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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-06
Jenny Leonardsson
0322-61 60 61
2019.011 MN

Miljöskyddsnämnden

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna för
Nolhaga berg (MR 2019-0236)
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB (fortsättningsvis Vattenfall) ansöker om dispens från föreskrifterna
för det kommunala naturreservatet Nolhaga berg. Vattenfall vill gräva ner en 132 kV-ledning
genom Klämma och samtidigt rasera den luftledning som går genom naturreservatet över
den västra delen av Nolhaga berg.
I denna dispensansökan är det enbart sträckningen genom naturreservatet som beaktas.
Linjedragningen i övrigt har prövats av Energimarknadsinspektionen som
linje/nätkoncession.
Beredning
Vattenfall ansöker om en förnyad dispens från föreskrifterna för det kommunala
naturreservatet Nolhaga berg. Vattenfall har för avsikt att uppföra en 132 kV-ledning mellan
Rödene vindkraftspark och befintlig transformatorstation vid Alfhemsvägen i Alingsås, OT51.
Syftet med kraftledningen är att kunna ansluta den vindkraftsanläggning som planeras på
Rödene. Vattenfall har enligt Ellagen 3 kap 6-8 § skyldighet att ansluta elektriska
anläggningar.
Alternativet att gräva ner elledningen igenom Klämman har i tidigare
Miljökonsekvensbeskrivning ansetts vara det alternativ som har minst påverkan på
naturreservatet.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Syftet med ledningsdragningen är att koppla samman den vindkraftspark som planeras på
Rödene med den befintlig transformatorstation. Detta får anses vara en åtgärd av allmänt
samhällsintresse.
Att ledningen grävs ner i den befintliga gång- och cykelbanan igenom Klämman kan inte
anses motverka syftet med naturreservatet Nolhaga berg. Denna lokalisering är den som
innebär minst intrång i naturreservatet och naturmiljön i övrigt.
Rasering av den befintliga luftledningen över den västra delen av Nolhaga Berg bör ske
såsom Vattenfall beskrivit i den kompletterande informationen och utföras på ett sådant sätt
så att eventuella skador på mark och vegetation, eller annan påverkan inom naturreservatet
minimeras. Skulle skador uppstå ska dessa återställas eller kompenseras.
Ekonomisk bedömning
Administrativ kostnad.
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Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden ger med stöd av 7 kapitlet 7 § Miljöbalken Vattenfall Eldistribution AB
dispens att anlägga markförlagda elledningar och att riva befintlig luftledning. Arbetena ska
ske enligt ansökan samt nedanstående villkor.
Som villkor för dispensen gäller att:
- Arbetena ska ske under perioden november-mars.
- Klämmavägen ska återställas efter förläggningsarbetena.
- Det ska vara möjligt att under anläggningstiden passera på den stig som korsar
Klämmavägen i norra delen av reservatet.
- Större träd utmed Klämmavägen får inte avverkas och ska skyddas mot skador. Den
skyddsvärda bok som växer vid Klämmavägen ska särskilt skyddas mot negativ
påverkan på träd eller rotsystem, dvs. grävarbete får inte ske inom en radie på
stammens diameter gånger 15.
- Rivningen av luftledningen ska ske enligt Vattenfalls beskrivning, så att markskador
eller skador på träd undviks.
- Bergdubb och stagförankringar för luftledningen ska kapas i marknivå för att undvika
att utgöra risk för skador på vilt.
- Eventuella skador som uppstår ska rapporteras till Miljöskyddskontoret och därefter
återställas eller kompenseras.
Skäl för beslut är att denna lokalisering innebär minst intrång i reservatet och naturmiljön i
övrigt enligt de alternativ som studerats inom ramen för miljökonsekvens-utredningen 2014.
Verksamheten sker under en begränsad tid. Med de försiktighetsåtgärder som föreslås i
ansökan tillsammans med villkoren motverkas inte syftet med naturreservatet.

Beslutsunderlag: Tjänsteanteckningar
Ansökan
Kompletterande information

Beslutet ska skickas till
Pöyry Sweden AB, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden

Anna Ebbesson
Chef Livsmedel & Hälsa

Jenny Leonardsson
Ekolog
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Tjänsteanteckning

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2019-03-04
2019-0236
Dia 825
Jenny Leonardsson
0322-61 60 61
jenny.leonardsson@alingsas.se

