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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 

befintlig luftledning mellan Laxede och Svartbyn i Boden kommun, Norrbottens län. Inom ramen för 

en tillståndsansökan skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras. Detta dokument 

utgör underlag för samråd. I bilaga 1-6 redovisas samtliga kartor som finns i detta dokument i större 

storlek.  

1.1 Bakgrund 
Vattenfall har 2004 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 9 mil lång befintlig 130 kV 

luftledning mellan Laxede och Notviken. Den aktuella sträckningen byggdes år 1963.  Den 7 

februari 2017 avslog Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökan, diarienummer 2008-100527 och 

lämnade den 4 maj ett föreläggande om en ny ansökan, diarienummer 2017-101615. Med 

anledning av Eis föreläggande tar Vattenfall nu fram en ny ansökan om nätkoncession för linje för 

aktuell sträckning. Vattenfall har i samråd med Ei beslutat att dela upp sträckningen i två separata 

koncessioner då sträckningen utgörs av två separata ledningar med naturlig brytpunkt vid stationen 

i Svartbyn. Föreliggande handling utgör samrådsunderlag för den 6,7 mil långa sträckningen mellan 

Laxede och Svartbyn, se Figur 1. 
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Figur 1 Översiktskarta med befintlig sträckning 

 

1.2 Syfte och behov 
Ledningen är en produktionsledning för att överföra produktionen från Luleälven till Svartbyn men 

även en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. 

Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och 

landsbygden i regionen. 

1.3 Vattenfall Eldistribution  
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder.  Allt 

från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar 

in på Vattenfall Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att 

ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara 
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och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 

certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. 

Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet 

omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 130 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda 

ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden. Företaget omsätter 

ca 9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten. 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen 

(1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om 

nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills 

vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallat MKB) som 

beskriver den påverkan och konsekvens som ledningen kan medföra för människors hälsa, miljön 

och hushållningen med naturresurser. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen 

(nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden 

beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- 

och miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller enbart ledningar och inte 

transformatorstationer.  

2.1 Samråd 
Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808) krav på att den som vill 

etablera en kraftledning skall samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt 

berörda. I de fall verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall samråd även hållas 

med övriga  statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Syftet 

med samråden är att samtliga berörda ska ges möjlighet att utbyta information gällande projektet. 

Den kunskap som insamlas under samrådsprocessen ligger till grund för projektets fortsatta 

utveckling och innehållet i MKB:n. 

 

2.2 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Vattenfall avser att i 

första hand trygga rätten att anlägga och bibehålla ledningarna med frivilliga överenskommelser 

genom att teckna markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens 

rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalen ligger sedan till grund för innehållet i den 

ledningsrätt som Vattenfall kan komma att ansöka om.  

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att 

ersättning för intrånget erhålls genom ett engångsbelopp.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken 

kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan 

lagstiftning. Det kan t ex bli aktuellt att ansöka om tillstånd för eller anmäla vattenverksamhet enligt 

11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. 

miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen ska beaktas. För det fall prövning enligt andra 

bestämmelser kommer att bli aktuella görs detta i behörig ordning skilt från aktuell ansökan om 

nätkoncession för linje. 

3 ALTERNATIVUTREDNING 
Inom ramen för en ansökan om nätkoncession skall alternativa lokaliseringar och utformningar 

utredas. Ett nollalternativ som innebär att planerad åtgärd inte genomförs skall även beskrivas. 
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Alternativa lokaliseringar/ sträckningar bedöms i detta fall inte vara aktuellt att utreda då det rör sig 

om en befintlig luftledning som till stor del löper  genom obebyggd skogsmark och parallellt med 

annan luftledning samt järnväg. En flytt av ledningen skulle ta ny mark i anspråk och riskera att 

bidra till att nya barriäreffekter uppstår vilket i detta fall inte bedöms som miljömässigt motiverat. 

Befintlig luftledning har funnits på platsen sedan 1963 och omgivande natur- och kulturmiljöer har 

anpassats till ledningen. Till följd av detta bedöms en alternativ utformning inte heller vara aktuell att 

utreda.  

