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1 Inledning 
Kraftringen Nät AB (nedan Kraftringen) planerar att ansöka om nätkoncession för linje 

(tillstånd) för två nya 130 kV markkabelförband mellan Maglasäte och Höör, Skåne 

län. Syftet är att ersätta en befintlig dubbel 20 kV luftledning och därmed stärka 

regionnätet och elförsörjningen till Höör. 

Föreliggande dokumentet utgör underlag för undersökningssamråd för projektet. I 

underlaget presenteras den utredning som har genomförts och de olika alternativ som 

har studerats för en ny ledningsdragning. Vidare ges en redogörelse för närområdets 

specifika förutsättningar samt en övergripande bedömning av den påverkan som de 

planerade markkabelförbanden bedöms medföra. 

1.1 Bakgrund och syfte 

På grund av ökad elförbrukning i Höör och kapacitetsbrist i Maglasäte vill Kraftringen 

ersätta en befintlig dubbel 20 kV luftledning med två nya dubbla 130 kV ledningar 

mellan befintliga transformatorstationer i Maglasäte och Höör, i Höörs kommun. De 

nya ledningarna avses förläggas under mark som kablar, vilka kommer att ha en längd 

om cirka 4-5 kilometer. Översiktskarta med aktuella transformatorstationer och 

befintlig dubbel 20 kV luftledning framgår av figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta med befintlig dubbel 20 kV luftledning. 

1.2 Metod och avgränsning 

Processen med att hitta den mest lämpliga sträckningen för de nya ledningarna har 

inletts med att en geografisk avgränsning gjorts. Detta innebär att ett 

utredningsområde har tagits fram, inom vilket det bedöms vara möjligt att finna en 

genomförbar sträckning för de nya ledningarna. Avgränsningen av utredningsområdet 

baseras främst på stationernas läge. Utredningsområdet är lokaliserat väster om 

tätorten Höör, se Figur 2. 
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Rasering av befintlig luftledning behandlas inte i detta samrådsunderlag, då den ägs av 

E.ON Energidistribution, och inte av Kraftringen.  

 
Figur 2. Utredningsområdets utsträckning och befintliga stationers placering. 

2 Tillståndsprocessen 

2.1 Nätkoncession 

För att få bygga och driva kraftledningar för 130 kV behöver Kraftringen söka och 

beviljas tillstånd, så kallad nätkoncession för linje. Ansökan skickas till 

Energimarknadsinspektionen. Hur ansökan ska utformas och hur prövningen ska gå till 

regleras i ellagen (1997:857) och i miljöbalken (MB, 1998:808) med tillhörande 

förordningar. En nätkoncession får endast beviljas om den är lämplig ur allmän 

synpunkt och inte strider mot gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. En 

ansökan består av flera delar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och 

en teknisk beskrivning. 

2.2 Samråd 

Inför framtagandet av en ansökan om nätkoncession för linje ska ett samråd 

genomföras. Samrådsförfarandet regleras i 6 kap. MB och det bakomliggande syftet är 

bland annat att ge myndigheter och enskilt berörda insyn samt möjlighet till påverkan.  

Tillståndsprocessen inleds med ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ 

miljöbalken (MB), vilket genomförs med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan 

bli särskilt berörda. Syftet med undersökningssamrådet är att ge de som berörs av den 

planerade verksamheten möjlighet till insyn och påverkan. Syftet är även att utreda 

om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej samt att 

samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten eller inte kan antas medföra BMP ska en 

liten MKB tas fram. Denna ska innehålla den information och de bedömningar som 
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behövs för att kunna bedöma den miljöpåverkan som verksamheten kan förväntas 

medföra. 

Om länsstyrelsen i stället beslutar att verksamheten kan antas medföra BMP ska ett 

avgränsningssamråd genomföras. Avgränsningssamrådet genomförs med en bredare 

krets och inkluderar länsstyrelse, kommun, enskilda som kan tänkas bli berörda, samt 

övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli 

berörd. Syftet med avgränsningssamrådet är att utreda omfattningen av den MKB som 

tas fram till ansökan. 

Efter genomfört samråd sammanställs erhållna synpunkter i ett samrådsunderlag 

varpå en MKB upprättas. 

2.3 Rätt att nyttja annans mark 

För att få lov att bygga, driva samt underhålla ledningar på någon annans mark är det 

nödvändigt att säkra en rätt på de fastigheter som belastas av intrånget. Denna rätt 

säkras vanligen genom upprättande av servitutsavtal, nyttjanderättsavtal eller 

ledningsrätt. 

2.4 Övriga tillstånd, dispenser och anmälningar 

Vid ledningsbyggnation är det vanligt att det även finns behov av att inhämta andra 

typer av tillstånd och dispenser. Kraftringen kommer att identifiera eventuellt 

tillkommande behov när en slutlig kabelsträckning fastställts och då söka de tillstånd 

och dispenser som eventuellt krävs. 

3 Alternativutredning 

3.1 Metod för framtagande av stråkalternativ 

Inom utredningsområdet har flera stråkalternativ identifierats. Med ett stråk menas ett 

bredare område inom vilket en eller ett par ledningsträckningar kan tas fram. Vid 

framtagandet av stråkalternativen har utredningsområdets förutsättningar studerats 

med fastighetskarta och ortofoto som grund, både med hänsyn till tekniska och 

geografiska förutsättningar. Information om närliggande intressen har inhämtats från 

länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och VISS. Utöver detta har även 

ett platsbesök genomförts. 