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna för
Nolhaga berg
Vattenfall Eldistribution AB (fortsättningsvis Vattenfall) ansöker om en förnyad
dispens från föreskrifterna för det kommunala naturreservatet Nolhaga berg.
Vattenfall har för avsikt att uppföra en 132 kV-ledning mellan Rödene vindkraftspark
och befintlig transformatorstation vid Alfhemsvägen i Alingsås, OT51. Syftet med
kraftledningen är att kunna ansluta den vindkraftsanläggning som planeras på
Rödene. Vattenfall har enligt Ellagen 3 kap 6-8 § skyldighet att ansluta elektriska
anläggningar.
Ärendet har av Samhällsbyggnadsnämnden (2016-05-16 SBN § 71) beviljats
dispens från naturreservatsföreskrifterna för det kommunala naturreservatet
Nolhaga Berg. Dispensen har upphört att gälla eftersom åtgärderna inte har
påbörjats inom två år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft (MB 7 kap 7§).
Ansökan
Ansökan om förnyad dispens inkom till Miljöskyddskontoret den 28 januari 2019.
Ansökan gäller ledningsdragning av en 132 kV-ledning genom schaktning av
ledningsgrav genom Klämma, vilket är det alternativ som både Länsstyrelsen och
Alingsås kommun förordade i yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen som togs
fram inför ansökan om linje/nätkoncession. I samrådsunderlaget studerades flera
alternativa dragningar genom Alingsås tätort (Figur 1). Alternativet genom Klämman
och vidare med alternativ 7f ansågs medföra minst intrång i naturreservatet.
Alternativen 7a-c ansågs likvärdiga.
I samband med att sträckningen i Alingsås tätort förläggs som markkabel, finns det
möjlighet att kablifiera den befintliga 40 kV-luftledningen som går igenom
naturreservatet, över berget väster om Klämma. Den befintliga luftledningen genom
naturreservatet kommer då att raseras.

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
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Figur 1. Översikt alternativa ledningssträckningar för planerad 132 kV-ledning genom
Nolhaga bergs naturreservat. Källa: Vattenfalls ansökan om dispens 2015.

Under förläggningsarbetet kommer Klämmavägen att vara avstängd i ca 2-3
månader.
De skyddsåtgärder som Vattenfall föreslår är:
- Att tidpunkten i möjligaste mån anpassas så att de inte genomförs
sommartid eller under Lights i Alingsås.
- Planering så att ingen kabelskarv läggs inom reservatet (minskar risk för
grävning under driftsskedet)
- Vid den skyddsvärda boken iakttas stor försiktighet vid arbete inom kronans
utbredning.
Dispensprövning
En prövning av dispens eller tillstånd i ett naturreservat har tre viktiga
utgångspunkter: reservatets syfte, föreskrifterna och särskilda skäl. Det är endas
dessa som kan ingå i prövningen. En dispens kan förenas med villkor om skyddsoch försiktighetsåtgärder. Vid större intrång i ett reservat ingår även krav på
kompensationsåtgärder. Vid en dispensprövning ska 2 kap. miljöbalken tillämpas.
De hänsynskrav som är tillämpliga i det här fallet är kraven på skyddsåtgärder,
försiktighetsmått samt val av plats.
Syftet med naturreservatet Nolhaga berg
Området har höga naturvärden och rekreationskvaliteter knutet till lövskog, i
synnerhet bokskog. Reservatets ändamål är att bevara och utveckla dessa värden
och kvaliteter.

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Sida 6 av 46

3(4)

Föreskrifter
Följande föreskrifter i naturreservatet (Beslut KF 2010-06-16 § 111) berörs i det
aktuella fallet:
- A3 förbud mot att lägga mark eller luftledning
- A7 förbud mot att avverka träd
- A8/C6 förbud mot att framföra motordrivet fordon
- C1 förbud mot att skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd
och buskar
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
De åtgärder som Vattenfall föreslår behöver kompletteras med ytterligare föreskrifter
för att inte motverka syftet med reservatet. Det är viktigt att större träd, utöver den
särskilt skyddsvärda boken, inte avverkas eller skadas.
Klämmavägen används under hela året men mest under perioden april-september.
Det gäller såväl för besök i naturreservatet som för allmän passage. Vattenfall bör
stämma av tiderna i detalj med Alingsås kommun (t ex Samhällbyggnadskontorets
gatuenhet och park- och naturenhet).
Särskilda skäl
I ansökan anger Vattenfall följande skäl för dispens:
- Sträckan genom Klämma är redan påverkad av befintlig infrastruktur såsom
den gångväg som finns där och VA- samt elledningar.
- Ingen naturmiljö berörs.
De alternativa sträckor som undersökts för passagen förbi naturreservatet bedöms
kunna komma att ha en större påverkan på naturmiljön.
Komplettering
En kompletterande information angående rasering av luftledning inom Nolhaga
naturreservat inkom till Miljöskyddskontoret 2019-02-27. Den befintliga luftledningen
sträcker sig över västra delen av Nolhaga berg, där ledningsgatan går igenom
lövskog. Kraftledningen har tre stolpplatser inom naturreservatet (Figur 2). Vattenfall
har i den kompletterande informationen beskrivit hur det är tänkt att gå till väga,
bland annat beskrivs hur stolparna tas ner och transporteras ut ur naturreservatet,
samt hur faslinorna vinschas ut.
För att minimera körskador och annan påverkan inom naturreservatet kommer
Vattenfall att utföra åtgärderna då bärigheten är god (dvs när marken är torr eller
tjälad).
Övrigt
Ansökan innehåller flera åtgärder som inte faller inom ramen för naturreservatet.
Bland annat föreslår Vattenfall att schaktmassor läggs upp mellan reservatet och
lekplatsen i Nolhaga park. Detta ligger utanför ramen för dispensprövningen och
inget ställningstagande över dess lämplighet kommer att göras i detta ärende. Den
kan vara bygglovspliktig och behöver också stämmas av med kommunen park- och
naturenhet. Om förorenade schaktmassor förväntas eller påträffas ska
miljöskyddskontoret kontaktas. Upplag eller återanvändning av förorenade
schaktmassor kan kräva en anmälan till miljöskyddsnämnden. I ansökan tas även
upp att träd eventuellt behöver flyttas tillfälligt. Alléer är generellt biotopskyddade
och Vattenfall bör ta upp frågan med Länsstyrelsen som är prövnings- och
tillsynsmyndighet.
Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
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Figur 2. Stolpplatser inom Nolhaga bergs naturreservat. Siffrorna invid stolparna anger
stolpnummer. Källa: Vattenfalls Kompletterande information angående rasering av
luftledning inom Nolhaga naturreservat.

