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Energimarknadsinspektionen
Box 155

63103 ESKILSTUNA

Lidingo 20L6-I0-I2

6stra M6lna byalags kompletterande inlaga med anledning av vattenfalls
bemiitande av 6stra Miilna byalags yttrande tiver Vattenfall Eldistribution
AB:s anstikan om niitkoncession fiir linje avseende en ny 130 kV krarftledning
rnark- och sjiikabelutfdrande frin befintlig 70 kV kabelstolpe pi fastigheten,
Lidingii 11:339, vid strandlinjen vid Htigberga till Bj<irknds i Nacka

i

Inledning
Med anledning av att Energimarknadsinspektionen (Ei) den L9 septemb er 2Ot6
har berett Ostra Molna byalag (OMB)tillfiille att yttra sig om vad Vatltenfall
Eldistribution AB (Vattenfall) framfort i sitt bemotande den 2 maj 201.6 p6 grund
av invdndningar frdn 0Mg mot Vattenfalls ansokan om ndtkoncession for linje f6r
vi ldmna n6gra kompletterande synpunkter.
Sammanfattning
Tidigare yrkande kvarstir frin 0MB, dvs att Vattenfall ildggs att utrerca
alternativa losningar till luftledning genom Molna radhusomride och yrkar att
luftledningen demonteras och i stdllet forrdggs som markkabel, med
nedanst6ende tilliigg om yrkande om samrid. Samr6d dr enligt lag ett led i den
stora fdriindring som Vattenfall planerar bdde 96llande spiinningshojning och
avstdnd till byggnader for sivdl luftledning och kraftledningsstolpe. Ovtg vill
ocksd understryka vikten av en helhetslosning, vilket iir naturligt di Vattenfall
efterstrdvar ett robust ndt med ringmatning p6 strdckan Lidingo-Nacka-Vdrmdo.
Det iir helt oacceptabelt att avgrdnsa strdckan genom 6Mg om 375 m.

Samrid
Enligt ellagen (1997:8571ska i en ansokan om ndtkoncession for linje en
rniljokonsekvensbeskrivning (MKB) ing6. Det finns vissa formella krav pd hur en
sidan beskrivning ska utformas.
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pi vad som framkommit vid samridet om ledningsprojektet.
miljobalken (1998:808) anges att den som avser att bedriva en verksamhet
eller
vidta 6tgiirder ska samr6da med dem som berors. samrSdet ska avse
verksa m hetens el ler Stgiird ens loka liseri n g, omfattn i n g, utform
n ing och
miljop6verkan.
Den ska grundas

I

Samridet har siledes en viktig funktion for att bland annat siikerstdlla att de som
siirskilt berors t,ex. av hogspdnningsledningar ges tillfdlle att framfora
syn pu n kter.

Det dr d6 viktigt att iiven enskilda som sdrskilt berors av projektet korntaktas
for
samr6d' Vattenfall har hittills inte haft nigot samrdd med OMB eller med
n6gon
av foreningens medlemmar trots att de boende sdrskilt berors av Vattenfalls
planer p6 att hoja spdnningen frin 70 till 130 kV pi den befintliga luftledningen
som gir genom radhusomridet.
Vattenfalls planering att ansluta de nya 130 kV sjokablarna fr|n Bjorknds till
Hogberga i befintlig 70 kv luftledningsstolpe pi stranden, 99 meter frSn
ndrmaste byggnad i radhusom r6det, fastighet Molnastup et 7, ar ett uppen bart
fall ddr Vattenfall borde ha samritt med oss ndrboende.
Enligt v6r uppfattning, som stods av vad Mark- och miljooverdomstolen anfor p6
sidan 6 i sin dom M2771.-1,5 i drendet, ska formen for samridet ske gLrnom
en

direktkontakt med niirboende om detta dr mojligt och ldmpligt, Eftersom vi
boende i Molna iir siirskilt berorda och utgor ett mindre antal boendel, borde
alltsi samr6det med oss ha skett genom en direktkontakt. Si har inte skett,
varfor Vattenfall i detta fall inte uppfyllt kraven p6 formen for samr6dlet.

