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Inbjudan till samråd enligt  

6 kap. 29–32 §§ miljöbalken 

 

Ansökan om linjekoncession för två 10,5 

kV markkablar vid Kristinebergsgruvan: 
• Ändring av en befintlig 10,5 kV-kabel mellan nytt ställverk för 

gruvventilation Rävliden (US200-10) och tilluftsstation US02-10 

samt, 

• Ny 10,5 kV-kabel mellan Rävliden (US200-10) och nytt ställverk 

HS2-10. 

 

 

Lycksele kommun, Västerbottens län 
Boliden Mineral AB 
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 Inledning  

Boliden Mineral AB (nedan kallad Sökanden) planerar att ansöka om nätkoncession för 

linje (tillstånd) för två 10,5 kV-ledningar i markkabelutförande. Ansökan avser en ändring av 

en befintlig 10,5 kV-ledning mellan nytt ställverk för gruvventilation Rävliden (US200-10) 

och tilluftsstation US02-10 (nedan kallad befintlig ledning mellan US200-10 till US02-10), 

samt för en ny ledning mellan ställverket Rävliden (US200-10) och nytt ställverk HS2-10 

(nedan kallad US200-10 till HS2-10).  

Den befintliga ledningen går idag mellan US12-10 (containerställverk för raiseborrning av 

schakt) och tilluftsstation US02-10. Den ändring som Sökanden ansöker om är en 

förstärkning av ledningens kapacitet samt att förlägga om ledningen från befintligt ställverk 

US12-10 till nytt ställverk US200-10, se Figur 1.  

Utredningsområdet för planerad verksamhet är inom Kristinebergsgruvans 

verksamhetsområde i Lycksele kommun, Västerbottens län, se Figur 1. 

 
Figur 1. Orienteringskarta över stationerna och utredningsområdet inom 

Kristinebergsgruvans verksamhetsområde. 
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 Bakgrund och syfte 
Den befintliga ledningen som Sökanden nu avser att ändra och som idag går mellan 

befintligt ställverk US12-10 (containerställverket för raiseborrning) till tilluftsstation  

US02-10, anlades år 2019 på Skellefteå Krafts områdeskoncession. Syftet med ledningen 

var att försörja raiseborr-aggregat med temporärkraft vid borrning av nya 

ventilationsschakten till fyndigheten Rävliden. Ansökan om dispens från 

reservatsföreskrifterna för sträckningen genom Rävlidengruvans naturreservat blev beviljad 

av länsstyrelsen 2019-02-25 (ärendebeteckning 521-2658-2019). 

De två ventilationsschakten vid Rävliden (vid nytt ställverk US200-10) och befintligt 

tilluftsschakt (vid tilluftsstation US02-10) syftar till att blåsa frisk luft till Kristinebergsgruvan. 

Idag är det endast en befintlig markkabel som försörjer tilluftsstationen US02-10 med el. 

För att säkra funktionen av ventilationsschakten planerar Sökanden att förstärka samt 

förlägga om den befintliga ledningen från att ansluta till US12-10 till att ansluta till nytt 

ställverk US200-10 för gruvventilationen och att anlägga en helt ny ledning mellan nytt 

ställverk US200-10 och nytt ställverk HS2-10. När den befintliga ledningen förstärkts och 

omförlagds kommer den utgöra ömsesidig reservmatning av ställverk US02-10 samt 

US200-10. Den nya ledningen ska utgöra huvudmatning av nytt ställverk US200-10. Syftet 

med planerade åtgärder är därmed att säkra driftsäkerheten för gruvan och eliminera risken 

för att båda ventilationsschakten, och därmed hela gruvan, stannar av under en längre tid 

vid avbrott på någon av ledningarna. 

Åtgärderna på befintlig ledning medför att koncession behöver sökas. Innan den befintliga 

ledningen kan bytas ut behöver den nya kabeln mellan US200-10 och nytt ställverk HS2-10 

anläggas.  

Detta samråd genomförs som ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken. 