3.1 Befintlig sträckning 

3.1.1 Utformning 

Den befintliga luftledningen som sträcker sig mellan Laxede och Svartbyn i Bodens kommun är ca 

6,7 mil lång. Startpunkten är vid Laxede station norr om Forsnäs, därefter sträcker sig ledningen i 

sydöstlig riktning förbi norra sidan av Björnbergets naturreservat, mellan två mindre sjöar innan 

ledningen möter järnvägen och löper parallellt på västra sidan av spåren söderut mot Boden. Någon 

mil norr om Boden korsar ledningen järnvägen och passerar på ortens östra sida innan den når 

slutpunkten vid stationen i Svartbyn sydost om Boden. 

Ledningen består av enkel och portalstolpar, se Figur 3. Stolphöjden varierar mellan ca 11-31 meter 

beroende på topografin i området. Stolparnas inbördes avstånd varierar mellan ca 40-340 meter 

och är försedda med tre faslinor. 

3.1.2 Planerad stationsflytt 

Befintlig lednings startpunkt för sträckningen som utgörs av stationen i Laxede planeras att flyttas 

på enligt Figur 2. För befintlig ledning innebär det att sträckan flyttas ca 100 meter österut samt 

kortas av något. Den nya stationen kommer fortsatt rymmas inom samma fastighet och med samma 

ägare. 

 

Figur 2 Planerad stationsflytt 
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3.2 Nollalternativ 
Nollalternativet skulle i detta fall innebära att den aktuella ledningssträckan tas ur drift och 

överföringen av produktion från Luleälven till Svartbyn skulle upphöra.  Ett stort antal hushåll skulle 

då riskera att bli strömlösa samt andra delar av elnätet överbelastas. Elförsörjningen skulle behöva 

tillgodoses på annat sätt vilket medför stora kostnader för Bodens kommun men även för 

närliggande kustkommuner som Luleå. Vi eventuell nedmontering av kraftledningen skulle visuell 

påverkan från luftledningen upphöra samt det magnetfält som alstras försvinna.  
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4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedan ges en generell beskrivning av tekniken som är aktuell för sträckningen.  

4.1 Luftledning 

4.1.1 Utformning av luftledning 

Befintlig ledning byggdes år 1963. Ledningen består av enkel och portalstolpar, se Figur 3, 

materialet varierar mellan stål och trä. Stolphöjden varierar mellan ca 11-31 meter och avståndet 

mellan ca 40-340 meter beroende på topografin i området. Ledningen har tre faslinor horisontellt 

monterade förutom över järnvägen norr om Boden där linorna löper vertikalt. Skogsgatans bredd 

varierar mellan 22- 38 meter. 

Mellan Bredträsket och Svartbyn löper befintlig ledning parallellt med en 400 kV ledning som 

Svenska Kraftnät äger och mellan Heden och Svartbyn ansluter ytterligare en parallell ledning i form 

av en 32 kV ledning som ägs av Trafikverket. 

  

Figur 3 Enkelstolpe till vänster, portalstolpe till höger 

4.1.2 Markbehov 

Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl. a. beroende av den terräng och de markområden 

som ledningen passerar. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en så kallad trädsäker 

ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en 

skogsgata samt sidoområden. För aktuella luftledningar krävs att skogsgatan har en bredd av ca 35 

meter för att säkerställa att ledningen inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs 

sträckningen. På så vis tillförsäkras att inga nedfallna träd kommer att orsaka elavbrott på 

ledningen. Utöver det krävs troligtvis att vissa träd, så kallade kantträd, i skogsgatans sidoområden 

behöver avverkas för att inte riskera att falla ner på ledningen och orsaka elavbrott. 

4.1.3 Underhåll  

En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en 

besiktning kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och 

vid andra tillfällen från marken. När det behövs kan delar av ledningen rustas upp för att bibehålla 

en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit 

sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års 

mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen.  
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH  MILJÖPÅVERKAN  
Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen inom 100 m från befintlig 

kraftledning. Intresseområdena har inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, 

Skogsstyrelsen och Trafikverket. Information om bebyggelse och närliggande fastigheter har 

inhämtats från Lantmäteriet. 

Den bedömning av miljöpåverkan som genomförs i detta inledande skede är enbart övergripande 

för att sedan i samband med koncessionsansökan utredas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB). 

5.1 Samhällsnytta 
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt elnät. Som 

tidigare nämnt är ledningarna en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort 

område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande 

elförsörjning till flera orter samt landsbygden i regionen. 