För Miljöskyddskontoret

Jenny Leonardsson
Ekolog

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
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Kompletterande information angående rasering av luftledning inom
Nolhaga naturreservat
Allmän information
Den befintliga luftledningen som ska raseras sträcker sig över den västra delen av Nolhaga berg.
Ledningsgatan går igenom en lövskogsbevuxen del av berget. Då ledningen sträcker sig nära eller
över trädtoppshöjd är den röjda ledningsgatan relativt smal.
Kraftledningen har tre stolpplatser (stolpe 8, 9 och 10) inom naturreservatet. På berget finns två
stagade enkelstolpar och strax norr om berget, i nära anslutning till reservatsgränsen, finns en
portalstolpe. Stolpplatserna är utmärkta i kartan i Figur 1.

Figur 1. Stolpplatser inom Nolhaga naturreservat. Siffrorna invid stolparna anger stolpnumren.

1
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Beskrivning av rasering
Vid raseringen tas de tre faslinorna först bort från alla stolpar. Montörerna besöker respektive stolpe
inom naturreservatet till fots. Faslinorna läggs i en linvagn. Därefter vinschas linorna upp på en
lintrumma placerad utanför naturreservatet. Innan stolparna raseras tas även alla stolpdetaljer bort
från stolparna.
Raseringen av stolparna kan ske på olika sätt som bland annat beror på omgivande terräng och
markens bärighet vid åtgärden. Vattenfall föreslår att raseringen genomförs enligt beskrivning nedan.
Portalstolpe 10 står nära den norra reservatsgränsen och nära en gång- och cykelväg. En portalstolpe
har två ben och dessa grävs fria. Grävmaskinen står på gräsytan som ligger utanför naturreservatet.
Med hjälp av en gripklo lyfts stolpen upp ur marken och transporteras sedan bort. Hålet efter stolpen
återfylls och marken återställs.
De stagade enkelstolparna 8 och 9 står på berget. Stolpe 8 läggs ner på marken och vinschas sedan
norrut ner för branten. En traktor med gripklo kommer ta sig till stolpen på befintliga vägar inom
området, lyfta upp stolpen och transportera bort den. Nedmonteringen av stolpe 9 sker på samma
sätt med den skillnaden att stolpen vinschas norrut ner för branten. Bergdubben som är fastgjorda i
berget kapas i marknivå liksom stagförankringarna. Då stolparna står på berg finns det inga hål att
återfylla.

Påverkan och försiktighetsåtgärder
För att minimera påverkan av raseringen inom naturreservatet kommer åtgärden att utföras då
bärigheten är god (det vill säga när marken är torr eller tjälad) och inga körskador bedöms kunna
uppstå. Påverkan från raseringen av den befintliga kraftledningen inom naturreservatet bedöms bli
mycket liten.
Det nuvarande återkommande röjningsarbetet kommer upphöra. Det leder till att ledningsgatan
växer igen med tiden. Fragmenteringen av området minskar. Främst det visuella intrycket av
landskapsbilden kommer att påverkas positivt. När ledningsgatan återgår till naturområdet kan
kommunen utföra de naturvårdsåtgärder som de bedömer lämpliga/nödvändiga på samma sätt som
för omgivande område. Påverkan från att den befintliga luftledningen och dess ledningsgata
försvinner från området bedöms få positiv påverkan på området.
Nedmonterade linor, stolpar och stolpdetaljer återvinns/destrueras i enlighet med gällande
lagstiftning.
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ANSÖKAN OM DISPENS/TILLSTÅND INOM SKYDDADE OMRÅDEN
Sida
1(2)

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden
enligt 7 kap miljöbalken (strandskydd, nationalpark, naturreservat/naturvårdsområde, naturminne,
landskapsbildsskydd, djur- eller växtskyddsområde)