sitt bemotande hiinvisar Vattenfall till sin miljokonsekvensbeskrivning, fr6n april
20L4, ddr man siiger att man inom overskddlig framtid inte har n6gra planer p6
att fortsiitta kabelforldggningen av ledningen pA Lidingosidan. VattenFall anfor
vidare att det iir oklart ndr det kan bli aktuellt att uppgradera till j.3o lkv.
Vattenfall skriver nu, 20l-6-05-02, att en uppgradering ligger minst tio dr fram i
tiden. Denna nya tidsangivelse tyder pi att Vattenfallser att spdnning;shojningen
kan komma tidigare dn vad man trott. Detta ger boende ytterligare oro och
osdkerhet. Vattenfall borde diirfor redan nu redovisa planen for och tdnkt
genomforande av spdn ningshojningen.
I

Hittills har elniitsfordndringarna hanterats som ett sammanh6llet projekt och det
dr naturligt att det gors s6 dven ifortsdttningen. Att ett ledningsprojekt inte ska
delas upp i delar framg6r av Energimarknadsinspektions r6d.
skriver: "om ansokon cjr en del av ett storre projekt sko man somrdcla om hela
p roje ktet i nfo r o nsoka n.
Ei
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somtliga delor i proiektet sko ocksd redovisas i miljokonsekvensbeskrivningen.
Somrddet mdste hdllas pd ett korrekt sott
for att undvika ott
Energimorknadsinspektionen avvisar ansokan. Kiinner man oscikerhe,t
kring vilko
som mon bor samrddo med, rekommenderar vi att det tir battre ott
17d ut for
brett on ott begranso sig.,,
En annan omstdndighet som talar

for samordning av projektet er va6 Vattenfall

sjiilvt skriver under punkt 1.2 i MKB:en:
"syftet med de tvd befintligo ledningorna cir att skapa en ringmatning
av natet
Lidingo- Nacko- varmdo. Med dessa tvd ledningor matos stotion Kottorp pd
Lidingo, station Biorkntis i Nocko samt stotion Ekbocken pd Vormdo
frdn tvd hdl
vilket ger ett robust ncit."
Station Koltorp har huvudmatningen fr6n stamndtet via en 220 kV markkabel
Ekbacken matas fr6n stamndtet med en 220 kV sjokabel
Baggensfjdrden fr6n Nacka. I denna viktiga ringmatning ingdr delstriirckan
av lO
kV luftledningen over och vid radhusomr6det vid ostra Molna, Liding;o.
Denna
delstriicka genom radhusomr6det utgor endast 375 m, bilaga L, for vilken vi vill
se en helhetslosning som inkluderas i projektet ejorknds- Koltorp. For
att uppn6
ett robust ndt, vilket Vattenfall har som m5l, bor denna delstrdcka herlt natuiligt
ingS' Luftledningen bor forldggas i markkabel. Vi hSnvisar till de tidigare
insdnda
tvd forslagen om markforlagd kaber i ndromr6det, bilagor 4 och 5.

frin Viirtan och station

Oro
Ledningsdelen genom Molnabebyggersen dr oldmpligt lokaliserad, bilaga
6.
Ldmpligt 5r att luftledningen flyttas och griivs ner i den obebyggda derlen
vid
Molna dngar. De elektriska och magnetiska fdlten fr6n den befintliga
luftledningen skapar oro hos de boende och denna oro okar givetvis med
forslaget om spdnningshojning till 130 kV. Hittills har Vattenfall inte tagit hiinsyn
till 0MBs synpunkter.
Vad 0Mg tidigare till Ei framfort giiller alltjdmt. Det iir s6ledes anmdrkningsvdrt
attVattenfall inte redan iansokan tagit med ledningsstrdckningen, ca 375 m,
Senom Molna radhusomride. Att de boende i Molna iir siirskilt berorda av den
befintlig 70 kv luftledning dr skdl for Vattenfall att samrdd sker med dem.