5.2 Markanvändning och planer 
Markanvändningen i området består främst av jord- och skogsbruk samt rennäring. Gällande 

översiktsplan (ÖP) för Boden kommun är från 1990 och där är området som ledningen löper igenom 

avsatt för jord- och skogsbruk. En ny ÖP (Översiktsplan 2025) är i slutskedet av framtagandet. I den 

nya planen är ett stort område norr om Boden utpekat som kärnområde för friluftsliv och turism 

genom vilket ledningen  

Befintlig luftledning berör en detaljplan i Boden kommun. 

5.3 Rennäring 
Mellan Laxede och Björnberget berörs sträckningen av riksintresse för rennäringen i enlighet med 

Miljöbalken (MB) 3 kap 5 §. De samebyar som berörs är Gällivare, Jåhkågasska, Udtja, Tuorpon 

och Sirges. Ledningen passerar trivselland samt områden för bete under vinter och vårvinter. En 

mindre del av ledningssträckan sammanfaller med flyttleder och parallellt med ledningen mellan 

Sandträsk och Buddbyn löper renstängsel. I Figur 4 redovisas rennäringsintressen i området. 
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Figur 4 Rennäringsintressen i området 

5.4 Naturmiljö 
Befintlig ledning passerar inte inom 100 meter ifrån några skyddade naturmiljöer såsom 

naturreservat, riksintressen eller Natura 2000 områden. 

Befintlig ledning löper igenom ett område dominerat av skog och jordbruksmark. Den passerar över 

eller inom 100 meter från 14 våtmarker kartlagda och bedömda av länsstyrelserna i den nationella 

våtmarksinventeringen (VMI), främst klass 4 (vissa naturvärden) och klass 3 (låga naturvärden. 

Ledningen passerar inte några områden som omfattas av Skogsstyrelsens områdesskydd men ett 

50- tal sumpskogar och ett 10-tal skogsområden med naturvärden. 

Sträckningen är i Figur 5- 7 uppdelad i tre delar och redovisar utpekade naturmiljöer  i området från 

norr till söder.  
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Figur 5 Naturmiljö (1) mellan Laxede- Sandträsk 
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Figur 6 Naturmiljö (2) Sandträsk- Kvarnträsk 
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Figur 7 Naturmiljö (3) Kvarnträsk- Svartbyn 

 

5.4.1 Fåglar 

Störst risk för negativ påverkan till följd av kollision med ledningar är stora fåglar med låg 
pareringsförmåga såsom tranor, storkar, svanar, gäss samt vissa hönsfåglar1.  
 
En översiktlig sökning i artdataportalen på ett större område runt aktuell kraftledning visar på 

flertalet observationer av rödlistade fågelarter mellan 2010-2017. Bl. a har Brun glada, rödlistad som 

starkt hotad (EN) observerats ett antal gånger framförallt runt Buddbyträsket strax norr om Boden. I 

samma område gjordes en observation av den akut hotade (CR) Vitryggiga hackspetten. Andra 

rödlistade arter som påträffats är de nära hotade (NT) Storspov, Havsörn, Fjällvråk och Sädgås 

                                                
1 SOF Birdlife Sverige (2017) Policy kraftledningar 



Samrådshandling-  Laxede- Svartbyn 
 
 

17 
 

samt de sårbara (VU) Gulsparv, Brunand, Sävsparv och Videsparv. Flertalet arter är mindre fåglar 

som inte tillhör riskgruppen för kollision med kraftledningar.  

Enligt artportalen har 15 fågelarter enligt Artskyddsförordningen (2007:845) observerats i området 

under perioden 2010-2017 runt kraftledningen, exempelvis Havsörn och Pilgrimsfalk 

5.4.2 Skyddsvärda arter 

En översiktlig sökning i artdataportalen visar inte några fridlysta arter utöver fåglar kraftledningens 

omedelbara närhet. 

 

5.5 Kulturmiljö 
Inom 100 m från kraftledningen återfinns ett område av intresse för kulturmiljövården. Riksintresset 

utgörs av området runt kraftstationen i Laxede benämnt Engelska kanalen där kraftledningen 

ansluter. Området är en kanalmiljö av industrihistorisk betydelse med lämningar efter ett unikt 

tekniskt experiment och som ett av många försök att lösa problemen med malmtransporterna från 

Gällivare ner till kusten. Uttryck för riksintresset är ett avbrutet kanalbygge med delar av påbörjade 

kanaler vid heden och Edefors, idag i anslutning till ett villaområde, på sandhedar och öppna fält. I 

området ingår även lämningar efter laxfiske med medeltida anor vid Laxholmen, marknadsplats och 

bruksmiljö vid Edefors2. 

