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Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddat område (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.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
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.
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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.
Expedieras till
Pöyry Sweden AB, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden, Vattenfall
Eldistribution AB
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