3.2 Stråkalternativ 

Totalt har fem stråkalternativ identifierats inom vilka en sträckning anses möjlig. Två 

av dessa (alternativ A och alternativ B) är längre stråk som avser hela eller en stor del 

av ledningssträckan. Resterande tre alternativ (alternativ C, D och E) är kortare 

delstråk som behöver kombineras med alternativ A eller B. Notera att del av alternativ 

A nyttjas för samtliga stråkkombinationer. En översikt över utredningsområdet och 

samtliga stråkalternativ framgår av figur 3. 
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Figur 3. Utredningsområde och samtliga stråkalternativ. 

3.2.1 Alternativ A 

Stråkalternativ A går hela vägen mellan Maglasäte och Höör. Stråket utgår från 

stationen i Maglasäte och sträcker sig en kort sträcka söderut för att sedan vinkla av 

mot sydöst. Stråket löper i denna riktning i nästan 800 meter innan det vinklar norrut 

en kortare sträcka. Strax söder om småorten Maglasäte, när stråket når befintliga 20 

kV luftledningar, viker stråket av mot sydöst för att följa luftledningen parallellt i cirka 

2,3 kilometer. När stråket korsat järnvägen vänder det upp mot nordost och följer 

järnvägen fram till stationen i Höör. Alternativ A har en längd om cirka 3,9 kilometer. 

Alternativet följer i stor utsträckning odlingsgränser samt de luftledningar som ska 

ersättas. 

3.2.2 Alternativ B 

Alternativ B utgör ett alternativ till Alternativ A på en lång del av ledningssträckan. Där 

alternativ A vinklar av mot sydost strax söder om Maglasäte fortsätter alternativ B i 

nordostlig riktning upp till väg 13. Stråket går parallellt med väg 13 fram till infarten 

till Maglasätevägen (troligtvis är kabelförläggning på norra sidan av vägen mest 

lämplig, men båda sidor ingår i stråket). Stråket fortsätter sedan i sydostlig riktning 

där det följer odlingsgränser, för att sedan vika av rakt söderut tills det når fram till 

alternativ A väster om järnvägen. Alternativ B, kombinerat med alternativ A, är cirka 

5,1 kilometer långt. 

3.2.3 Alternativ C 

Alternativ C är en alternativ väg ut från stationen i Maglasäte och är på en mycket kort 

sträcka (ca 200 m) ett alternativ till stråk A. Det är i nuläget oklart åt vilket 

väderstreck det är möjligt att bygga ut ställverket i Maglasätestationen, vilket är 

anledningen till att två alternativ behövs invid stationen. Alternativ C utgår från 

stationens sydvästra sida och går söderut i cirka 100 meter. När stråket når skogen 

söder om stationen vänder det mot sydöst för att cirka 100 meter senare ansluta till 

alternativ A. 



 

9 

 

3.2.4 Alternativ D 

Alternativ D är tänkt att kombineras med alternativ A. Det utgår från alternativ A i 

höjd med byn Yxnaholma och sträcker sig söderut längs åkergräns en kortare sträcka 

varpå sträckningen vinklar upp i nordostlig riktning. Efter cirka 750 meter når stråket 

fram till Västernäs handelsträdgård, vilken passeras innan stråket ansluter till 

stationen i Höör. Alternativ D, kombinerat med alternativ A, har en total längd om 

cirka 4,4 kilometer. 

3.2.5 Alternativ E 

Alternativ E är en alternativ väg in till stationen i Höör som utgår från alternativ D i 

höjd med Västernäs handelsträdgård. I stället för att gå runt handelsträdgården på 

den norra sidan rundar alternativ E i stället trädgården på den södra sidan, korsar 

järnvägen och ansluter till alternativ A strax innan stationen i Höör. 

3.2.6 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär i detta fall att de planerade 130 kV-markkablarna inte anläggs. 

Detta i sin tur kommer att innebära att befintlig dubbel 20 kV luftledning står kvar och 

att den förstärkning av regionnätet och elförsörjningen till Höör som markkablarna 

skulle stå för uteblir. Då en förstärkning av elnätet är en förutsättning för framtida 

utveckling av Höör skulle detta på sikt innebära att utvecklingen av Höör bromsas. 

Vidare kommer den påverkan som markkablarna skulle ha resulterat i, och som 

beskrivs i följande avsnitt, att utebli. 

4 Utformning och drift 

4.1 Teknisk utformning 

Kraftringen avser att förlägga de nya kraftledningarna som markkabel. En ledning i 

markkabelutförande består av tre enfaskablar vilka utgör ett så kallat 

markkabelförband. Enfaskablarna består av en kärna (ledare) av koppar eller 

aluminium vilken bland annat omges av ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten 

(PEX) och en yttermantel av polyeten (PE), se Figur 4. En enfaskabel för 130 kV 

markkabel är cirka 10 centimeter i diameter. De tre enfasledarna i vardera 

kabelförband förläggs vanligtvis i triangelformation. 
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Figur 4. Enfaskabel i genomskärning. 