 

Ca 1,2 km väster om ledningssträckan passeras Boden som till stora delar är utpekat som 

riksintresse för kulturmiljövård. Motiveringen är att orten utgör en militär miljö och garnisonsstad 

som speglar Sveriges försvar och försvarspolitik under 1900-talet vid en strategiskt belägen 

knutpunkt för landsvägar, vattenvägar och järnvägar. Uttrycket för riksintresset består av flera 

regementen med kasernbyggnader, förrådsbyggnader, verkstäder och andra byggnader och 

anläggningar samt öppna exercisplatser. Här återfinns även bergfort, skyttevärn, stridsvagnshinder, 

skjutbanor och vägsystem samt bostäder och servicefunktioner som hör samman med de militära 

etablissemangen.3 

 

Se Figur 8 för kulturmiljöer i området. 

5.5.1 Fornminne 

Längs med ledningssträckan finns tre stycken registrerade fornlämningar inom 100 meter, se tabell 

2 samt Figur 8. 

Tabell 1. Fornlämningen inom 100 meter från kraftledningen. 

Objektnr (enligt 
RAÄ) 

Antikvarisk bedömning 
(ÖKL eller F) 

Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Edefors 378:1 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Lämningar efter kolugn 65m 

Edefors 373:1 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Lägenhetsbebyggelse 96 m 

Överluleå 551:1 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Grop 88 m 

                                                
2 RAÄ (2013) Riksintressen för Kulturmiljövården Norrbottens län, s 6 
3 RAÄ (2013) Riksintressen för Kulturmiljövården Norrbottens län, s 6 
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Figur 8 Kulturmiljöer i området runt sträckningen 

 

5.6 Friluftsliv  
Det återfinns inte några områden utpekade som riksintressen i ledningens närhet. Närmaste 

intresseområde utgörs av Norrbotten skärgård ca 1,5 mil öster om ledningens slutpunkt vid 

kraftstationen i Svartbyn. 

Det ligger ett antal naturreservat inom området som i övrigt är präglat av skogar, myrar och 

småsjöar till vilka friluftslivet är knutna. Här finns möjlighet till vandring, skidåkning, fiske, svamp- 

och bärplockning, bad och fågelskådning. 

Ca 2 mil norr om Boden passerar ledningen igenom ett område utpekat i kommunens ÖP som 

kärnområde för friluftsliv och turism. Friluftsliv och turism i kommunen baseras till stor del på natur-
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kulturanknutna aktiviteter och upplevelser. Inom utpekat kärnområde finns redan idag ett stort antal 

företag som bedriver anläggningar och verksamheter kopplade till friluftsliv och turism. Ambitionen 

är att bibehålla goda förutsättningar för detta. 

5.7 Landskapsbild 
I ca 5 av 6,7 mil löper luftledningen parallellt med annan ledning och parallellt med järnvägen och 

väg 750. Skog är den dominerande landskapstypen längs med sträckan bestående främst av tall- 

och granskog. Det finns även en hel del myrmarker framförallt längs med sträckan norr om Boden 

samt ett fåtal sjöar.  

5.8 Boendemiljö 
Befintlig ledning löper inte genom något tätbebyggt område. Avståndet till bebyggelse varierar längs 

med sträckningen och på två ställen med bostäder inom 100 meter från ledningen, se Tabell 2 

Tabell 2. Inom 100 m från kraftledningen finns totalt två bostadshus. 

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning 

Boden Buddbyn 5:23 90m 

Boden Ljuså 2:34 90m 

 

5.8.1 Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, 

både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det 

elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter 

(kV/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. 

Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt 

fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte 

vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen 

och varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens 

storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar 

normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala 

byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad 

som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar 

inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström 

alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas 

inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga 

elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På 

deras hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 

elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se 
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Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om 

växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha 

betydande miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta 

ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som 

rekommenderar följande: 

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så 

att exponering för magnetfält begränsas. 

