Yttrande över samrådsunderlag inför ansökan om nätkoncession: flytt av linje
avs. 132 kV luftledning förbi Rosersberg (ärendenummer: TRV 2017/40557)
Botaniska sällskapet i Stockholm har som ett av sina huvudsyften att arbeta för
bevarande av biologisk mångfald och att öka kunskapen om och intresse för vår
växtvärld. Detta är utgångspunkt för de synpunkter vi här lämnar.
Bakgrund till samrådsunderlaget är att Trafikverket avser att flytta en del av en
132 kV-ledning som sträcker sig väster om Rosersberg i Sigtuna kommun.
Orsaken är kommunens planer på utbyggnad av bostäder och verksamheter i
det aktuella området. För att möjliggöra utbyggnaden behöver ca 5,5 km av
ledningen flyttas. I samrådsunderlaget redovisas den korridor som Trafikverket
beslutat att gå vidare med efter ett första samråd om flera utredningsalternativ.
Den aktuella korridoren är i huvudsak belägen öster om E4:an och berör till
största delen ett odlingslandskap med spridd bebyggelse.
Vi anser att den valda korridoren är det alternativ som gör minst intrång i
värdefulla naturmiljöer. Området kring väg E4 är redan påverkat av
infrastruktur- anläggningar, bl a en redan befintlig kraftledning. Påverkan på
landskapsbilden genom detta projekt bedömer vi därför blir relativt liten. Den
valda sträckningen kommer inte att beröra botaniskt värdefulla områden så vitt
vi känner till. Vi har därför inga invändningar mot valet av sträckning.
Det finns dock några känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer i
omgivningarna som bör beaktas vid den detaljerade ledningsdragningen.
          Naturreservatet Fysingen är en av de mest värdefulla fågelmiljöerna i
Stockholmsområdet och hyser även höga botaniska värden, t ex artrik
torrängsvegetation på delar av Stockholmsåsen. Enligt nuvarande plan dras
ledningen i utkanten av reservatet, och kommer då inte att innebära något
allvarligt intrång, så vitt vi kan bedöma. Det bör dock påpekas att dispens för
intrång i naturreservat enligt miljöbalken kräver kompensationsåtgärder för att
ersätta den förlust av naturvärde som intrånget kan ha inneburit (MB §7:7).
         Området kring Norrsunda kyrka är en känslig kulturmiljö, vilket måste
beaktas vid den detaljerade ledningsdragningen. Vid infarten till Vallstanäs
finns en värdefull allé som omfattas av det generella biotopskyddet i
miljöbalken. Allén kan komma att beröras av ledningsdragningen men genom
att det handlar om en luftburen ledning blir påverkan på markområdena måttlig.
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En naturvärdesinventering har genomförts i det aktuella området och ska
redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Inventeringen bör ligga till
grund för beslut om den detaljerade ledningsdragningen och vi utgår från att
dragningen görs på ett sådant sätt att intrång i värdefulla natur- och
kulturmiljöer undviks så långt möjligt.
Botaniska sällskapet i Stockholm återkommer gärna med ytterligare synpunkter
när vi tagit del av den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.
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