4.2 Anläggningsskede 

Markkabelförläggning för två kabelförband innebär ett schakt som har en bottenbredd 

på cirka 3-4 meter och ett djup på cirka 1,1 meter. Under och närmast ovanför 

enfaskablarna fylls schaktet med sand och därefter återfylls schaktet med de 

uppschaktade massorna. Schaktmassorna separeras så att de översta jordlagren kan 

återföras överst i schaktet. Eventuella överblivna massor fördelas ut över närliggande 

områden eller transporteras bort. En principskiss av ett kabelschakt med två 

markkabelförband i triangelformation visas i Figur 5. 

Marken intill kabelgraven nyttjas under anläggningsskedet bland annat för transporter, 

upplag av massor, förvaring av kabeltrummor och uppställning av arbetsmaskiner. 

Arbetsområdet som kan komma att utnyttjas är cirka 10-15 meter brett. Efter 

förläggningen återställs marken i så stor utsträckning som möjligt. 

Där förläggning med normalschakt inte är möjligt eller lämpligt, till exempel vid 

korsning av järnväg eller större allmän väg, kommer schaktfri förläggning att 

användas. Schaktfri förläggning kan till exempel genomföras i form av styrd borrning 

eller tryckning. Vid schaktfri förläggning används en särskild borrutrustning som 

kräver större gropar i båda ändar av sträckan samt områden för uppställning av bland 

annat maskiner, bodar och material. 
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Figur 5. Principskiss av två kabelförband i ett kabelschakt. Figuren är ej skalenlig. 

 

4.3 Drift och underhåll 

Normalt sett kräver kabel i mark inget underhåll under drifttiden. Om kablarna mot 

förmodan skulle skadas, till exempel till följd av grävarbeten, kommer de dock att 

behöva repareras. 

På vardera sida av markkablarna behövs ett område som hålls fritt från högre 

vegetation, för att underlätta åtkomst av kablarna vid eventuella fel och för att 

undvika att större rötter växer ner i kabelgraven. Under driftskedet kommer därför 

området i markkablarnas direkta närhet att underhållsröjas från större buskar och 

träd. 

5 Berörda intressen och konsekvensbedömning 
I detta avsnitt presenteras områdets förutsättningar och de intressen som kan komma 

att beröras av de planerade markkablarna. 

För att identifiera närliggande intressen har geodata från bland annat länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Vatteninformation Sverige (VISS) 

inhämtats. I kommande MKB kommer dessa intressen att kompletteras med 

eventuella ytterligare intressen som framkommer under samrådet. 

5.1 Områdesbeskrivning och landskapsbild 

5.1.1 Nulägesbeskrivning 

Utredningsområdet ligger i Skånes centrala mellanbygd som karakteriseras av 

varierande naturmiljöer och ett omväxlande odlingslandskap på småkuperad mark. 

Berggrunden inom utredningsområdet består huvudsakligen av granit och jordarterna i 

området domineras av lerfria moräner men även vissa inslag av isälvssediment och 

torvjordar. Bebyggelse inom utredningsområdet går dels att finna i mindre byar, dels i 

form av enstaka gårdar med tillhörande gårdsmiljö. 

5.1.2 Konsekvensbedömning 

De planerade ledningarna bedöms ha låg påverkan på landskapsbilden då de förläggs 

som markkabel och i huvudsak i öppen mark. På vissa platser berör stråkalternativen 

produktionsskog (främst alternativ A, B och delalternativ D). Det finns stora 
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möjligheter att förlägga ledningarna i gränsen mellan skog och öppen mark, vilket 

kommer att minska behovet av ny skogsgata. En del produktionsskog längs 

stråkalternativ A berörs redan av befintlig 20 kV luftledning och har därför redan en 

röjd ledningsgata. 

En viss visuell störning kan uppstå under anläggningsskedet till följd av till exempel 

transporter och uppställning av maskiner och material. Denna störning är av tillfällig 

karaktär och upphör efter anläggningsskedet. 

5.2 Markanvändning  

5.2.1 Nulägesbeskrivning 

Markanvändningen inom utredningsområdet domineras av jordbruksmark men det 

finns även inslag av produktionsskog, viss bebyggelse och infrastruktur i form av 

vägar och järnväg. 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan i Höörs kommun antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. 

Marken inom utredningsområdet pekas i översiktsplanen till största delen ut som 

landsbygd, men det finns även inslag av stadsbygd i de nordostligaste delarna och 

grönområde i de sydostligaste delarna. 

Marken längst till öster i utredningsområdet pekas i översiktsplanen ut som ett 

hänsynsområde för tätortsutveckling. Enligt översiktsplanen ska detta område 

reserveras för framtida behov av ortsutveckling. Översiktsplanen anger även att 

förändring av markanvändningen inom detta område ska prövas restriktivt till dess att 

det finns förutsättningar för att hitta långsiktiga avgränsningar mellan stadsbygd, 

verksamheter samt grönstruktur. 

Detaljplaner 

Enligt 2 kap. 14 § ellagen får en nätkoncession inte strida mot en detaljplan. Små 

avvikelser får dock göras om syftet med detaljplanen inte motverkas. 

