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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 22 kV 

(nominell spänning) ny markkabel i Norrflärke, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Inom ramen för en 

tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken med syftet att 

utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd. I Bilagorna till denna handling redovisas kartor som 

finns i detta dokument i större storlek.  

1.1 Bakgrund 
Sökanden har en befintlig luftledning i området som försörjer Norrflärke och omgivande byar med el. 

Kraftledningen är byggd på 1960-talet och sökanden avser nu att förnya uttjänt nät med en ny förstärkt 

ledning. Sökanden ansöker därför om en nätkoncession för linje för aktuell sträckning (ny markförlagd kabel) 

som visas i kartan i Figur 1 (Bilaga 1). 

Förordat alternativ som ansökan avser har tagits fram genom en lokaliseringsutredning vilken redovisas i 

avsnitt 3 nedan. Vidare i avsnitt 4 redovisas förutsättningar för de alternativa sträckningar som tagits fram 

genom lokaliseringsutredningen. I avsnitt 5 redovisas en kortfattad bedömning av miljöeffekter för alternativen 

samt en bedömning som leder fram till förordat alternativ.  

  

Figur 1. Översiktskarta som visar den ansökta sträckan för ny markkabel. 
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1.2 Syfte och behov 
Syftet med ansökan är att förstärka lokalt elnät för att klara dagens och framtidens behov. Den ansökta 

kraftledningen ska därmed kunna förse Norrflärke m.fl. byar med el från olika håll. Regeringen har även höjt 

kraven mot elbolagen att avbrottstider skall sänkas, vilket möjliggörs med detta projekt.  

Syftet med en ny markkabel som ersätter den gamla luftledningen är dessutom att samförlägga denna med 

EON kraftnät för att säkerställa elnätet i området.  

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
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 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 – 150 kV, indelat i 

lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv 

runt jorden. 

I denna ansökan avser kraftledningen ett lokalnät. 
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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.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som 

behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra 

beslutsunderlag. 

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. Se Figur 2 för flödesschema över 

processen. 

 

Figur 2 Tillståndsprocessen. Röd markering avser denna fas som vi nu befinner oss i.  
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2.1 Markupplåtelse och annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär 

markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av 

ett engångsbelopp när avtal tecknas.  

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, som t ex 

anmälan vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 
För att uppnå syftet med ansökan, att tillgodose dagens- och framtida behov av eldistribution har en 

stråkutredning genomförts för att titta på alternativa lösningar i närområdet. Därefter har en 

lokaliseringsutredning utförts inom stråket som tagits fram.  

3.1 Stråkutredning 
I arbetet med att ta fram ett stråk valdes befintlig luftledning i området (blå linje i Figur 3 nedan) där en 

buffertzon togs ut om 1 km runt kraftledningen. Detta då lokalnätet behöver ligga i nära anslutning till 

Norrflärke. 

   

Figur 3. Stråkutredning  

 

3.2 Lokaliseringsutredning 
En lokaliseringsutredning har genom kartstudier analyserats för att ta fram alternativa ledningssträckningar 

inom stråket. Två alternativ har tagits fram med hänsyn till tekniska förutsättningar, miljöpåverkan samt 

ekonomiska aspekter. Alternativen benämns som: 

Alternativ 1 den befintliga luftledningen ca 5,5 km lång raseras och ersätts med en ca 6 km ny markkabel. 

Kabeln förläggs norr om befintlig ledning inom ett befintligt vägområde. 

Alternativ 2 den befintliga luftledningen ca 5,5 km lång nedmonteras och förstärks genom att sätta upp en ny  

förstärkt luftledning i samma skogsgata som den befintliga.  
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Alternativa sträckningar redovisas i översiktskarta i Figur 4 (Bilaga 2). De alternativa sträckningarna beskrivs 

mer ingående under respektive rubrik nedan.  

 

Figur 4. Alternativa sträckningar. Befintlig luftledning som avses att nedmonteras i båda alternativen ligger i 
samma gata som Alternativ 2 markerad med blå linje.  

 

3.2.1  Alternativ 1  

3.2.1.1 Sträckning 

Alternativ 1 avser en ny markförlagd kabel som planeras anläggas i 

befintligt vägområde (väg 348) från Norrflärke i öster vidare i ca 6 

km västerut. Kraftledningen planeras anläggas norr om vägen 

första 1,7 km från Norrflärke fram till Kubbe by, korsa vägkroppen 

och sedan löpa vidare söder om vägen ytterligare ca 4,3 km, Se 

korsningens läge i Figur 5. Kabeln byter sida om vägområdet för att 

undvika bostäder. Kabeln anläggs endast i vägkroppen vid 

korsning för att byta sida om vägområdet. 