(1998:808). Då båda ledningarna som Sökanden avser att söka koncession för ligger inom 

Kristinebergsgruvans verksamhetsområde, är i närhet till varandra och att båda syftar till att 

försörja gruvventilationen med el, har Sökanden valt att genomföra ett gemensamt samråd 

för ledningarna. Inför kommande ansökan kommer även en gemensam 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram men med två enskilda ansökningshandlingar och 

koncessionskartor. 
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 Inbjudan till samråd 
Sökanden har undersökt och tagit beslut i enlighet med 10–13§§ 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) att verksamheten kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig på att en av Sökandens redovisade 

alternativa delsträckor ligger inom Rävlidengruvans naturreservat (Delsträcka B). Sökanden 

har därmed valt att direkt genomföra avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ och ta 

fram en specifik miljöbedömning utan undersökning med efterföljande beslut från 

länsstyrelsen. Inget undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ har därmed skett. 

Föreliggande handling utgör samrådsunderlag inför avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Sökanden bjuder in er till ett skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken för rubricerat ärende. 

Ni är berörd av detta samråd i egenskap av länsstyrelse, kommun, sameby, 

fastighetsägare eller ägare av särskild rätt till en eller flera fastigheter. Vi ber er att 

informera eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare om projektet.  

Samrådet kungörs även i tidningarna Norran och Västerbottens-Kuriren för att nå ut till 

allmänheten. 

 

Syftet med samrådet är att informera om projektet och att inhämta synpunkter och 

information som kan vara värdefull för projektet och för avgränsning av innehåll och 

utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.  
 

Synpunkter och information som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet lämnas  

senast fredag 2 juli 2021 skriftligen via e-post till @sweco.se eller 

skriftligen till: 

 

Sweco Sverige AB 

Box 864 

891 18 Örnsköldsvik 

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta  via telefon  eller  

e-post @sweco.se 

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och 

Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarande enligt kap. 6 miljöbalken. 

 

 Koncessionsansökan 
För att få bygga och driftsätta en kraftledning på regionnätsnivå krävs tillstånd, så kallad 

nätkoncession för linje, enligt ellagen (1997:857). Koncessionsansökan lämnas till 

Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar 

beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning, 

miljökonsekvensbeskrivning och karta. 
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 Ledningssträckningar 

 Befintlig ledning mellan nytt ställverk US200-10 och 
tilluftsstation US02-10   

 

Ansökan avser ändring av en befintlig ledning som idag går mellan befintligt ställverk  

US12-10 och tilluftsstation US02-10. Ledningssträckningen förläggs om till nytt ställverk 

US200-10 efter att det nya ställverket satts i drift, se Figur 2. Nytt ställverk anläggs invid 

befintligt. 

Den befintliga ledningen mellan nytt ställverk US200-10 och tilluftsstation US02-10 är cirka 

4 kilometer lång och går från ställverket US200-10 i cirka 500 meter i sydlig riktning genom 

avverkad skogsbruksmark. Kabeln viker sedan av mot nordost och följer befintliga 

skogsbilvägar och vägar i cirka 3,5 kilometer. Längst med denna sträcka passerar 

ledningen Rävlidengruvans naturreservat. Ledningen viker sedan av söderut för att ansluta 

till tilluftsstation US02-10.  

 
Figur 2. Ny sträckning för befintlig ledning, mellan nytt ställverk US200-10 till 

tilluftsstation US02-10. 

 

Då den befintliga ledningen kommer att bytas ut mot ny ledning har inga alternativa 

sträckningar studerats eftersom det inte har ansetts erforderligt med en ny sträckning då 

det medför ett nytt ingrepp i miljön. 

Den befintliga ledningen går parallellt med en väg inom Rävlidengruvans naturreservat. 

Kabeln kommer att bytas ut inom befintligt kabelschakt och ingen avverkning kommer att 

ske inom reservatet eller utanför arbetsområdet. Sökande anser att verksamheten kan 

likställas med underhåll av befintlig ledning och bedömer att ingen ny ansökan om dispens 
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från reservatsföreskrifterna behöver sökas. Arbetet med bytet av ledningen genomförs 

inom befintlig kabelgata och i enlighet med länsstyrelsens redovisade villkor. 

 Ny ledning mellan nytt ställverk US200-10 och nytt ställverk 
HS2-10 

Ledningens sträckning styrs av olika faktorer såsom byggbarhet, terrängförhållanden, 

förbindelsens längd och påverkan på miljöintressen.  