Utredningsområdet består främst av landsbygd och det finns endast fem detaljplaner 

inom utredningsområdet, vilka presenteras i Tabell 1. Tre detaljplaner berörs av de 

olika stråkalternativen. Den första detaljplanen är en stadsplan för det västra delarna 

av Höör som antogs 1942, och berörs av stråkalternativ A, B, D och E. Endast en liten 

del av detaljplanen berörs av stråken. Marken som berörs är i detaljplanen utpekad 

som allmän plats, park och plantering, område för lantbruksändamål samt område för 

bostadsändamål. De andra och tredje detaljplanerna avser kvarteret Stampen och 

området Solhöjden. Marken som berörs av stråkalternativ A är i detaljplanerna 

utpekad som allmän plats, park, plantering. 

Tabell 1. Sammanställning av gällande detaljplaner inom utredningsområdet. 

Detaljplan  Beskrivning Berör stråkkombinationer 

Åkersberg 1:6 m fl. Detaljplan avseende Maglehill 

– förskola, skola, idrottshall, 

bostäder med mera. 

Berörs inte av något stråk. 

Delar av Höör 19:7 och 

Åkersberg 1:6 

Detaljplan avseende Maglehill 

väst, villatomter, bullervall 

med mera. 

Berörs inte av något stråk. 

Förslag till stadsplan för 

västra delen av Höörs 

Köping i Malmöhus län 

Detaljplan avseende 

utformning av västra delen av 

Höör. 

Berörs av samtliga 

kombinationer av 

stråkalternativ. 

Höörs Köping Kv. Stampen  Detaljplan avseende 

utformning av Kvarteret 

Stampen. 

Berörs av samtliga 

kombinationer av 

stråkalternativ. 
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Höörs Köping, Solhöjden Detaljplan avseende 

utformning av Solhöjden. 

Berörs av samtliga 

kombinationer av 

stråkalternativ. 

 

5.2.2 Konsekvensbedömning 

De planerade kablarna bedöms, oavsett stråkval, ha en liten påverkan på 

markanvändningen. För samtliga stråkalternativ kommer markkablarna främst att 

förläggas inom jordbruksmark. Markkablarna kommer att förläggas på ett sådant djup 

att denna markanvändning kan fortgå och påverkan bedöms därför bli obefintlig under 

driftskedet. Det finns stora möjligheter att följa odlingsgränser och annan infrastruktur 

inom samtliga stråk. 

Markanvändningen inom stråkalternativ A, B och D består, utöver jordbruk, även av en 

mindre andel produktionsskog. Vid kabelförläggning inom skogsmark krävs en röjd 

ledningsgata, detta för att undvika att rötter från träd och buskar växer ner i 

kabelgraven och skadar ledningen. Som nämnts i avsnitt 5.1.2 berörs en del av 

produktionsskogen inom utredningsområdet (längs stråk A) redan av befintlig 20 kV 

luftledning och befintlig ledningsgata kan därför nyttjas vid förläggning inom stråk A.  

Sammantaget bedöms påverkan på markanvändningen under driftskedet i 

jordbruksmark bli obefintlig och i skogsmark låg (något lägre vid förläggning inom 

stråkalternativ A och något högre vid förläggning inom stråkalternativ B och D). Utöver 

påverkan i driftskedet tillkommer viss temporär påverkan på markanvändningen under 

anläggningsskedet till följd av grävnings- och schaktningsarbeten. Utöver kabeldiket 

kommer större gropar att krävas i start- och slutpunkter vid tryckning och borrning 

under vägar och diken. Markanvändningen kommer även att påverkas till följd av 

uppställning av arbetsmaskiner och material inom etableringsområden i anslutning till 

arbetsområdet. All påverkan under anläggningsskedet är av tillfällig karaktär. 

Översiktsplan 

Markkablarna strider inte mot den framtida planerade markanvändningen inom 

kommunen. 

Detaljplaner  

De planerade markkablarna bedöms inte strida mot berörda detaljplaner. 

5.3 Naturmiljö 

5.3.1 Nulägesbeskrivning 

Riksintressen 

De västra delarna av utredningsområdet tillhör området Rönne ås dalgång, Ageröds 

mosse som enligt 3 kap. 6 § MB är utpekat som riksintresse för naturvård. Området 

består av ett representativt jordbrukslandskap i slätt- och skogsbygd och har pekats ut 

som riksintresse bland annat på grund av områdets geologiska karaktär, 

naturbetesmarker, flora samt vattendrag med fauna. Området ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön, vilket innebär en restriktiv 

hållning till ny bebyggelse och nya anläggningar. Bland annat bör området skyddas 

mot åtgärder som leder till minskad eller upphörd jordbruks- och betesdrift, såsom 

skogsplantering av jordbruksmark. 