3.2.1.2 Utformning av markkabel/ teknisk information 

Markkabeln planeras anläggas med typen Axal-TT 3*150m m2 med 

en nominell spänning på 22 kV samt med en 

konstruktionsspänning på 24 kV. Schaktdjup samt schaktbredd 

beräknas till 60 cm * 60 cm. Ledningslittera: NT3121 L2.  

 

 

Figur 5. Cirkeln visar markkabelns 
övergång från norr till söder i höjd 
med Kubbe by. 
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3.2.2 Markbehov 
Nedan redovisas en principskiss av ett vägområde, se Figur 6. Markkabel planeras förläggas i Zon 1 i första 

hand. Vid bostäder närmare är 4 m från vägområdet så kommer kabel förläggas i Zon 2 alt, 3. Detta för att 

undvika rasrisk mot grund på bostad samt magnetfält.  

 

Figur 6. Principskiss- sektion av ett vägområde. 

Sökanden avser att lägga en kraftkabel och en optoslang(telekabel). Det kan bli aktuellt att EON kraftnät vill 

samförlägga med Sökanden, vilket innebär att flera kablar läggs i samma kabelgrav. Se principskiss av 

kabelgrav med flera kablar i Figur 7.  

 

Figur 7. Principskiss kabelgrav med flera kablar.  

 

3.2.3 Underhåll  

Inget underhåll krävs vid markförlagd kraftledning.  

ZON 1 ZON 2 

ZON 3 
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3.2.4 Alternativ 2 

3.2.4.1 Sträckning 

Alternativ 2 avser att behålla sträckningen som befintlig luftledning från Norrflärke i öster 

ca 5,5 km till väster utgör. Denna befintliga ledningen behöver dock byggas om för att 

klara av behovet av en nominell spänning på 22 kV samt en konstruktionsspänning på 24 

kV. Ombyggnationen innebär en breddning av skogsgatan på ca 6-8 m samt att en ny 

ledning byggs upp parallellt med den gamla ledningen. När ny ledning är klar monteras 

den gamla ledningen ned.  

3.2.4.2 Utformning av luftledning 

Kraftledningen planeras med enkelstolpar 10 m ovan mark (se principskiss på 

enkelstolpe i Figur 8) med en spannbredd på 80 m. Ledningen planeras med tre-fas linor 

som är horisontellt monterade. Ledningstypen är av typen singulär. Närmast 

parallellgående ledning som EON äger återfinns ca 80 m från luftledningen. 

Luftledningens ledningslittera: NT6121 L2. 

3.2.4.3 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 (se Figur 9) som 

är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden. 

Beroende på typ av luftledning och område krävs att skogsgatan har en viss bredd för att säkerställa att 

ledningen inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. På så vis tillförsäkras att 

inga nedfallande träd kommer att orsaka elavbrott på ledningen. 

 

Figur 9. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.  

 

3.2.4.4 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 ledning 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.  

Figur 8. Principskiss 
enkelstolpe.  
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3.2.5 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av att befintlig luftledning upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. 

Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

 Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella 

återställningsåtgärder  

 En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 

på platsen. 

 En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. Dessa beskrivs för Alternativ 1 samt Alternativ 2.  

4.1 Samhällsnytta 
Planerad kraftledning, oavsett alternativ medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer 

tillförlitligt elnät då ledningens syfte är att tillgodose dagens men också framtidens behov av elförsörjning. 

Kraftledningen är viktigt för Norrflärkes och närliggande byars elförsörjning.  

4.2 Markanvändning och planer 
Gällande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun antogs 2012. Ansökan om ny nätkoncession för markkabel 

står inte i strid mot gällande översiktsplan och inte heller mot någon detaljplan. Sökanden planerar att vid 

Alternativ 1 samförlägga markkablar med EON som är nätägare för områdeskoncession i området, vilket 

också är i linje med översiktsplanen ”Möjligheten till samverkan mellan olika nätägare bör alltid beaktas för att 

minimera behovet av nya ledningar1.”  