Föreslagen ledningssträckning följer i huvudsak befintlig infrastruktur i form av befintlig väg 

och kabel. Förutom vid reservatet har inga alternativa ledningssträckningar identifierats då 

samtliga alternativ skulle medföra nysträckning genom obruten terräng. En ledning i 

nysträckning innebär som regel att miljökonsekvenserna blir större på naturmark och 

områdets intressen än att följa befintlig infrastruktur som t.ex. vägar. Sökanden anser att 

något alternativ till redovisad sträckning inte är lämplig utifrån lokaliseringsprincipen 2 kap. 

miljöbalken. 

Den föreslagna ledningssträckningen går från ställverk US200-10 och följer parallellt med 

befintlig ledning fram tills befintlig ledning viker av till tilluftsstation US02-10. Den nya 

ledningen fortsätter då att följa befintlig väg och en annan befintlig markkabel i östlig 

riktning i cirka 500 meter. När ledningssträckningen sedan viker av från vägen i en 

nordostlig riktning, fortsätter ledningen att följa den befintliga kabeln genom 

skogsbruksmark i cirka 500 meter, se Figur 3. 

De sista cirka 350 metrarna fram till nytt ställverk HS2-10 samråder Sökanden om en 

sträckning inom ett bredare utredningsstråk. Inför framtagande av 

miljökonsekvensbeskrivning kommer ledningssträckningen anpassa efter befintlig och 

planerad infrastruktur inom stråket.  

Sökanden har identifierat tre alternativa delsträckor för att passera Rävlidengruvans 

naturreservat. Delsträcka A passerar på den norra gränsen till naturreservatet, Delsträcka 

B passerar längs med södra sidan av vägen inom naturreservatet och Delsträcka C 

passerar på den södra sidan av reservatet, se Figur 3. Beskrivning av delsträckorna förbi 

reservatet redovisas under Avsnitt 2.2.1 Alternativa platser. 

Den nya ledningen kan inte anläggas i samma kabelschakt som befintlig kabel mellan 

US200-10 och tilluftsstationen US02-10 då det skulle innebära för stor risk att befintlig 

ledning skadas. Detta innebära att ny ledning behöver anläggas parallellt med befintlig 

ledning och att ledningen i delsträcka B behöver gå ensam på södra sidan av vägen. Inför 

val av ledningssträckning kommer Sökanden att under barmarksäsongen genomföra en 

byggbarhetsanalys för att utreda vilken påverkan på befintliga träd som åtgärden kan 

innebära. Om förutsättningar finns att genomföra arbetet med tillräcklig hänsyn till 

reservatet kommer Sökanden ansöka om dispens från reservatets föreskrifter samt tillstånd 

för anläggande av kabeln invid befintlig väg. 

I dagsläget är ingen sträckning beslutad och det kan efter samrådet samt genomförda 

utredningar visa sig att en annan sträckning eller en justering av nu redovisade 

sträckningar är mer lämplig för planerad ledning. Ett kompletterat samråd sker i det fall 

justeringen kräver det. 
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Figur 3. Ny ledning mellan nytt ställverk US200-10 till nytt ställverk HS2-10. 

 

 Alternativa platser 

Delsträcka A 

Delsträcka A är ett alternativ till Delsträcka B och passerar norr om Rävlidengruvans 

naturreservat, se Figur 3. Sträckningen är cirka 1,4 kilometer lång och berör utkanten av en 

våtmark som vid länsstyrelsens våtmarksinventering klassificerats med visst naturvärde. 

Vid ett platsbesök i maj 2021 har Sökanden konstaterat att området är mycket stenigt med 

berg i dagen. Detta medför att Sökanden vid en första bedömning ser alternativet som 

byggtekniskt komplicerat. 

Delsträcka B (genom reservatet) 

Delsträcka B tar vid efter en bit av Delsträcka C och är cirka 1 kilometer lång, se Figur 3. 

Sträckningen följer på södra sidan av vägen inom Rävlidengruvans naturreservat.  