Sökande
Namn

Vattenfall Eldistribution AB
Gatuadress

E-postadress

niklas.kelvered@vattenfall.com
Postnummer

Ort

461 88

Trollhättan

Telefon dagtid

Mobiltelefon

072-508 72 38

Handläggare och mottagare av handlingar
Namn

Pöyry Sweden AB, Karolina Karlsdotter
Gatuadress

E-postadress

Box 1002

Karolina.karlsdotter@poyry.com

Postnummer

Ort

405 21

Göteborg

Telefon dagtid

Mobiltelefon

070-288 96 45

Ansökan avser
Berörd(a) fastighet(er)

Kommun

Noltorp 1:6
Sörhaga 2:1

Alingsås kommun

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annan än sökande)

Alingsås kommun
441 81 Alingsås
Innehavare av servitut som gäller på platsen (namn och adress)

Åtgärden berör

Strandskydd
Naturreservat
Namn på området:

Nolhaga berg

Skyddad biotop

Allé

Området är även utpekat som Natura 2000
Pilevall

Åkerholme

Odlingsröse i jordbruksmark

Småvatten/våtmark/bäck/öppet dike i jordbruksmark

Stenmur i odlingsmark

Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
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Typ av åtgärd

Byggnad

Annan anläggning/anordning, nämligen:

Nytt bostadshus

Markförlagda elledningar

Gäststuga
Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd)
Annat

Brygga

Annan åtgärd, nämligen:

Utökning av befintlig

Rasering av befintlig luftledning

Ny
Annat

Beskrivning av åtgärden (exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Se Bilaga 1.

Använd ett extra papper om du inte får plats

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader, storlek/längd/utbredning av skyddad biotop etc)

Se Bilaga 1.

Planerade skyddsåtgärder

Se Bilaga 1.

Särskilda skäl
De särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från skyddsföreskrifterna

Se Bilaga 1.

Skicka med detta
· Situationsplan över åtgärden (ange skala)
· Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
Frivilligt: detaljerade fotografier från platsen underlättar handläggningen av ärendet

Bilagor:
Bilaga 1 Kompletterande information.
Bilaga 2 Länsstyrelsen, Samrådsyttrande daterat 2015-02-16
Bilaga 3 Alingsås kommun, Samhällskontoret 2015-02-11
Bilaga 4 Alingsås kommun, Miljöskyddsnämndens delegationsbeslut 35/2015 daterat 201501-27
Bilaga 5 Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-05-16
Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning

Göteborg 2019-01-25
Namnförtydligande

Karolina Karlsdotter
Pöyry Sweden AB på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Sida 12 av 46

Bilaga 1

2015-12-21

Ansökan om dispens från reservatföreskrifter
Kompletterande information
Nolhaga bergs naturreservat (2021653)

1
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1. Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) har för avsikt att uppföra en ny
132 kV-ledning mellan Rödene vindkraftpark och befintlig transformatorstation vid
Alfhemsvägen i Alingsås, OT51 Alingsås. Syftet med den nya ledningen är att kunna ansluta
den vindkraftsanläggning som planeras vid Rödene. Vattenfall har enligt Ellagen 3 kapitlet 68 § skyldighet att ansluta elektriska anläggningar.
Sträckningen i Alingsås tätort kan, beroende på sträckningsalternativ, komma att gå som
markkabel. Vid markkabelalternativen genom Alingsås samhälle kommer det finnas möjlighet
att samtidigt kablifiera en befintlig 40 kV-luftledning och därmed rasera denna del av
luftledningen. En förutsättning för detta är dock att 132 kV-ledningen får nätkoncession och
byggs samt att vindkraftsparken byggs.
I den här ansökan om dispens från reservatföreskrifter beskrivs de åtgärder som planeras i
anslutning till Nolhaga bergs naturreservat. I reservatföreskrifterna står det bl.a. att man inom
reservatet inte får:
3. anlägga luft- eller markledning. ...
5. anordna upplag.
6. spränga, schakta, utfylla eller tippa, …
8. utan kommunens tillstånd framföra motordrivet fordon annat än för underhåll av
motionsspår och gångvägar samt för skogsskötsel enligt skötselplan.
I norra delen av naturreservatet går sträckningen också nära ett skyddsvärt träd, en bok.

2. Beskrivning av åtgärden
Plats för åtgärden
Flera alternativ genom Alingsås tätort har studerats, se Figur 1. Samråd har genomförts för
tre alternativ för sträckan förbi Nolhaga bergs naturreservat. Både Länsstyrelsen och
Alingsås kommun förordar det som benämns alternativ 7 genom Nolhaga bergs
naturreservat, som bedöms vara det alternativ som ger minst påverkan på naturmiljön.
Samrådsyttrandena bifogas i bilagorna 2-4. Passagen genom Nolhaga bergs naturreservat
enligt alternativ 7 utgörs av gångvägen genom Klämma, se Figur 2 och Figur 3. I
fortsättningen benämns alternativ 7 som Huvudalternativ.
Åtgärden medför att även en befintlig 40 kV-ledning, som idag går genom Nolhaga bergs
naturreservat, kan markförläggas i samma sträckning som den planerade 132 kV-ledningen.
40 kV-eldningen går idag som luftledning genom naturreservatet, över berget väster om
Klämma, se Figur 2. Denna sträcka genom naturreservatet kommer då att raseras.
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Skyddsvärt
träd, bok

Nolhaga Bergs
Naturreservat

Figur 1. Översikt alternativa ledningsträckningar för planerad 132 kV-ledning genom Nolhaga bergs
naturreservat.