Marken i området utgörs till stor del av jordbruk och skogbeklädda berg. Marken karaktäriseras av Norra 

Anundsjöån (del av Moälven) som meandrar fram längs Norrflärke och Kubbe. Vattenförekomster med 

miljökvalitetsnormer (MKN) visas i Figur 10 (Bilaga 3) och redovisas mer ingående i Tabell 1. Namnen på 

vattenförekomsterna i Figur 10 avser namnen länsstyrelsen satt i Sveriges vatteninformationssystem (VISS) 

för beslutade MKN.  

Två punkter i nära anslutning till Alternativ 1 är klassade enligt länsstyrelsen som potentiellt förorenat område, 

dessa är dock ej riskklassade. I övrigt används marken i området av Vilhelmina Södra sameby, mer om 

rennäring se avsnitt 4.3. 

 

Figur 10. Markanvändning i området.   

                                                      
1 http://www.ornskoldsvik.se/download/18.35fde78f1504881c21f2f424/1447687867329/%C3%96P%2012%20antagen.pdf Åtkomst: 2018-
04-04 

http://www.ornskoldsvik.se/download/18.35fde78f1504881c21f2f424/1447687867329/%C3%96P%2012%20antagen.pdf
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Tabell 1. Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer 

Vattenförekomst Vattenkategori Ekologisk status Kvantitativ 
status 

Kemisk status 

SE704846-161079 Vattendrag (Kallbäcken) Måttlig - Uppnår ej god 

SE705136-160672 Vattendrag (Moälven) Måttlig - Uppnår ej god 

SE704822-160921 Grundvatten (Agnsjön-
Norrflärke) 

- God God 

SE704638-161325 Sjö (Flärken) Måttlig - Uppnår ej god 

 

4.3 Rennäring 
Området runt alternativa sträckningar ingår i Vilhelmina Södra sameby. Hela området i Figur 11 (Bilaga 4) 

nedan är trivselland samt avsedda för samebyns vinterbetesmark. Del av området är avsedd för vårvinterbete.  

Riksintresse för rennäringen återfinns som närmast ca 500 m från Alternativ 1 i höjd med Kubbe by. 

Riksintresseområdet är även utpekat som ett kärnområde, vilket är ett område där renarna hålls stationärt för 

bete och reproduktion. Dessa områden är också naturliga områden för renen, samebyns viktigaste 

anläggningar återfinns också här2.  

  

Figur 11. Rennäring i området.  

  

                                                      
2 http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/riksintressen/rennaring/Pages/default.aspx åtkomst: 2018-04-03 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/riksintressen/rennaring/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/riksintressen/rennaring/Pages/default.aspx
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4.4 Naturmiljö 
Kubbe-Norrflärke är en större jordbruksbygd belägen i Moälvens dalgång omgiven av branta skogbeklädda 

berg. Odlingsmarken sluttar svagt från skogsbrynen ner mot Norra Anundsjöån som meandrar fram. Norra 

Anundsjöån är en del av Moälven som är en skogsälv, namnet Moälven brukar dock användas först 

nedströms Anundsjön. Bebyggelsen ligger ursprungligt placerad mot skogsbrynen och i Kubbe by finns flera 

gamla gårdsmiljöer3. Baserat på dessa värden finns större delen av sträckningarna med i Länsstyrelsens 

program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 

Området runt alternativen är av riksintresse för naturvård och Moälven är av riksintresse för vattendrag samt 

klassat som natura 2000 område. Alternativ 1 angränsar till Anundsjö vattenskyddsområde. Se Figur 12 

(Bilaga 5) för beskriva naturvärdens placering i området.  

 

Figur 12. Naturvärden i området.  

  

                                                      
3 http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Dokumentarkiv/Odllandskap_bevplan/Pgm_bev_av_odlingslandskap.pdf Åtkomst: 
2018-04-03 

http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Dokumentarkiv/Odllandskap_bevplan/Pgm_bev_av_odlingslandskap.pdf
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4.4.1 Fåglar och skyddsvärda arter 
Utsökning på rödlistade fåglar och andra skyddsvärda arter har gjorts i kraftledningens närområde mellan 

åren 2010-2018. Område för utsök redovisas i Figur 13 nedan.   

 

Figur 13. Område för utsök i Artportalens artdatabas. Siffrorna avser observationsområden. © Artportalen  

Inom utsökningsområdet redovisas fyra stycken observationsområden. Nio arter med en rödlistekategori som 

nära hotad har observerats mellan åren 2011-2016. Tre arter har observerats mellan åren 2011-2014 med en 

rödlistekategori som sårbar. Alla dessa observationer redovisas i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Lista över observationer av rödlistade fåglar och skyddsvärda arter noterade i Artportalen mellan 
åren 2010-2018. 