 Undvika 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. 

Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för 

den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att 

infogas i MKB:n. 

5.9 Miljöpåverkan 
Nedan följer en översiktlig bedömning av miljöpåverkan som kan komma att uppstå på de 

intresseområden som presenterats till följd av befintlig luftledning. 

5.9.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 

Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt elnät. Vid 

nedmontering av befintlig ledning skulle marken den delen av sträckningen ledningen löper ensam 

genom kunna användas för jord-/ skogsbruk. Eftersom området är i behov av elförsörjning skulle 

dock ny mark tas i anspråk för en ny ledning vilket skulle innebära en större påverkan än låta 

befintlig ledning finnas kvar. Befintlig ledning står inte i strid med några av Bodens kommuns planer 

eller program. 

5.9.2 Rennäring, natur- och kulturmiljö 

Då befintlig luftledning funnits på platsen sedan 1963 bedöms omgivande natur- och kulturintressen 

ha anpassats sig efter luftledningen och tillhörande skogsgata. Även rennäringen har hunnit 

anpassas till rådande förhållanden. Att flytta luftledningen skulle ta ny mark i anspråk och riskera att 

skapa nya barriäreffekter. En ny ledning skulle även i anläggningsskedet riskera irreparabla 

markskador då delar av området består av våtmarker och sumpskogar. 

5.9.3 Friluftsliv och landskapsbild 

En luftledning syns i landskapet, framförallt i öppnare marker vilket medför en visuell påverkan på 

landskapsbilden vilket beroende på betraktaren kan uppfattas störande. Befintlig ledning har dock 

funnits på platsen länge samt löper största delar av sträckningen parallellt med andra ledningar och 

kan anses vara en del av landskapsbilden. Ledningens skogsgata kan för friluftslivet ha en positiv 

påverkan då den utgör en passage. Påverkan på landskapsbild och friluftsliv skulle försvinna vid 

nedmontering av ledningen avseende den delen av sträckan som ledningen löper ensam, men 

uppstå inom annat område då en ny ledning krävs för elförsörjningen i området.  
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5.9.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Befintlig ledning passerar spridd bebyggelse längs med sträckningen, varav två bostadshus inom 

100 meter. Där bostadshus passeras löper ledningen parallellt med annan ledning så en eventuell 

nedmontering skulle medföra att magnetfältet från aktuell ledning försvann men påverkan från 

parallellgående ledning skulle finnas kvar. Magnetfältsberäkningar kommer som tidigare nämnts att 

tas fram för befintlig sträckning inom ramen för kommande MKB- arbete. 

6 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutat kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till 

länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den 

genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Vattenfall bemötande av dessa. 

Arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas. 

Synpunkter som kommer in under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till 

grund för miljökonsekvensbeskrivningen.  

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
Sammanfattningsvis föreslås MKB att innehålla en beskrivning av planerad verksamhet, bedömd 

miljöpåverkan och eventuella skyddsåtgärder; 

Beskrivning av planerad verksamhet Planerad verksamhet kommer mer i detalj att 
redovisas med t.ex. kartor och illustrationer. 
Vidare kommer arbetsmetoder och materialval 
att redovisas. 
 

Avstämning mot planförhållanden och 
miljökvalitetsmål 

En beskrivning av hur förenlig planerad 
verksamhet är gentemot översiktsplan och 
detaljplan. Vidare redovisas planerad 
verksamhets överensstämmelse med lokala, 
regionala och nationella mål. Beskrivning av 
hushållning med naturresurser. 
 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer (MKN) En redovisning av hur planerad verksamhet 
påverkar föreliggande miljökvalitetsnormer 
 

Bedömning av miljöpåverkan för enskilda 
aspekter 

MKB föreslås omfatta de aspekter som tas upp 
i föreliggande samrådshandling. En bedömning 
görs för varje enskild aspekt. 
 

En samlad bedömning för samtliga aspekter Planerad verksamhets miljöpåverkan 
summeras med en samlad bedömning där alla 
aspekter vägs samman. 
 

Samrådsredogörelse Samrådsprocessen beskriv och redovisas i en 
samrådsredogörelse som ligger som bilaga till 
MKB. Här sammanställs samtliga inkomna 
yttranden och besvaras i den mån det är 
möjligt. 
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