Figur 2. Huvudalternativ för planerad 132 kV-ledning och kablifiering av befintlig 40 kV-ledning
genom Nolhaga Bergs naturreservat, samt rasering av befintlig 40 kV-ledning genom Nolhaga Bergs
naturreservat.

3
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Figur 3. Passagen Klämma genom Nolhaga bergs naturreservat.

Rasering av befintlig 40 kV-ledning
Om 132 kV-ledningen byggs planeras den befintliga 40 kV-ledningen att raseras från strax
norr om Alingsås tätort till och med strax söder om Nolhaga bergs naturreservat, se Figur 2.
Detta innebär att 40 kV-ledningens sträckning genom Nolhaga bergs naturreservat raseras.
Ledningsgatan kommer därmed inte längre att röjas.
Utförande
Förläggning av markkablar
Ledningsgraven kommer att förläggas genom schaktning. Inga jordmassorna kommer att
läggas inom naturreservatet, utan kommer tillfälligt att läggas strax söder om Klämma och
naturreservatet, öster om gångvägen, se Figur 4 och Figur 5. I botten på ledningsgraven och
närmast kabelförbandet tillförs skyddsfyllning, exempelvis sand, upp till ca 0,4 m höjd (se
Figur 6). Ledningsgraven återfylls därefter med de bortgrävda jordmassorna i den mån de
går att återanvända.
Längs gångvägen strax söder om Klämma, utanför naturreservatet, finns en allé med yngre
träd. För att kunna köra in på området som planeras som upplag av tillfälliga massor, kan
något eller några träd tillfälligtvis behöva tas upp och sedan återplanteras.
Under förläggningsarbetet behöver
uppskattningsvis ca 2-3 månader.

gångvägen

genom

Klämma

vara

avstängd
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Figur 4. Område för tillfällig lagring av schaktmassor, strax söder om naturreservatet och Klämma,
öster om gångvägen.

Figur 5. Foto taget vid område för tillfällig lagring av schaktmassor, strax söder om naturreservatet och
Klämma, öster om gångvägen.
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Figur 6. Principskiss för en ledningsgrav. Exempel på utseende och mått.

Rasering av befintlig 40 kV-ledning
Raseringen av befintlig 40 kV-ledning genom naturreservatet kan påbörjas tidigast då
markledningen tagits i drift.
På berget finns två stagade enkelstolpar och strax norr om berget, i nära anslutning till
reservatsgränsen, finns en portalstolpe.
Raseringen kan ske genom att stolparna kapas i marknivå eller grävs upp och körs bort med
bandburen grävmaskin alternativt vinschas ut från området till lämplig plats. I det fall
stolparna på berget står direkt på berget, kan dessa vara förankrade med nedborrade
bergdubb eller med rotdubb. Bergdubben eller rotdubben kan antingen lämnas kvar eller
kapas i marknivå. Även stagförankringar kan lämnas kvar eller kapas i marknivå.

Beskrivning av platsen
Nuvarande markanvändning längs ledningssträckningen genom Nolhaga bergs naturreservat
utgörs av en gångväg som sträcker sig från Nolhaga allé, genom Klämma, till Noltorp. I
gångvägen finns större va-ledningar samt två 40 kV-markkablar.
Sträckan av naturreservatet som berörs av kabelförläggningen är ca 120 m och av
raseringen av befintlig 40 kV-ledning ca 300 m, se Figur 2.

Planerade skyddsåtgärder
Tidpunkten för förläggningen av ledningarna planeras i möjligaste mån, så att arbetet inte
genomförs sommartid eller under Lights in Alingsås, då många rör sig i området. Vid
detaljplaneringen av arbetet stäms lämplig tidpunkt av med kommunen.
För att minska risken att under drift behöva gräva inom naturreservatet pga. av fel i en
kabelskarv, så bör förläggningen planeras så att ingen kabelskarv placeras inom
naturreservatet.
I norra delen av Klämma finns ett skyddsvärt träd, en bok, strax öster om gångvägen.
Försiktighet iakttas vid arbete inom kronans utbredning.
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Särskilda skäl
Sträckan genom Klämma är redan påverkad av befintlig infrastruktur så som den gångväg
som finns där och va- samt elledningar. Ingen naturmiljö berörs.
De alternativa sträckor som undersökts för passagen förbi naturreservatet bedöms kunna
komma att ha en större påverkan på naturmiljön.
Alternativ 4 berör både Nolhaga bergs naturreservat, Nolhagavikens naturreservat och ett
Natura 2000-område. Sträckan bedöms ge en större påverkan på naturmiljön och skulle
troligen kräva en Natura 2000-ansökan.
Alternativ 6 skulle förläggas med borrning genom berget. Alternativet är kortast, men det är
osäkert hur borrning skulle påverka naturreservatet.
Sträckningar öster om naturreservatet skulle innebära längre ledningssträckning och att
ledningarna kommer närmare bostäder.