Område  
(se siffra i 
karta) 

Arter med en 
Rödlistekategori-Nära 
hotad 

Observerades 
år 

Rödlistekategori-
Sårbar 

Observerades  
år 

1 Bivråk  
Storspov 

2016, 
2012 

Stare 2011 

2 Stare 2012   

3 Duvhök pilgrimsfalk 
Storspov 
Sånglärka 
Ängspiplärka 
Busksvätta 

2011 Stare 
Vinterhämpling 

2014 
2014 

4 Utter 2015   

 

4.5 Kulturmiljö 
Kulturmiljön i närområdet för alternativa sträckningar redovisas i Figur 14-15 nedan. Sträckan är uppdelad i 

två delområden. Delområde 1 avser en sträcka om ca 3 km med start från i kraftledningarnas västra ände. 

Delområde 2 avser resterande ca 3 km där kraftledningarna svänger av söderut och passerar Kubbe by samt 

Norrflärke.  

4.5.1 Fornminne 

Utsök av fornminnen har gjorts för respektive alternativ, 50 m valdes för Alternativ 1 och 150 m valdes för 

Alternativ 2, vilka redovisas i Tabell 3 och 4. Utsökningarnas olika avstånd beror på att en luftledning kräver 

ett större område än en markkabel.  

I Figur 14 (Bilaga 6:1) redovisas fyra stycken fornlämningar och ett bevakningsobjekt (se beskrivning av 

objekten i Tabell 3). I Norra Anundsjöån finns det flottleder.  

1 

2 

3 

4 
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Figur 14. Kulturmiljö, delområde 1.  

 

Tabell 3. Fornlämning inom 150 meter från Alternativ 2. 

Objektnr (enligt RAÄ) Antikvarisk bedömning 
(ÖKL eller F) 

Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Anundsjö 509:1 Fornlämning Fångstgropsystem 140 m 

Anundsjö 14:1 Fornlämning Fångstgropsystem 130 m 

Anundsjö 58:1 Fornlämning Fångstgrop (bytesdjur) 3 m 

Anundsjö 58:2 Fornlämning Fångstgrop (bytesdjur) 14 m  

Anundsjö 511:1 Bevakningsobjekt Boplats 114 m 

 

I Figur 15 (Bilaga 6:2) redovisas ett fornminne som har fått bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning, se 

beskrivningen av objektet i Tabell 4.  

Tabell 4. Fornlämning inom 50 meter från Alternativ 1. 

Objektnr (enligt RAÄ) Antikvarisk bedömning  Beskrivning Avstånd till 
kraftledning  

Anundsjö 611:1 Övrig kulturhistorisk lämning Bytomt/gårdstomt 14 m 
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Figur 15. Kulturmiljö, delområde 2.  

 

4.6 Friluftsliv  
Området för ansökan har som nämnts höga naturvärden och erbjuder utflyktsmål, stigar, vandring, kanotning 

och skidåkning. Skoterleder i området redovisas i Figur 16 nedan.  

 

Figur 16. Skoterleder i området.  ©Skoterleder.org 
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4.7 Landskapsbild 
Landskapsbilden karaktäriseras som nämnt tidigare av jordbrukslandskap samt av skogsbeklädda berg i 

området runt Norra Anundsjöån, se Figur 17. 

 

Figur 17. Landskapsbild ©GoogleStreetView 

 

4.8 Boendemiljö 
Nedan i Tabell 5-6 redovisas bostadshus i närheten av alternativa sträckningar. Genom utsök i kartsystem har 

50 m från Alternativ 1 valts ut och visas med grön färg i Figur 18-21 nedan. Utsök har gjorts med ett avstånd 

på 100 m från Alternativ 2 och visas med rosa färg i Figur 18-21. Generellt sett ger en luftledning ett mer 

utbrett magnetfält och större påverkan än en markkabel, därav valdes olika avstånd. Figur 18-21 redovisas i 

större format i Bilaga 7:1-7:4. 

Tre bostäder identifierades närmare än 4 m från vägområdet i Alternativ 1 vilket är det säkerhetsavstånd som 

nämns i avsnitt 3.2.2. Se Figur 22 (Bilaga 7:5) vilka bostäder som identifierats. Markkabeln planers förläggas i 

Zon 3 i höjd med dessa bostäder som en skyddsåtgärd för att klara avståndet på 4 m.  