Naturvårdsprogram och grönstrukturprogram 

En stor del av utredningsområdet sammanfaller med området Ringsjölandskapet som 

inom ramen för Höörs kommuns naturvårdsprogram har pekats ut som ett värdefullt 

landskap med sammanhängande områden av likartad natur. Inom detta område finns 
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även ett antal mindre delområden som har tilldelats klass 1 (särskilt höga 

naturvärden) och klass 2 (mycket höga värden), se Figur 6. Inom områden med höga 

naturvärden är ny markanvändning generellt inte lämplig. Om ny markanvändning ska 

tillåtas ska Höörs kommun verka för anpassning och kompensationsåtgärder. Utöver 

detta finns ett antal mindre områden som inom ramen för Höörs kommuns 

grönstrukturprogram pekats ut som områden med betydelse från allmän synpunkt för 

sina naturvärden. Inom utredningsområdet finns både områden som tilldelasts klass 1 

och 2, se Figur 6. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada naturmiljön. Vid förändringar av miljön ska möjligheten till 

rekreation säkerställas. 

 
Figur 6. Områden utpekade inom ramen för Höör kommuns naturvårdsprogram. 

 

Ängs- och betesmarksinventering 

Inom utredningsområdet finns ett flertal områden som har ängs- och 

betesmarkinventerats, se figur 7. Det rör sig dels om betesmarker, dels om 

restaurerbar mark (till exempel gödslad betesmark utan ängs- och betesvärden) och 

dels om mark utan värden (till exempel igenväxt betesmark). 
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Figur 7. Ängs- och betesmarksinventerade områden. 

Värdetrakter 

En värdetrakt är ett landskap som har särskilt höga ekologiska värden. De pekas ut av 

länsstyrelsen och ska utgöra underlag vid prioriteringar av insatser i jordbruk och 

skogsbruk samt utgöra underlag vid prövning och planering. En värdetrakt räknas 

dock inte som ett områdesskydd. 

Utredningsområdet berör ett flertal värdetrakter, vilka presenteras nedan i Tabell 2. 

Värdetrakter inom utredningsområdet. Notera att värdetrakterna till stor del är 

överlappande och att flera täcker in hela utredningsområdet. 

Tabell 2. Värdetrakter inom utredningsområdet. 

Typ av värdetrakt Namn Beskrivning Berör stråk 

Ädellövskog Centrala Skånes 

basaltberg och 

Ringsjöbyggden 

Inom värdetrakten 

finns flertalet gamla 

bok- och ekskogar, 

ekhagmarker, 

blandädellövskogar 

och lövsumpskogar. 

Cirka 8% av 

värdetrakten utgörs 

av värdekärnor. 

Täcker hela 

utredningsområdet 

och berörs av 

samtliga stråk. 

Ek i öppna landskap - För att utgöra en 

värdetrakt ska det 

inom en sökradie av 

2 500 meter finnas 

minst 100 ekar, där 

två träd inte står 

längre från 

varandra än 1 500 

meter. 

Täcker hela 

utredningsområdet 

och berörs av 

samtliga stråk. 

Ädellövträd i öppna 

landskap 

-  Täcker hela 

utredningsområdet 
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och berörs av 

samtliga stråk. 

Gräsmark Höör Delvis flackt och 

delvis kuperat äldre 

skogsbygdslandskap 

som i dag 

huvudsakligen är 

uppodlat. Inom 

värdetrakten finns 

bland annat torra 

hedar, 

silikatgräsmarker 

och trädklädd 

betesmark. 

Täcker nästan hela 

utredningsområdet 

(bortsett från det 

sydöstra hörnet) 

och berörs av 

samtliga stråk. 

Limnisk Ringsjön med biflöden  Berörs av samtliga 

kombinationer av 

stråkalternativ. 

 

Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet 

Inom utredningsområdet finns flertalet objekt som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Det rör sig bland annat av åkerholmar, odlingsrösen i jordbruksmark 

och diken i jordbruksmark. 

Hotade arter 

En sökning av rödlistade arter, observerade inom utredningsområdet under perioden 

2000-2022, har gjorts på artportalen. Sökningen visade ett antal fynd, vilka 

presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Fynd av rödlistade arter inom utredningsområdet för perioden 2000-2022 och 
deras rödlistningskategori. (NT=nära hotad, VU=sårbar, EN=starkt hotad, CR=akut 
hotad) 

Grupprubrik 

Artnamn 

(svenskt 

namn) 

Artnamn 

(vetenskapligt 

namn) 

Rödlistnings-

kategori 

Antal 

observationer 

Fågel Björktrast Turdus pilaris NT 1 

Fågel Kråka Corvus corone NT 1 

Fågel Gulsparv* Emberiza citrinella NT 2 

Fågel Rödvingetrast Turdus iliacus NT 1 

Insekt Ligusterfly Craniophora ligustri NT 1 

Insekt Kvadratmott Udea olivalis NT 2 

Kärlväxt Korndådra Neslia paniculata EN 3 

Kärlväxt Kösa Apera spica-venti NT 1 

Kärlväxt Etternässla Urtica urens NT 1 

Kärlväxt Lungrot Blitum bonus-henricus VU 1 

Kärlväxt Borsttåg Juncus squarrosus NT 1 

Kärlväxt Åkerkulla Anthemis arvensis NT 1 

Kärlväxt Ask Fraxinus excelsior EN 13 

Kärlväxt Småvänderot Valeriana dioica VU 2 

Kärlväxt Svinrot Scorzonera humilis NT 2 

Kärlväxt Skogsalm Ulmus glabra CR 2 

*Fynd med möjlig häckning 
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5.3.2 Konsekvensbedömning 

Riksintressen 

De planerade markkablarna bedöms inte påverka riksintresseområdet Rönne ås 

dalgång, Ageröds mosse. Markkablarna kommer att förläggas på ett sådant djup att 

jordbruksdrift kan fortgå. 