Tidpunkt
Planerad start för åtgärden: -

Åtgärden planeras avslutad: -

Tidpunkt för åtgärden beror på flera antal faktorer, däribland handläggningstid hos bl.a.
Energimarknadsinspektionen avseende ansökan om nätkoncession för linje, som måste vara
beviljad innan arbetet genom Klämma kan påbörjas. Lämplig tidpunkt stäms av med
kommunen innan arbetet påbörjas.
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Samhällsbyggnadsenheten
Torbjörn Sahl
Kulturgeograf
010-224 51 85
torbjorn.sahl@lansstyrelsen.se

Diarienummer
407-2145-2015

Pöyry Sweden AB
Att. Karolina Karlsdotter
karolina.karlsdotter@poyry.com

Yttrande över samrådsunderlag inför ansökan om ny 132 kV
luft-/markledning mellan Rödene vindkraftpark och Alingsås
samt rasering och kablifiering av 40 kV luftledning i Alingsås,
inom Alingsås kommun i Västra Götalands län
Remiss daterad 2014-12-19.

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB1 har för avsikt att bygga en ny 132 kVkraftledning mellan en planerad vindkraftspark norr om Alingsås (Rödene)
och in i Alingsås tätort. Vattenfall kommer att söka om koncession för linje.
Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. Innan MKB tas
fram genomförs samråd. 27 mars 2014 yttrade sig Länsstyrelsen över ett
samrådsunderlag (daterat 2014-02-06). Sedan dess har förslaget bearbetats.
Nytt samrådsunderlag (daterat 2014-12-19) har tagits fram. Detta är Länsstyrelsens samrådsyttrande över samrådsunderlag daterat 2014-12-19.
I samrådet önskar Vattenfall särskilt Länsstyrelsens bedömning av vilka
alternativa sträckningar som kommer att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28 §
miljöbalken samt Länsstyrelsens bedömning av förordat alternativ för hela
sträckningen.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen förordar utifrån nu kända förutsättningar ledningssträckning
enligt huvudalternativet och markkabel alternativ 7f. Vad gäller sträckan
mellan dessa 7a–7c bedömer Länsstyrelsen alternativen som likvärdiga.
Prövning enligt Natura 2000 kommer inte att krävas för sträckan 7f, vilket
det kan komma att krävas för de andra alternativen i tätorten.2
Länsstyrelsens synpunkter
Bedömning av de olika alternativen
Länsstyrelsen yttrande, daterat 2014-03-27, och de allmänna och mer alternativspecifika synpunkter som framfördes där gäller fortfarande.

1

Nedan kallat Vattenfall.
Sjökabelalternativet är längre från Natura 2000-område, men kan komma kräva bl.a. tillstånd för vattenverksamhet (se också tidigare yttrande daterat 2014-03-27).
2