Delsträcka C 

Delsträcka C är ett alternativ till Delsträcka A som passerar söder om Rävlidengruvans 

naturreservat, se Figur 3. Sträckningen är cirka 1,6 kilometer lång och går igenom 

skogsbruksmark.  
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 Alternativa tekniska utföranden 
Den nya ledning mellan nytt ställverk US200-10 och nytt ställverk HS2-10 skulle kunna 

utföras som luftledning. Då ledningen kommer utgöra en del av Kristinebergsgruvans 

verksamhet och ligger inom verksamhetsområdet, är relativt kort och i huvudsak går 

parallellt med befintlig infrastruktur i form av vägar och annan markkabel har Sökanden valt 

bort luftledning som ett tänkbart alternativ. 

En markkabel är betydligt mycket dyrare att anlägga än en luftledning. Det är också svårare 

att lokalisera skador på ledningen vid eventuellt brott på ledningen än vid 

luftledningsutförande. En markförlagd ledning ses dock som ett lämpligt alternativ för 

ledningar med lägre spänningsnivåer och på kortare sträckor samt inom stadsmiljö eller 

andra platser där det finns ont om plats.  

 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att koncession för båda eller någon av 

ledningarna uteblir. Det skulle innebära att ny koncession för ledningarna måste sökas på 

en annan plats för att Sökanden ska kunna säkra luftkvalitén i gruvan. Om endast den 

befintliga ledningen mellan HS1-10 och tilluftsstation US02-10 blir kvar för att försörja 

gruvventilationen med el kommer risken för långa elavbrott på ledningen kvarstå 

(Energimarknadsinspektionen handlägger koncessionsärendet för denna ledning, 

ärendebeteckning 2020-102372). 

 Tekniskt utförande  

De två markförlagda ledningarna har en driftspänning på 10,5 kV och en 

konstruktionsspänning på 12 kV.  

 

 Befintlig ledning mellan nytt ställverk US200-10 och 
tilluftsstation US02-10   

 

Idag utgörs kabeln av en Al 3*95 kabel (+fiber), förlagd i en SRS slang. För att befintlig 

ledning ska kunna utgöra en reservmatning förstärks kabeln till en 3*300 kabel (+fiber). 

Utbytet av befintlig 3*95 går till så att man gräver upp SRS slangen på lämpliga ställen 

(cirka var 500 meter) och drar ut den samtidigt som man drar in den nya kabeln i slangen. 

Arbetet inom Rävlidengruvans naturreservat kommer att genomföras i enlighet med de 

villkor som redovisas i länsstyrelsens beslut om dispens från reservatsföreskrifterna 

(ärendebeteckning 521-2658-2019). 
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 Ny ledning mellan nytt ställverk US200-10 och nytt ställverk 
HS2-10 

 

Den nya ledningen anläggs som en 3*1*630 (+fiber) kabel, se exempel i Figur 4. 

Den nya kabeln består av ett markkabelförband som anläggs i ett uppschaktat kabeldike 

med ett djup på cirka 0,6–1,0 meter och med en schaktbotten som är cirka 0,5 meter bred. 

En byggnads- och anläggningsfri zon finns ovanför kabeln. Syftet med zonen är att skydda 

kabeln och hålla den tillgängliga för reparation. 

Schaktbredden är cirka 2 meter. Under anläggningsskedet kommer ett cirka 8–10 meter 

brett arbetsområde tas i anspråk. Arbetsområdet inkluderar transportområde för fordon och 

maskiner, schaktet och upplagsplatser för schaktmassor och material. Arbetsområdets 

utbredning kommer att variera på olika delsträckor och därmed anpassas efter 

förutsättningarna på specifika platser. Uppschaktat material används för återfyllning inom 

samma plats. På skogsfastigheter kan eventuellt viss avverkning av skog behöva ske.  

Passage av väg sker genom schaktning. 

 

 

Figur 4. Exempel på förläggningssätt av kabelförläggning. 
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 Förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan 

I detta kapitel redovisas en beskrivning av olika intressen i närområdet och en översiktlig 

bedömning av påverkan och effekter som de rubricerade ledningarna i markkabelutförande 

medför på dessa intressen. 

I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan om koncession 

kommer berörda intressen och ledningarnas effekter och miljökonsekvenser att utredas 

mer utförligt. 

 Kommunala planer 
Lycksele kommuns senaste översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i juli 2006.  

Kommunen arbetar med att ta fram Översiktsplan Lycksele 2040 som beräknas vara färdig 

hösten 2022. I översiktsplanen framgår det att Kristinebergsgruvan är en av tre områden i 

Lycksele kommun som utgör riksintresse för mineralutvinning. Kristinebergsområdet ingår i 

det gamla ”Skelleftefältet” och innehar intressanta mineralfyndigheter. 

