ObjID 807 1  

Nb 2 Nyckelbiotop ObjID 30704  Sveaskog Förvaltnings AB 
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NV 3 Naturvärde N 299-2009  Å eller bäckmiljö 

VMI 7 Våtmarksinventeringen Mosse strax MO 
Hageskruv 5 km V 
Älghult kyrka 

2  

SS 16 Sumpskog Marskogsbäcken  Kärrskog, blandskog av löv och barr 

SS 17 Sumpskog 900 m Nordost 
Kråkemåla 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 18 Sumpskog Blombergaflyet med 
omnejd 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 19 Sumpskog Blombergaflyet med 
omnejd 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 20 Sumpskog Blombergaflyet med 
omnejd 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 21 Sumpskog Blombergaflyet med 
omnejd 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 22 Sumpskog Blombergaflyet med 
omnejd 

 Mosse skog, tall dominerar 

SS 23 Sumpskog 700 m Väster Ljungkulle  Mosse skog, tall dominerar 

 

Tabell 2. Kulturmiljöintressen och kulturhistoriska lämningar i anslutning till de alternativa sträckningarna. 
RAÄ nr/ID Fornlämningstyp Antikvarisk bedömning* 

Alternativ 1 

Ri K 1 Riksintresse kulturmiljövård 

Ett av Sydsveriges största 
sammanhängande och bäst bevarade och 
mest illustrativa fossila odlingslandskap 
från järnålder och medeltid. 

KMP 1 Kulturmiljöprogram  

Lenhovda 145:1 Fossil åker Fornlämning 

Alternativ 2 

Älghult 262:1 Vägmärke Uppgift om 

Älghult 263:1 Naturföremål/-bildning med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 

Älghult 261:1 Bytomt/gårdstomt Fornlämning 

Älghult 261:2 Bytomt/gårdstomt Bevakningsobjekt 

Lenhovda 148:1 Område med fossil åkermark Fornlämning 

Alternativ 3 

Älghult 403 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 

Alternativ 4 

Älghult 401 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning 
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Älghult 267:1 Fossil åker Fornlämning 

Älghult 35:1 Fångstgrop Fornlämning 
*F = Fornlämning, ÖKL = Övrig kulturhistorisk lämning. Observera att den antikvariska bedömningen är föremål för översyn efter en 
lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2014. Redovisad antikvarisk bedömning är den som finns tillgänglig i FMIS idag. 
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§ 47 Dnr 2018-000039  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Upphäva uppdraget från kommunstyrelsen 2018-03-13, § 28, att  

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden senast den sista april 

2018 till kommunstyrelsen ska redovisa åtgärder som vidtagits för att 

uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

2 Uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 

12:e juni inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder nämnden har 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

3  Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag 

till åtgärder med anledning av socialnämndens budgetöverskridande till 

nästa kommunstyrelsesammanträde  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 8,9 miljoner kronor, i 

förhållande till budgeten är det en avvikelse på minus 9,6 miljoner kronor. 

Avvikelse i förhållande till budget: 

Socialnämnden, minus 6,2 miljoner kronor 

Skatter och utjämning, minus 3,4 miljoner kronor 

Prognosen är försämrad med 5,4 miljoner kronor i förhållande till 

föregående månad. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade en 

negativ avvikelse på 750 tusen kronor förra månaden, i denna uppföljning 

finns ingen avvikelse då nämnden fått tilldelat ett nytt statsbidrag på två 

miljoner kronor för likvärdig kunskapsutveckling. Vid förra ekonomiska 

uppföljningen saknades prognos för socialnämnden, nu har nämnden 

lämnat en prognos där budgetavvikelsen är negativ med 6,2 miljoner 

kronor.  

Den 13:e mars beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden att senast den sista april 2018 till 

kommunstyrelsen redovisa åtgärder som vidtagits för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. Båda nämnderna har aviserat om 

att det inte finns någon möjlighet att till det datumet kunna behandla 

ärendet i nämnden. Därför föreslås att uppdraget upphävs och att ett nytt 

uppdrag ges, bara till socialnämnden, att till kommunstyrelsen den 12:e 

juni, inkomma med en redogörelse om vilka åtgärder som nämnden 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag till åtgärder med anledning 

av socialnämndens budgetöverskridande till nästa 

kommunstyrelsesammanträde.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-05   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

  

 