Tabell 5. Inom 50 m från Alternativ 1 finns totalt 48 bostadshus och en skola. 

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning 
(m) 

KUBBE 2:33 14 

KUBBE 2:45 33 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:25 11 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:22 34 

KUBBE 3:18 25 

KUBBE 1:14 34 

KUBBE 2:17 19 

KUBBE 38:1 12 
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KUBBE 29:1 10 

KUBBE 8:17 48 

KUBBE 1:10 42 

KUBBE 7:8 8 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:23 43 

KUBBE 1:5 3 

KUBBE 6:10 19 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 11:1 (skola)  31 

KUBBE 8:23 26 

KUBBE 10:14 24 

KUBBE 9:16 15 

KUBBE 10:11 5 

KUBBE 3:30 28 

KUBBE 6:14 9 

KUBBE 7:24 25 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 5:8 19 

KUBBE 6:11 5 

KUBBE 4:5 35 

KUBBE 20:1 16 

KUBBE 13:2 6 

KUBBE 1:24 49 

KUBBE 8:14 49 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 6:4 16 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 5:7 9 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 5:7 25 

KUBBE 2:32 34 

KUBBE 1:16 15 

KUBBE 2:34 28 

KUBBE 14:2 11 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:23 21 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:26 17 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 6:7 30 

KUBBE 2:12 0 

KUBBE 2:12 1 

KUBBE 7:11 14 

KUBBE 13:11 10 

KUBBE 28:1 19 

KUBBE 32:1 26 

KUBBE 21:1 26 

KUBBE 9:13 17 

KUBBE 35:2 6 
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Tabell 6. Inom 100 m från Alternativ 2 finns totalt 11 bostadshus och en skola. 

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning  
(m) 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 5:26 97 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:22 65 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:23 70 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 11:1 (skola) 77 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:24 31 

KUBBE 2:36 84 

KUBBE 2:32 63 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:23 91 

ANUNDSJÖ - NORRFLÄRKE 1:26 83 

 KUBBE 2:12 86 

 KUBBE 2:12 88 

 KUBBE 1:11 21 

 

 

Figur 18. Bostäder i förhållande till sträckningarna. Delområde 1. 
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Figur 19. Bostäder i förhållande till sträckningarna. Delområde 2. 

 

Figur 20. Bostäder i förhållande till sträckningarna. Delområde 3. 
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Figur 21. Bostäder i förhållande till sträckningarna. Delområde 4. 

 

Figur 22. Bostadshus <4 m från Alternativ 1. Delområde 1.  
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4.8.1 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 Strålsäkerhetsmyndigheten, 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 

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 Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

 

4.9 Buller och vibrationer 
Buller och vibrationer kommer att uppstå i samband med anläggningsskedet för Alternativ 1 och 2.  
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5 MILJÖEFFEKTER 

5.1 Bedömning 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 4, görs en övergripande bedömning 

av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt lämpliga hänsynsåtgärder redovisas.  

5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Alternativ 1: Om det beslutas att anlägga en ny markkabel kommer befintlig luftledning monteras ned vilket 

skulle innebära att marken vid luftledningen åter skulle kunna användas för jordbruk. Markkabel planeras 

anläggas inom befintligt vägområde samt samförläggas med annan nätägares markkabel vilket innebär att ny 

mark ej tas i anspråk. Planerad ledning står inte i strid med några av Örnsköldsviks kommuns planer eller 

program och berör inte detaljplanelagt område.  

Alternativ 2: För att förstärka luftledningen krävs att en ny ledning byggs och den gamla monteras ned. Detta 

innebär att skogsgatan behöver breddas vilket i sin tur innebär ytterligare intrång på marken närmast 

ledningen. Planerad ledning står inte i strid med några av Örnsköldsviks kommuns planer eller program och 

berör inte detaljplanelagt område. 

5.1.2 Rennäring, natur- och kulturmiljö 

Alternativ 1: Detta alternativ påverkar varken rennäring, natur- eller kulturmiljö då markkabeln planeras 

anläggas i befintligt vägområde. Alternativet innebär att man skulle ta ned den gamla luftledningen som också 

skulle innebära att skogsgatan på sikt växer igen.  