Naturvårdsprogram och grönstrukturprogram 

Samtliga stråk förutom stråkalternativ E berör en eller flera områden med höga 

naturvärden som pekats ut inom ramen för Höörs kommuns naturvårdsprogram eller 

grönstrukturprogram. Påverkan bedöms bli minst vid förläggning inom stråkalternativ 

A, där befintlig ledningsgata i produktionsskog till viss del kan nyttjas, och något 

större vid förläggning inom alternativ B och D eftersom en liten yta produktionsskog 

kommer att tas ur bruk. 

Ängs- och betesmarkinventering 

Samtliga stråkalternativ berör minst ett område som har ängs- och 

betesmarkinventerats, men endast stråkalternativ A berör områden som idag uppvisar 

ängs- och betesvärden. Stråkalternativ A korsar eller tangerar tre sådana områden, 

bland annat ett större betesområde en bit söder om Maglasäte (cirka 300 meter 

berörs), med värden som torra hedar och enbuskmarker. Möjligheterna för 

återetablering av vegetation bedöms vara goda och påverkan bedöms bli låg. 

Generellt biotopskydd 

Eventuell påverkan på objekt som omfattas av det generella biotopskyddet kommer 

att utredas närmare inför framtagandet av MKB, när val av stråk och sträckning har 

gjorts. Vid detaljprojektering kommer hänsyn i möjligaste mån att tas till biotoper som 

omfattas av det generella biotopskyddet. 

Hotade arter 

Inom utredningsområdet finns två inrapporterade fynd av arten skogsalm vilken har 

rödlistningskategorin CR, akut hotad. Ett av fynden berörs av stråkalternativ A. Utöver 

detta finns ett antal fynd, bland annat fynd av ask, med rödlistningskategori EN, starkt 

hotad. Dessa finns utspridda över hela utredningsområdet. 

Inför framtagande av MKB kommer påverkan på hotade arter att utredas vidare när 

val av stråk har gjorts. Utgångspunkten kommer att vara att påverkan på hotade arter 

i största möjliga mån ska hållas nere. 

5.4 Vattenmiljö 

5.4.1 Nulägesbeskrivning 

Inom utredningsområdet finns två grundvattenförekomster, SE620275-135892 och 

Stanstorp, vilka omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN), se Figur 8. 

Grundvattenförekomsterna har båda god kemisk och kvantitativ status. 

Inom utredningsområdets östra delar går även vattendraget Höörsån vilken omfattas 

av MKN. Vattendraget har måttlig ekologisk status, vilket motiveras med att ån har 

kraftigt påverkad hydrologi och morfologi till följd av att ån är rätad och rensad, och 

uppnår ej god kemisk status vilket motiveras med höga nivåer kvicksilver och 

bromerade difenyletrar (PBDE). 
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Figur 8. Grundvattenförekomster och ytvattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer inom utredningsområdet. 

Utmed Höörsån råder generellt strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ MB. Strandskyddet 

gäller generellt sett 100 meter från strandkanten upp på land och ut i vattnet, men 

länsstyrelsen kan vid behov välja att utöka strandskyddet upp till 300 meter. Inom 

strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra 

byggnader, gräva, spränga eller utföra åtgärder som kan skada djur och växtliv. 

Strandskyddet vid Höörsån har utvidgats inom utredningsområdets sydöstra delar. 

Omfattningen av strandskyddet framgår av Figur 9. 

 
Figur 9. Strandskydd vid Höörsån i relation till stråkalternativen. 



 

19 

 

5.4.2 Konsekvensbedömning 

De planerade markkablarna bedöms inte påverka eller försvåra ett framtida 

uppfyllande av fastställda miljökvalitetsnormer för SE620275-135892, Stanstorp eller 

Höörsån. 

Markkabelförläggning bedöms inte motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna, 

och dispens från bestämmelserna kommer att sökas om kommunen bedömer att så 

krävs. 

5.5 Kulturmiljö 

5.5.1 Nulägesbeskrivning 

Kulturmiljöprogram och historiska vägar 

Inom utredningsområdet finns tre områden med lokalt bevarandeintresse enligt 

kulturmiljöinventeringen från 1998, ett område med särskilt värdefulla kulturmiljöer 

enligt kulturmiljöprogram för Skåne och ett kulturmiljöstråk, se Figur 10. Ny 

bebyggelse och nya anläggningar bör inom dessa områden utformas med hänsyn till 

historiska strukturer i landskapet. 

Inom utredningsområdet finns även ett antal historiska vägar, se Figur 10. Inom de 

historiska vägarnas närmiljö bör hänsyn tas till området kulturmiljö och spåren efter 

de historiska vägarna bör bevaras. 

 
Figur 10. Områden med lokalt bevarandeintresse enligt kulturmiljöinventering (1998), 
områden med särskilt värdefulla kulturmiljöintressen enligt kulturmiljöprogram för 
Skåne samt historiska vägar inom utredningsområdet. 