En yttre händelse som möjligtvis skulle kunna påverka de markförlagda ledningarna är att 

kabeln grävs av. Utöver detta har inga övriga yttre händelser som kan påverka den 

markförlagda ledningen identifierats 

Ledningarna berör inte några detaljplaner och utgör en del av verksamheten i 

Kristinebergsgruvan och bedöms inte innebära några effekter på kommunala planer.  

 Landskap och boendemiljö 
Landskapet som berörs av ledningarna är flackt till svagt kuperat och domineras av 

Kristinbergsgruvan med tillhörande verksamhet, skogsbruksmark, mindre vägar och 

befintliga ledningar. Både den nya och den befintliga ledningen kommer utgöra en del av 

Kristinebergsgruvans verksamhet och går i huvudsak parallellt med befintlig infrastruktur. 

Då ledningarna är markförlagda ger de inga visuella effekter på omgivningen. Effekterna 

bedöms bli begränsad till anläggningsskedet och består då av t.ex.  buller, begränsad 

framkomlighet och byggtrafik. När ledningarna är på plats bedöms de inte medföra några 

effekter på landskap eller boendemiljö.  

Den befintliga ledningen följer parallellt med väg och fastighetsgräns cirka 10 meter öster 

om ett hus. Boliden köpte huset 2020 och har planer på att rasera det.  

Ledningarna berör inte några områden med miljökvalitetsnormer för vatten.  

 Natur- och kulturmiljö 
I anslutning till ledningarna ligger Rävlidengruvans naturreservat, en värdetrakt för 

Inlandets vattenytor (Vindelälven) samt områden som ingår i länsstyrelsens 

våtmarksinventering som innehar någon av naturvärdesklassningarna, visst eller lågt 

naturvärde, se Figur 5. 

Hela området omfattas av avrinningsområde för riksintresse skyddade vattendrag i 

samband med Vindelälven med tillhörande käll- och biflöden. I övrigt finns inga kända 

naturmiljöintressen i närheten av ledningarna.  

Påverkan av en ny markkabel på naturmiljön sker under byggfasen i form av markarbeten 

och avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara förlust av naturlig 

vegetation, fragmentering av skog och tillfälligt förändrade ljudnivåer. Ändringen av befintlig 
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ledning kommer ske inom befintligt kabelschakt. Ingen avverkning kommer genomföra 

utanför arbetsområdet.  

Den nya ledningen planeras längs med befintlig infrastruktur i form av kablar och vägar. 

Avverkning för kabelgata kommer krävas för den nya ledningen men Sökanden bedömer 

att ingen avverkning kommer att krävas inom reservatet. Om det efter byggbarhetsanalysen 

bedöms att tillräcklig hänsyn till reservatet inte kan tas, har Sökanden två alternativa 

sträckningsförslag som passerar runt reservatet för att undvika ytterligare påverkan på 

intresset.  

 

Ledningarna bedöms sammantaget innebära begränsade effekter på naturmiljön. 

 
Figur 5. Utpekade natur- och kulturmiljöintressen.  

 

I närheten av ledningarna finns ett antal gruvhål registrerade som övriga kulturhistoriska 

lämningar, se Figur 5. Påverkan på kulturmiljövärden sker under byggfasen i form av 

markarbeten och avverkning. Effekter kan vara att fornlämningar eller kulturhistoriska 

lämningar förstörs. Eventuella effekter på de kulturhistoriska lämningarna bedöms kunna 

undvikas i samband med detaljprojekteringen av den nya ledningen. Om icke kända forn- 

eller kulturhistoriska lämningar påträffas under byggnation hanteras dessa i enlighet med 

gällande lagstiftning (2 kap. kulturmiljölagen). Ledningarna bedöms inte innebära några 

effekter på kulturmiljövärden. 
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 Rekreation och friluftsliv 
Skogsmarken längs ledningarna är tillgängligt för skoteråkning, jakt, bär- och 

svampplockning och som strövområde. Ledningarna innebär inget hinder för pågående 

rekreation och friluftsliv. Ledningarna bedöms inte innebära några effekter på rekreations- 

och friluftslivsvärden. 