Avstand frdn luftledning till byggnader p6 fastigheter i radhusomriolet och
avstind frdn kabelstolpe vid Halvkakssundet till byggnader.
Befintlig luftledning passerar mitt i radhusomr6det, niira fastigheter, \/arav 16
fastigheter ligger i mycket ndra anslutning till ledningen (fastighetsbeteckningar
for Molnaisen 1-9, respektive stenbacken 1,6-20 samt Molnahiillen 5 och
Molnastupet 7), 0MB har mdtt avst6ndet mellan luftledningen och dertio
fastigheter/bostadsbyggnader som ligger inom t4 m avst6nd till luftledningen.
For den niirmast angrdnsande fastigheten, Molnaisen 9, iir bostadshuset
beldget
endast 10,8 m fr6n luftledningen, bilagorna 2 och 3.
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Befintlig 70 kV luftledningsstolpe ddr Vattenfall planerar att ansluta
rCe nya 130
kV sjokablarna stir ndra bebyggersen, varav en fastighet,
Molnastup,et 7, dr
beliigen endast 99 m ifrin befintlig luftledningsstolpe. Aven detta
dr ett skdlfor
att Vattenfall borde ha samritt med de boende.
Tidsaspekten
Tidsaspekten som berors tidigare i detta yttrande skapar dven
oro och osdkerhet,
ndr i tiden kommer spiinningen att oka frin 70kV till 130kV over
v6ra bostiider.
oron forstdrks genom att Vattenfall inte presenterar planen for upp6Jraderingen
i
tiden och hur den iir t6nkt att genomforas.

I

sitt bemdtande, 2OL6-05-02. skriver Vattenfall:

"Vattenfallvillfortydliga att ledningsstrtickningen mellon befintlig kabelstolpe
vid
Halvkakssundet och tronsformatorstotionen Hogbergo inte omfottas
av aktuell
koncessionsansokon varfor yttronden ovseende den strcickningen inte,
ska
bea ktas i ko ncessio nsprov ni nge n.,,
Vattenfalls krav dr mycket anmiirkningsvdrda och skulle fe tillfoljd attt
oMBs
synpunkter inte skulle beaktas. OVA utger dock frdn att drendet kommer
att
en opartisk behandling hos Ei.

fi

Vi har ett gemensamt intresse for att finna en bra losning for elforsorjningen,
men
att exkludera den lilla strdckan om 375 m gor inte linjen mellan Bjorknds och
Hogberga komplett.
oMB efterlyser en effektiv helhetslosning som ger alla berorda parter gdllande
Lidingo-Nacka-Viirmdo- ringmatningen den bdsta elforsorjningen, vilket
ska gdlla
b6de frin teknisk och elektrisk synpunkt. Den aktuella losningen idetta
drende
kiinns inte effektiv. 6Mg forstdr inte Vattenfalls strategi med att avgr;insa
375 m
frin denna stora ndtinvestering pd Nackasidan. Vi stdller oss mycket frigande till
detta, att dela projektet itv6 delar.
Yrkande

0Ma yrkar att

Vattenfalls anscikan om ndtkoncession for en ny i.30 kV
ledning mellan 70 kv luftledningsstolpen vid Halvkakssundet vid Hogberga i
Lidingo och Bjorknds i Nacka. 6MB yrkar att luftledningen demonteras
och i
stiillet forldggs som markkabel.
Ndr Vattenfall utrett och redovisat alternativa ledningsdragningar via rmarkkabel
med beaktande av samordning av ledningsprojektet ska Vattenfall sannr6da med
boende i 0MB, myndigheter, organisationer och andra som berors av
kraftl ed n i n gsp roje ktet.
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Avslutning
I Vattenfalls utl6tande av 20i.6-05-02 over inkomna yttranden
till Ei rned
anledning av Vattenfalls ansokan om niitkoncession for linje BjorknlisHogberga
skriver Vattenfall:
"