Forn- och kulturlämningar 

Utöver ovanstående finns det inom utredningsområdet ett antal kända forn- och 

kulturlämningar vilka presenteras närmare i Tabell 4 och Figur 11. 
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Tabell 4. Identifierade forn- och kulturlämningar inom, eller mindre än 25 meter från, 
något av stråkalternativen. 
*Manuellt överförd från äldre databas (medelfel på 10 meter). 

Lämningsnummer Antikvarisk 

bedömning 

Lämningstyp Objekttyp Stråk 

L1989:3257 Fornlämning Hög Punkt Ca 10 m från stråk B 

L1987:9106 Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Textilindustri Punkt D 

L1990:8547 Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Fyndplats Område Ligger inom 

alternativ A på 

sträcka där alternativ 

saknas, d.v.s. berörs 

oavsett val av 

stråkkombination 

L1990:9367 Fornlämning Fossil åker Område Ligger inom 

alternativ A och C, 

d.v.s. berörs oavsett 

val av 

stråkkombination 

L1990:8714 Fornlämning Fossil åker Område Ligger inom 

alternativ A på 

sträcka där alternativ 

saknas, d.v.s. berörs 

oavsett val av 

stråkkombination 

L1989:3240 Möjlig 

fornlämning 

Fossil åker Område Ca 5 m från stråk A* 

 

 
Figur 11. Kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. 
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5.5.2 Konsekvensbedömning 

Kulturmiljöprogram och historiska vägar 

Vägar samt områden som finns utpekade inom kommunens och Skånes 

kulturmiljöprogram bedöms inte påverkas av de planerade markkablarna, då de inte 

kommer att påverka de historiska strukturerna i landskapet. 

Forn- och kulturlämningar 

Kända lämningar kommer att beaktas i den fortsatta processen och det kommer att 

eftersträvas att lämningar undviks. Om ingrepp i fornlämning inte kan undvikas 

kommer tillstånd enligt Kulturmiljölagen (1988:950) att sökas. Om en tidigare okänd 

fornlämning skulle påträffas under anläggningsskedet kommer arbetena att avbrytas, i 

den del som berör fornlämningen, och länsstyrelsen att kontaktas. 

5.6 Friluftsliv och rekreation 

5.6.1 Nulägesbeskrivning 

De västra delarna av utredningsområdet tillhör området Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta 

som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Inom området förekommer möjligheter 

för flertalet friluftsaktiviteter såsom vandring, längdåkning, skridskoåkande, bad, 

kanotåkning, fiske, bär- och svampplockning, ridning, löpning, och orientering. 

Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar natur- och kulturmiljön och 

ny bebyggelse och nya anläggningar ska lokaliseras och utformas med hänsyn till 

friluftslivsintresset. 

Stråkalternativ A berör vandringsleden Brottets bana som är en cirka 3 kilometer lång 

led mellan Höörs mölla och Stanstorps stenbrott i Stenskogen. Leden underhålls av 

Höörs kommun. 

5.6.2 Konsekvensbedömning 

Riksintresseområdet Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta berörs av stråkalternativ A, B och 

C. De planerade markkabelförbanden bedöms inte påverka möjligheterna till 

friluftsaktiviteter inom området. En eventuell störning för närboende och allmänhet 

kan komma att uppstå under anläggningsskedet, till följd av till exempel transporter. 

Denna störning är av tillfällig karaktär. 

Vid förläggning inom stråkalternativ A (eller kombination av A + B) berörs Brottets 

bana den sista sträckan in mot transformatorstationen i Höör. En tillfällig påverkan 

kommer att uppstå under anläggningsskedet. När anläggningsarbetet är klart kommer 

leden att återställas avseende skick och funktion. 

5.7 Infrastruktur 

5.7.1 Nulägesbeskrivning 

Järnvägar 

Inom utredningsområdets södra del går Södra stambanan vilken är av riksintresse för 

kommunikation. Järnvägen sträcker sig från Malmö till Stockholm och är av 

internationell betydelse och viktig för både person- och godstrafik. 

Vägar 

Genom utredningsområdets norra delar går riksväg 13, vilken går mellan Ystad och 

Ängelholm via Höör och Klippan. Utöver detta finns även ett antal mindre allmänna 

och enskilda vägar inom utredningsområdet. 
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Farligt-gods-leder 

Både Södra stambanan och Riksväg 13 används för transporter av farligt gods. 

Kraftledningar och markförlagda anläggningar 

Inom utredningsområdet finns utöver ovanstående ett antal befintliga kraftledningar, 

både luftledningar och markkablar, samt ett flertal markförlagda VA-ledningar, 

telekablar, bredband och liknade. 

5.7.2 Konsekvensbedömning 

Järnvägar 

Södra stambanan berörs av samtliga stråkalternativ och måste oavsett stråkval korsas 

av de planerade markkablarna. Korsning av järnvägen avses genomföras med 

schaktfri förläggning. 

Vägar 

Vid förläggning inom stråkalternativ B kommer markkablarna att förläggas parallellt 

med riksväg 13 som är av riksintresse för kommunikation på en sträcka av cirka 1,2 

kilometer. Utöver detta kommer ett antal mindre allmänna och enskilda vägar att 

beröras. 

Påverkan på vägar förväntas vara begränsad till anläggningsskedet då maskiner och 

transportfordon kan utgöra tillfälliga hinder för trafiken.  