  Rennäring 
Malå skogssamebys och Gran fjällsamebys betesmark berörs av ledningarna i Kristineberg 

där de har sina åretruntmarker. Ledningarna går igenom område av riksintresse för 

rennäring och korsas av ett antal flyttleder och ett område som utgör en svår passage, se 

Figur 6. 

Ledningarna ligger inom Kristinebergsgruvans verksamhetsområde och följer i huvudsak 

befintlig infrastruktur i form av vägar och befintliga ledningar. Påverkan av en markförlagd 

ledning på rennäringen sker under byggfasen i form av markarbeten och avverkning för 

kabelgata. Effekter under byggskedet kan vara tidsbegränsat ökad mänsklig närvaro och 

förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av markens värde som betesmark. Effekter 

under driftskedet kan uppstå i samband med underhållsåtgärder. 

Ledningarna bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området då 

ledningarna följer befintlig infrastruktur i forma av kablar och vägar. Ledningarna bedöms 

därmed inte innebära några effekter på rennäringen. 

 
Figur 6. Utpekade rennäringsintressen intill befintlig och ny ledningsträckning. 
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 Övrig markanvändning och infrastruktur 
Kristinebergsgruvan är ett av tre områden i Lycksele kommun som utgör riksintresse för 

mineralutvinning och är en del av malmtillgången för Bolidens anrikningsverk. I närheten av 

ledningarna finns två gamla gruvområden som inte används och som Sökande sköter 

förvaltningen av. Gruvområde 1 är ett gammalt dagbrott som tidigare hört till gamla 

Rävlidengruvorna. Gruvområde 2 är ett gammalt sandmagasin, se Figur 7. Det finns ett 

antal potentiellt förorenade områden registrerade i området (EBH). De tre potentiellt 

förorenade områden som ligger närmast ny och befintlig kabel utgörs av gruva och upplag 

samt en bilvårdsanläggning, bilverkstad och åkeri. 

 

Markanvändningen längs ledningarna består främst av skogsbruk och Kristinebergsgruvans 

verksamhetsområde med tillhörande ledningar. De potentiellt förorenade områdena ligger 

på ett sådant avstånd ifrån ledningarna att bedömningen är att det inte förefaller någon risk 

för påverkan på områdena. Ledningarna utgör inget hinder för pågående skogsverksamhet 

eller befintlig infrastruktur. Påverkan på de gamla gruvområdena kommer undvikas. 

Ledningarna bedöms inte innebära några effekter på övrig markanvändning och 

infrastruktur. 

 
Figur 7. Två gamla gruvområden finns längst ledningssträckningen. 

  



 

 

SAMRÅDSHANDLING 

2021-06-03 

15(15) 

  

 

Ansökan om linjekoncession för 
ändring av befintlig ledning samt  
ny ledning vid Kristinebergsgruvan. 

Författare 

Sweco 

Godkänt av 

 
 

 Fortsatt arbete   

Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det 

fortsatta arbetet. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas och 

bemötas i en samrådsredogörelse som biläggs till koncessionsansökan.  

 

Under barmarksäsongen kommer en byggbarhetsanalys genomföras inför val av 

ledningssträckning. Därefter kommer en specifik miljöbedömning göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram för den sträckning som Sökanden avser att 

söka koncession för med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare 

utredningar som genomförts. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla 

konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för vald ledningssträckning. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen som kommer tas fram för ledningarna kommer att fokusera 

på direkta och indirekta effekter och konsekvenser för naturmiljö, rennäring och övrig 

markanvändning. Dessutom kommer effekter och konsekvenser under anläggningsskedet 

och driftskedet att beskrivas och om kumulativa effekter identifieras så kommer dessa att 

utredas.  

 

Inför arbetet med att ta fram den slutliga ledningssträckningen krävs vissa fältarbeten. 

Dessa består främst av utstakning och inmätning av sträckningen. Ibland krävs även en 

enklare form av markundersökning. För att få utföra dessa arbeten krävs fastighetsägarens 

tillstånd (staknings- eller förundersökningstillstånd). Sökanden kommer att söka sådana 

tillstånd från varje berörd fastighetsägare genom skriftligt medgivande innan arbetena 

påbörjas. 

Koncessionsansökan planeras att lämnas in hösten 2021. 
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