Markkabel kommer att korsa Kallbäcken, Kvarnbäcken samt Norra Anundsjöån. Kabel kommer att passera 

under dessa vattendrag genom att använda styrd borrning. På så sätt kommer vattendragen inte att påverkas 

och någon anmälan om vattenverksamhet bedöms därför inte bli aktuell. Anundsjö vattenskyddsområde ligger 

i nära anslutning till planerad markkabel. Vattenskyddsområdet bedöms inte påverkas då kabeln ej kommer 

att anläggas utanför befintligt vägområde.  

Alternativ 2: Då befintlig luftledning funnits på platsen sedan 1960-talet bedöms omgivande natur- kultur och 

rennäringsintressen ha anpassats sig efter luftledningen och tillhörande skogsgata. Dock ej för den planerade 

breddningen, vilket skulle innebära att naturmiljön påverkas.  

5.1.3  Friluftsliv och landskapsbild 
Alternativ 1: En ny markkabel bedöms inte påverka landskapsbilden alls då den inte syns visuellt. Inte heller 

friluftslivet då ledningen planeras anläggas i befintligt vägområde. 

Alternativ 2: En luftledning syns i landskapet, framförallt i öppnare marker vilket medför en visuell påverkan på 

landskapsbilden vilket beroende på betraktaren kan uppfattas störande. Ledningens skogsgata kan för 

friluftslivet i vissa fall ha en positiv påverkan då den utgör en passage. Påverkan på landskapsbilden skulle i 

detta fall bestå och breddning av skogsgatan syns i landskapsbilden.  

5.1.4  Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Alternativ 1: Markkabeln passerar 48 bostadshus på ett avstånd om 50 m. Elektromagnetiska fält bedöms 

generellt sett vara lägre för en markkabel. Buller och vibrationer kommer uppstå i samband med 

anläggningsskedet. En nedmontering av luftledningen skulle medföra att magnetfältet från aktuell ledning 

försvann. Begränsad framkomlighet kommer råda vid anläggningsskedet.  

Alternativ 2: Luftledningen passerar 11 bostadshus på ett avstånd om 100 m från luftledningen med närmsta 

avstånd om 21 m till närmsta bostadshus. Buller och vibrationer kommer uppstå i samband med breddning av 

skogsgatan samt vid montering av ny ledning.  
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5.2 Hänsynsåtgärder 
Innan några åtgärder, som till exempel vid underhåll av kraftledning som innebär markgående fordon, i 

känsliga naturmiljöer genomförs kommer Vattenfall att samråda med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 

6 §. Hänsyn kommer även att tas för kulturmiljöområden vid underhåll av kraftledning. Försiktighet kommer att 

iakttas så att lämningar inte körs på. Som en ytterligare skyddsåtgärd föreslås att lämningar märks ut i det 

underlag som lämnas ut vid upphandling av drift och underhåll. På så sätt kan skador orsakade av 

markfordon undvikas. Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningen 

kommer en anmälan göras till Länsstyrelsen. Försiktighetsåtgärder i form av anläggningszon i vägområdet 

kommer att vidtas där så behövs. 

5.3 Samlad bedömning 
Alternativ 1 tar ingen ny mark i anspråk jämfört med Alternativ 2 som kräver en breddning av befintlig 

skogsgata. Alternativ 1 bedöms ha en obetydlig påverkan på landskapsbilden då den läggs i befintligt 

vägområde. Alternativ 1 innebär att kabeln är skyddad från snö, is och vind och innebär därför mindre 

underhållsarbete. Alternativ 2 tar större naturresurser i anspråk och bedöms därmed påverka jord- och 

skogsbruk i större omfattning jämfört med Alternativ 1.  

Sammantaget bedöms Alternativ 2 utgöra större miljöpåverkan än Alternativ 1 och därför bedöms en ny 

markförlagd kabel vara det förordade alternativet.  

Den största påverkan på miljön kopplat till markkabel förväntas vara den schakt som grävs för att kabeln ska 

läggas i mark. Under byggnationen kommer tillfälliga störningar i form av buller från maskiner och transporter i 

arbetsområdet. Under anläggningsfasen kommer tillfälliga trafikstörningar uppstå. När markkabeln sedan är 

nedgrävd bedöms inga miljöeffekter uppstå och ledningen bedöms därmed inte medföra en betydlig påverkan 

på miljön i området.  

6 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutad 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 Sökandens bemötande av dessa. 

 

 

 

 

 

 