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Det innebär vad gäller alternativen från Rödene vindkraftparks transformatorstation att Länsstyrelsen utifrån nu kända förutsättningar bedömer att det
alternativ som Vattenfall förordrar, Huvudalternativet, kan vara det mest
lämpade att arbeta vidare med.
De olika delalternativen av nya alternativet 7a–7c är i första delen av
sträckningen, fram till Nolhaga reservat, likvärdiga och berör inga ur naturvårdssynpunkt känsliga områden. Dragningen korsar sedan reservatet men
denna sträckning följer en befintlig gångväg (klämman) och innebär mindre
påverkan än alternativ 6 för passage genom reservatet.
Alternativ 7 passerar sedan Nolhaga Allé, se kommentarer om generellt biotopskydd i samrådsyttrande 2014-03-27. Alternativ 7d följer samma sträcka
som alternativ 4 och 6 och går mellan de två Natura 2000 delområdena och
kan följaktligen komma att kräva Natura 2000-prövning. Passagen genom
ett kolonilottområde för alternativ 7e och 7f påverkar inte direkt några
kända naturvärden. Alternativ 7e går dock nära Natura 2000-området och
kan innebära en Natura 2000-prövning.
Sista sträckan innan passage av Säveån går igenom en inventerad lövskog
klass med klass 2. Dras ledningen här bör största hänsyn tas och arbetet göras i en så smal korridor som möjligt för att minimera skada. Passage av
Säveån ska enligt samrådsunderlaget i alternativ 7 göras med tryckning under ån och bör inte betyda någon betydande miljöpåverkan.
Vad gäller alternativen i tätorten gör Länsstyrelsen utifrån nu kända förutsättningar sammanfattningsvis bedömningen att alternativ 7f ger minst påverkan (av alla alternativ inom tätorten, 4–7) på naturmiljön. Ingen Natura
2000-prövning behövs för detta alternativ. Alternativ 7a–7c är likvärdiga.
Sjökabel (alternativ 5)
Vad gäller sjökabelalternativet kan, förutom det som framfördes i tidigare
yttrande, sägas att ledningens påverkan på vattenmiljön även ska belysas hur
magnetiska fält från föreslagen sjöledning kan påverka vandrande fisk. Kabeln kommer sträcka sig tvärs över viken och framför Säveåns mynning i
Mjörn. Mjörnöringen vandrar upp i Säveån för lek och reproduktion. Öringen är storvuxen och bedöms ha stort skyddsvärde och har få motsvarigheter
i landet. Ål förekommer också i Mjörn. Ålen är rödlistad och har visat sig
vara särskilt känslig för magnetiska fält.
Flygkalkning
Flygkalkade objekt som kan komma att beröras av nya luftledningar är Abborrtjärn, Fjällsjön, Gärsjön, Kroksjön, Kvarnsjön, Lilla och Stora Bodasjön, Stora och Lilla Mörken, Lommasjön, Spångatjärn, Stora Fäbodsjön,
Stora Grundsjön, Timmersjön och Öjasjön samt ett flertal våtmarker. Trolig
stolphöjd har angivits till 20–30 meter vilket kan innebära en störning eller
ett hinder vid flygkalkning. Kalkningsentreprenörerna flyger av säkerhetsskäl inte närmare ett hinder än 300 meter. För de alternativen som innebär
nya luftledningar bör risken för konflikt med flygkalkning av sjöar och våt-
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marker redovisas. Kontakt kan tas med berörd kalkningsentreprenör Movab
AB för närmare diskussion kring risken för flyghinder. Länsstyrelsen bedömer dock att luftledningar är olämpliga i detta område.
Upplysningar
En anmälan om vattenverksamhet rörande kommunens planerade vattenoch avloppsledning (VA-ledning) i Mjörn mellan Saxebäck och Alingsås
stad har inkommit till Länsstyrelsen. VA-ledningen ska ansluta på
Alingsåssidan i samma område som aktuell sjökabel. Samråd bör genomföras med Tekniska kontoret i Alingsås stad om samordnad landanslutning.
Länsstyrelsens beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan efter att Ni har skickat en begäran om detta med en samrådsredogörelse. Ni uppmanas att samtidigt skicka kopia av denna begäran till
berörd kommuns miljötillsynsmyndighet.
Ärendet beredning
Detta yttrande har beslutats av Johanna Severinsson efter föredragning av Torbjörn Sahl. Vid den slutliga handläggningen har också
Mats Sandin, kulturmiljöenheten; Lotta Sahlin Skoog, miljöskyddsavdelningen; Peter Waldeck, naturavdelningen och Ulf Juto,
vattenavdelningen deltagit.
Johanna Severinsson
Torbjörn Sahl
Kopia till:
Alingsås kommun, Miljöskyddsnämnden (miljo@alingsas.se)
Länsstyrelsen/

Kulturmiljöenheten, Mats Sandin
Miljöskyddsenheten, Lotta Sahlin Skoog
Naturvårdsenheten, Peter Waldeck
Vattenvårdsenheten, Ulf Juto
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Peter Porss

Miljöskyddsnämnden

2019.004 MN

Delegerade beslut 2019
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 51/9-110/19 har fattats sedan förra sammanträdet.
Beredning
En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns
tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på
miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden

Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Peter Porss
Nämndsekreterare

Sida 42 av 46

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-03-05
Peter Porss
0322-61 62 20
2019.004 MN

Miljöskyddsnämnden

Delegerade beslut 2019
Följande delegationsbeslut redovisas till miljöskyddsnämnden vid sammanträde den 19 mars
2019,51/19-110/19.
HL=Handläggare,

FC= Förvaltningschef, AC=Avdelningschef, Ordf=Ordförande

Nr

Fastighet

Ärende

Sign

HL/
FC/
AC/
Ordf

51/19

Vimpeln 1

Beslut om att avsluta ärende utan
ytterligare åtgärd

LKW

HL

52/19

Skruven 3

Beslut om årlig avgift

KO

HL

53/19

Upplo 1:1

Beslut om årlig avgift

KO

HL

54/19

Hjorten 9

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

TB

HL

55/19

Dryckeshornet 1

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

NA

HL

56/19

Västmantorp 4:10

Anmälan om bergvärme

LB

HL

57/19

Bomullen 1

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

TB

HL

58/19

Bulten 1

Beslut om årlig avgift

KO

HL

59/19

Sylen 1

UP

HL

60/19

Bälinge 6:16

Förbud att släppa ut orenat
avloppsvatten från WC och BDT.
Förenat med vite om 50 000kr.
Gäller Rolfskullevägen 6

AP

AC

Vite

61/19

Bälinge 6:16

Förbud att släppa ut orenat
avloppsvatten från WC och BDT.
Förenat med vite om 50 000kr.