Farligt-gods-leder 

De planerade markkablarna bedöms inte påverka farligt-gods-lederna utan bedöms 

falla under lämplig markanvändning. 

Kraftledningar och markförlagda anläggningar 

Vad gäller befintliga kraftledningar och markförlagda VA-ledningar, telekablar och 

bredband kommer dessa, tillsammans med berörda lednings- och anläggningsägare, 

att studeras närmare vid detaljprojekteringen. 

5.8 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Bebyggelse inom utredningsområdet går dels att finna i mindre byar, dels i form av 

enstaka gårdar med tillhörande gårdsmiljö. 

5.8.1 Allmänt om elektromagnetiska fält 

När el produceras, transporteras och förbrukas uppkommer elektriska och magnetiska 

fält. Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i 

våra hem, och härstammar bland annat från elapparater och kraftledningar. En 

kraftledning i drift alstrar ett magnetiskt fält, vilket mäts i mikrotesla (μT). Fälten 

alstras av strömmen i kraftledningen och varierar med strömstyrkan, spänningsnivån 

och fasernas placering. Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från 

ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggmaterial och på grund av detta är kan 

magnetfälten påverka miljöer där människor vistas och därmed även människors 

hälsa. 

Svenska myndigheter ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och 

byggande1: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 

anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

 

1 Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten (2009). 

Magnetfält och hälsorisker. 
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• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som 

ger förhöjda magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses 

normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Kraftringen ämnar i arbetet med sökt kabelsträckning följa dessa rekommendationer. 

5.8.2 Magnetfält från planerade kablar 

En beräkning av det magnetfält som planerade markkablar kommer att medföra har 

gjorts. Resultatet redovisas i Figur 12. Beräkningarna baseras på ett årsmedelvärde på 

lasten i kablarna, vilket ger ett fält väl under 0,2 μT. 

 

Figur 12. Beräknat alstrat magnetfält (µT) 1,5 m över markytan för 2x130 kV 
markkabelförband. 

5.8.3 Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder 

Genomförd magnetfältsberäkning visar på låga alstrade magnetfält. Oavsett exakt 

placering av sträckning inom stråkalternativen bedöms myndigheternas 

rekommendationer att uppfyllas. 
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5.9 Förorenade områden 

5.9.1 Nulägesbeskrivning 

Inom utredningsområdet finns ett potentiellt förorenat område. Området tillhör 

branschklassen plantskola och ligger strax nordväst om transformatorstationen i Höör i 

anknytning till den befintliga handelsträdgården. Området har i nuläget inte tilldelats 

en riskklass, men inom objekt som tillhör branschklassen plantskola förekommer ofta 

organiska ämnen så som DDT, kvintozen/pentakloranilin, aldrin/dieldrin och 

hexaklorbensen2. Fastigheten med det potentiellt förorenade området angränsar till 

stråk D och E, men berörs ej direkt. 

5.9.2 Konsekvensbedömning 

Förorenade områden  

Inga grävarbeten kommer att utföras inom fastigheten med det potentiellt förorenade 

området. 

5.10 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med 

existerande eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar. Kumulativa 

effekter kan uppstå om planerad markkabel förläggs i närheten av andra ledningar 

eftersom det ger en inverkan på det totala magnetfältet, som kan bli högre eller lägre. 

De två kabelförbanden innebär även ytterligare infrastrukturanläggning i området som 

påverkar hur marken i området kan användas. 

5.10.1 Konsekvensbedömning 

Eftersom de planerade markkablarna avser att ersätta den befintliga 20 kV 

luftledningen bedöms de inte medföra kumulativa effekter på markanvändningen. 

6 Bedömning avseende betydande miljöpåverkan 
De olika stråkalternativen och de olika kombinationerna av dessa bedöms 

sammantaget vara relativt likvärdiga ur natur- och kulturmiljösynpunkt. 

Stråkalternativ A är dock det kortaste alternativet, och eftersom det även till stor del 

sammanfaller med befintlig luftledning som kommer att tas ur bruk kan befintlig 

ledningsgatan nyttjas. Mot bakgrund av detta bedöms alternativ A i detta skede, innan 

genomfört samråd, vara det mest lämpliga stråket eftersom ett kortare stråk, där 

befintlig ledningsgata till stor del kan nyttjas, medför ett mindre intrång. 

Kraftringen Nät AB gör den samlade bedömningen att projektet, oberoende av vilket 

av de i samrådet redovisade stråkalternativen som väljs, inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

I den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till ansökan kommer, vid behov, 

ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter att presenteras. 

 

 

2 Sveriges geotekniska institut (SGI) (2017). Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar – råd vid 

miljötekniska undersökningar. Linköping: SGI. 
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7 Förslag till disposition av MKB 
Nedan presenteras förslag på huvudrubriker i den MKB som kommer att tas fram och 

bifogas ansökningshandlingen. 

1. Icke teknisk sammanfattning 

2. Inledning 

3. Tillstånd 

4. Huvudalternativ 

5. Utförande, drift och underhåll 

6. Områdesbeskrivning samt berörda intresseområden 

7. Konsekvensbedömning 

8. Samlad bedömning 

9. Referenser 