Bet rciffa

e kraftl

e d n i n g e ns I o ka I i se ri n g ge n o m M o I n o bosta d so
m rrid e
fromhdller vottenfatl att kraftredningen byggdes j.946 medan gallonde
detoljploner for bebyggelsen intitt tedningen vann laga kraft under perioden
1959- 20L4. All bebyggelse hor sdledes uppforts efter ledningen som cir
forentig
med somtligo berordo ploner.,,

nd

Miljii och

hdlsa
Det kan konstateras att sedan luftledningarna byggdes for 20 kv
forTo 5r sedan har mycket hdnt i samhdllet. Intrdnget av oldmpligt dragna
luftledningar har uppmdrksammats. Ersdttning av luftledningar med markkablar
medfor positiva forbdttringar for landskapsbild, boendemiljo, rekreaition och
friluftsliv. Elektriska och magnetiska fiilts pAverkan p6 miinskors hdlsia har
studerats och utretts bide nationellt och internationellt. Fem myndigheter:
Arbetsmi ljoverket, socia lstyrelsen, Boverket, Els6 kerhetsverket och
Stri lsii kerhetsmynd igheten ha r gett ut rekom mendation er. Eft ersom negativa
hSlsoeffekter fr6n magnetfdlt pi lSng sikt inte kan uteslutas, har myndigheterna
valt att rekommendera en viss forsiktighet, bade for allmdnheten och i
arbetslivet.
Ostra Molnas radhusomride iir ett levande omrdde med mdnga vuxna och barn
som ror sig aktivt i hela omridet och dess natur hela tiden. Barn leker i hela
omr6det och inte endast pA lekplatsen, som Vattenfall skriver i bemotandet. Det
iir dock glddjande att Vattenfall erkiinner problemet med lekande bann och
ddrmed miinniskor som ror sig i ndra anslutning till luftledningen. Lek,platsen
siviil som byggnader och bostadshus finns med i detaljplanen sedan l_959.

Det iir uppenbart att det endast dr ekonomiska kalkyler som styr Vattenfalls
beslut. 0Me yrkar att Vattenfall ska beakta modern lagstiftning, uppclaterade
och giillande rekommendationer vid beslut, for sivSl niitkoncessioner som
ledningsniit, i modern tid.

Lidingo som ovan
Ostra Molna Byalag
styrelsen

Wft4
Gun Agensjo

Stina Tesch

Ordforande

Kassor
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Kontaktuppgifter
Gun Agensjo

+46703592700
gun @kullaberget.se

Thomas Johansson

fastighetsiigare i rad husom rddet
+46708306598

Bilasor
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Avst6ndsmdtning av luftledning genom radhusomrddet 375 nr
Avstindsmdtning till byggnader fr6n luftledning och kraftledningsstolpen
Halvkakssundet vid Lidingo Strand
Karta med fastighetsbeteckningar i radhusom16det
Kartbilaga med losningsforslag - 1
Kartbilaga med losningsforslag _
Bildbilaga over bostadsom16det
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Bilaga 1

Östra Mölna Byalag

Bilaga 2
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Bostadsområdet i anslutning till luftledning i Östra Mölna.
Mätning avser avstånd i meter till byggnader 2016-10-06.
Nedanstående fastigheter ingår i radhusområdet i Östra Mölna byalag
Fastighetsbeteckning
avstånd från luftledning till byggnad
avstånd från kabelstolpe Halvkakssundet, invid Lidingöstrand, till byggnad
Mölnaåsen 7
12,00
Mölnaåsen 8
13,00
Mölnaåsen 9
10,80
Stenbacken 16
12,08
Stenbacken 17
12,70
Stenbacken 18
12,70
Stenbacken 19
12,70
Stenbacken 20
12,90
Mölnastupet 7
13,00
99,00
Mölnahällen 5
13,10

Nedanstående fastigheter i nära belägenhet av radhusområdet i Östra Mölna
Fastighetsbeteckning
avstånd från luftledning till byggnad
avstånd från kabelstolpe Halvkakssundet, invid Lidingöstrand, till byggnad
Utsikten 12
17,80
45,00
Utsikten 13
19,00
Stenbacken 2
10,70

kommentarer till mätningen
Fastigheter i radhusområdet med avstånd till luftledning mindre än 14 m är med i mätningen. Samtliga 58 fastigheter i radhusområdet är i nära anslutning luftledningen.
Fastigeheter som är belägna mindre än 100 m från kabelstolpen vid Halvkakssundet är med i mätningen.
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