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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande om samråd för förlängning av koncess-
ion för del av förbindelsen mellan Stackbo och 
Forsmark i Östhammars kommun   
Svenska kraftnäts dnr: 2018/288

Bakgrund 
Svenska kraftnät har den 7 februari 2018 inkommit med förfrågan om ett skrift-
ligt samråd som avser ansökan om förlängning av koncession enligt ellagen för 
del av förbindelsen mellan Stackbo och Forsmark i Östhammar kommun, Upp-
sala län. Aktuell kraftledning är del av en 400 kV-luftledning (CL6 S1-2) vid 
Bruksdammarna nära Forsmark. Till ansökan kommer en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) enligt 6 kap miljöbalken genomföras där de ingående ska be-
skriva det sträckningsalternativ som de väljer att ansöka om koncession för.  

Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter på att låta ledningen vara kvar i 
befintlig sträckning, där underlaget kommer beskriva den förväntade påverkan 
som ledningens fortsatta drift förväntas få på bebyggelse och boendemiljö, land-
skapsbild, natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, naturresurshållning 
och infrastruktur. 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 
Östhammar kommun har blivit beviljade förlängd samrådstid till 14 mars 2018 
och lämnar följande synpunkter på underlaget: 

Svenska kraftnät har en befintlig 400-kV-luftledning vid Forsmark (Ei anlägg-
ningsnummer 8000BU(1)). En del av ledningssträckan, cirka 1,7 km, byggdes 
om 2008 för att minska påverkan på närliggande natura 2000-område och möj-
liggöra parallellgång med en nybyggd likströmsledning. Tillstån-
det/koncessionen för luftledningen skulle löpt ut 2012-12-08 och därför söktes 
förlängd koncession för linje 2011-02-28. Tidigare koncession gäller till att 
energimarknadsinspektionen (Ei) tar beslut om förlängd koncession.  

Ei har 2016-12-14 begärt att Svenska Kraftnät ska komplettera sin ansökan med 
de handlingar och information som krävs enligt 5 paragrafen i elförordningen 
(2013:208) för att ansökan om nätkoncession ska vara komplett.  

Att förändra, eller inte förändra befintlig ledning? 
Östhammar kommun såg positivt på att man 1 januari 2008 valde att flytta kraft-
ledningen för den aktuella sträckningen vilket möjliggjorde parallelldragningen 
med en ny 400 kV-likströmsledning från Finland. Att man samlokaliserade möj-
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liggjorde att den sammanlagda miljöpåverkan på miljövärdena i Natura 2000-
området Bruksdammarna minimerades. Att Bruksdammarnas naturvärde inte 
påverkas ser kommunen fortfarande positivt på, men ser det som väl motiverat 
att även länsstyrelsen får yttra sig om miljöpåverkan likt samrådsmaterialet 
nämner. 
 
Kommunens ställningstagande är dock att Vattenfall bör redogöra för ämnena i 
betongfundamenten och presentera om det finns material i betongen som släpps 
och vittrar ut i naturen över tid. Kommunen vill även att Vattenfall redogör för 
eventuell legering och dess innehåll. Detta görs för att Östhammar kommun i 
perioder inte har tillräckligt hög tillgång på till vatten i delar inom kommunen. 
Nuvarande 400 kV-ledning som svenska kraftnät vill ska få vara kvar på sin nu-
varande plats går igenom Forsmark vattenskyddsområde. Vattenskyddsområ-
det får inte påverkas negativt i någon omfattning. Därför vill kommunen att 
Gästrike vatten, som är VA-huvudman, får kännedom om det fortsatta arbetet, 
samrådsinbjudan och ställningstagandena. Detta för att kraftledningen går ige-
nom vattenskyddsområdet och riskerar att eventuellt gå igenom brunnsområdet. 
Kommunen kan hjälpa till i kontakten och avstämningen med Gästrike vatten.  
 
Kommun vill avslutningsvis poängtera att vi ställer oss positiva till att Svenska 
kraftnät arbetar vidare med att kraftledningen får fortsatt vara kvar längs sin nu-
varande dragning, med motivering at det längs den aktuella sträckan blir mer 
samlad dragning som inte går längs flera olika sträckningar i landskapet. Hänsyn 
till att resultatet från kommande MKB behöver dock tas. Exempelvis om någon 
större negativ påverkan skulle framkomma i MKB:n som inte samrådsmaterialet 
och Svenska kraftnäts bedömningsgrunder fångat upp. I det presenterade materi-
alet ser inte kommunen någon större intressekonflikt eller negativ påverkan, men 
avvaktar med sitt slutgiltiga tyckande tills MKB:n resultat presenterats.   
 
 
Övriga synpunkter 

• Även om den nya kraftledning inte skulle öka tillgången till ström för 
Hargshamn, önskar kommunen att framtida ledningsdragningar inom 
kommunen tar i beaktande att öka strömtillförseln till Hargshamn för att 
möjliggöra för framtida utbyggnad. 
 

• Kommunen ser positivt på fortsatt användning av nuvarande kraftledning 
och dess dragning, sålänge Forsmark vattentäkt inte påverkas. Detta för 
att slippa ta stora mängder ny mark i anspråk eller att riva en funktionell 
kraftledning.  
 

• Kommunen önskar en åtgärdsplan med eventuella försiktighetsåtgärder 
om närliggande bevarandeintressen skulle riskera påverkas och ha möj-
lighet att samråda och tycka till kring de åtgärder som presenteras.  
 

• Likaså önskar kommunen att de skadeförebyggande åtgärderna och en 
uppföljning (som vi beskrivit i yttrandet från 2013-08-12) även presente-
ras av SVK i koncessionsansökan. Detta för att se att de har genomförts 
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med önskvärt resultat eller om eventuella kompletteringar kan bli aktu-
ella.  
 

• Utöver lämnade synpunkter ovan hänvisar kommunen till sitt yttrande 
från 2013-08-12. 

 
 
 
Eddie Lundgren 
Översiktsplanerare 
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