AP

AC

Vite

Föreläggande försiktighetsåtgärder vid
fordonstvätt
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Vite/
MSA

1

Nr

Fastighet

Ärende

Sign

HL/
FC/
AC/
Ordf

UP

HL

Vite/
MSA

Gäller Rolfskullevägen 5
62/19

Spaden 7

63/19

Sörhaga 2:1

Anmälan om bassängbad

STA

HL

64/19

Yxan 26

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

TB

HL

65/19

Kranen 3

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

UP

HL

66/19

Cederberg 2

Yttrande rörande uteservering - Cyrano

STA

HL

67/19

Järta 1

Yttrande rörande uteservering – Two
Lads Pub

STA

HL

68/19

Hulskog 1:27

Tillstånd att inrätta enskild
avloppsanläggning, FANN horisontell
markbädd

AP

HL

69/19

Brogärde 2:1
(Planerad
avstyckning)

Tillstånd att inrätta enskild
avloppsanläggning. FANN biobädd

AP

HL

70/19

Kampetå 1:23

Tillstånd enskilt avlopp, markbädd

LR

HL

71/19

Jordala 1:28

Förbud mot utsläpp av orenat
avloppsvatten. 3 års åtgärdstid.

HL

72/19

Jordala 1:35

Förbud mot utsläpp av orenat
avloppsvatten. 3 års åtgärdstid.

HL

73/19

Östad 15:1

Anmälan om bergvärme

LB

HL

74/19

Storsten 1:12

Tillstånd enskilt avlopp, mrv Graf +
efterpolering

JL

HL

75/19

Tuvebo 1:10

Remiss från SBK gällande ny
mobilbasstation samt teknikbod

JE

HL

76/19

Järn 1:7

Remiss från SBK gällande nybyggnad
enbostadshus och garage på mark
med riksintresse för naturvård och
friluftsliv

JE

HL

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken
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Fastighet

Ärende

Sign

HL/
FC/
AC/
Ordf

77/19

Erska 18:1

Remiss från SBK gällande bygglov
nybyggnad 54 m torn och teknikbod

JE

HL

78/19

Kristineholm 1:31

Anmälan om bergvärme

PR

79/19

Storken 9

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

UP

HL

80/19

Bulten 6

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

UP

HL

81/19

Vänga S:1

Tillstånd eget avlopp, markbädd

PR

HL

82/19

Ömmern

Yttrande till länsstyrelsen angående
vattenverksamhet, nedläggning av
fiberkabel

TL

HL

83/19

Centrum 1:20 m.fl

Yttrande till SBK, bygg och rivnlov

SK

HL

84/19

Dia 880

Yttrande rörande evenemanget Labero
in Flame

STA

HL

85/19

Smörbacken 1:20

Tillstånd enskilt avlopp, markbädd

LR

HL

86/19

Dia 880

Yttrande rörande evenemanget
Firande av FN:s familjedag

STA

HL

87/19

Brandstationen 2

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

UP

HL

88/19

Hemsjö 6:32

Förbud att hyra ut bostäder

AE

AC

89/19

Upplo 1:1

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

JS

HL

90/19

Bolltorp 4:15

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

AEK

HL

91/19

Bolltorp 4:16

Beslut om miljösanktionsavgift

UP

HL

92/19

Stadsskogen 1:12

Yttrande om offentlig tillställning –
remiss från polisen

FH

HL

93/19

Traversen 4

Föreläggande med
försiktighetsåtgärder vid förvaring av
brandfarlig vätska

UP

HL

94/19

Hjälmared 1:53

Ansökan om utdömande av vite

MC

HL

Nr

Vite/
MSA

Vite

MSA
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Fastighet

Ärende

Sign

HL/
FC/
AC/
Ordf

95/19

Bolltorp 4:5

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

AEK

HL

96/19

Slävik 1:29

Tillstånd eget avlopp, markbädd

TL

HL

97/19

Karlavagnen 8

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

TB

HL

98/19

Vänga s:1

Yttrande till länsstyrelsen angående
vattenverksamhet

TL

HL

99/19

Pärlan 10

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

TB

HL

100/19

DIA 820

Remiss gällande detaljplan för
kalkningsinsatser i Lygnöån 2019-2021

JE

HL

101/19

Sörhaga 2:4

Registrering och riskklassning av
livsmedelsanläggning

TB

HL

102/19

Gräfsnäs 8:1

Tillstånd för förvaring av brandfarlig
vätska enligt skyddsföreskrifterna för
Gräfsnäs vattenskyddsområde

UP

HL

103/19

Björkekärr 4:5

Tillstånd eget avlopp, markbädd

TL

HL

104/19

Smörbacken 1:18

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

KO

HL

105/19

Björkekärr 4:11

Tillstånd enskilt avlopp, Uponor mrv +
Uv-brunn

JL

HL

106/19

Bälinge-Torp 2:7

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

AEK

HL

107/19

Ålanda 3:1

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

AEK

HL

108/19

Holmängen 1:34

Tillstånd enskilt avlopp, BDT

LR

HL

109/19

Holmängen 1:34

Tillstånd sluten tank, WC

LR

HL

110/19

Gjutaren 24

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

KO

HL

Nr

Vite/
MSA
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