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Generaldirektören

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2009 —09-1 8
D/Dnr } 13`1 - 03 " (01395 

A 3
Energimarknadsinspektionen

Box 310
63104 ESKILSTUNA

2009-09-16 Dnr: 749/2006/AN10 KOMPLETTERING

Komplettering av tidigare ingiven ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 400 kV ledning Midskog — Stenkullen

Affärsverket svenska kraftnät har 2006-01-16 med komplettering 2007-02-01 ansöktö 
om förlängning av nätkoncession för linje för den befintliga 400 kV ledningen
Midskog - Stenkullen med uppgifter enligt nedan.

Nanm Anläggningsnummer hos El Koncession beviljad till

Midskog - Rätan 8000 AO 2008-02-09

Ansl. vid Rätan 8000 CC 2008-02-09

Rätan - Tandö 8000 AP 2008-02-09

Tandö - Borgvik 8000 AQ 2008-08-22

Borgvik - Kilanda 8000 AR 2008-08-22

Ändr. Siviken - Vadbacken 8000 AQ ' 2008-08-22

Ansl. vid Kilanda 8000 CY 2008-08-22

Kilanda — Stenkullen 8000 AS 2008-03-22

Med översändandet av bifogade handlingar anser Svenska Kraftnät att ansökan nu är
komplett.

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1

WWW,SVK.SE
R EGISTRATOR fdSVK.SE

TEL 08 475 80 00
FAX 08 475 89 50 1/3



Den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen framgår av bilaga 1. I bilaga 2 redovisas
den tekniska beskrivningen för ledningens samtliga delsträckor. Rätten att bibehålla
ledningen är tryggad genom ledningsrätt.

Med stöd av länsstyrelsernas, Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens GIS-lager,
berörda kommunernas översiktsplaner, naturvårdsprogram samt fältbesök har
Svenska Kraftnät studerat i vad mån ledningen berör värdefulla natur-, kultur- och
friluftsområden av riksintresse och regionalt eller lokalt intresse. Bostadsbebyggelse
inom ett avstånd av ioo m på ömse sidor om ledningen har inventerats på ajourförda
ekonomiska kartor.

Utifrån studierna utarbetades en preliminär miljökonsekvensbeskrivning som sedan
remitterats till berörda länsstyrelser, övriga myndigheter, kommuner,
sektorsintressenter och markägare.

Den efter samrådet upprättade samrådsredogörelsen framgår av bilaga 3.
Samrådsredogörelsen resulterade i att ett antal ändringar gjordes i den preliminära
miljökonsekvensbeskrivningen.

Ledningens längd och det stora antalet berörda fastighetsägare innebär att
miljökonsekvensbeskrivningarna bara kommer att tillhandahållas fastighetsägarna i
digital form via vår hemsida:

http://www.svk.se/Projekt/koncessionsforlangningar/Midskog---Stenkullen/

Beslut om denna komplettering har fattats av generaldirektören  efter
föredragning av . I ärendets slutliga handläggning har även
deltagit enhetschefen  och avdelningsdirektören .

Affärsverket svenska kraftnät
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Bilagor
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning (En uppsättning för vardera län, resten skickas via

paket)

Jämtlands län (1+25 exemplar)

Dalarnas län (1+2o exemplar)

Värmlands län (1+3o exemplar)

Västra Götalands län (1+35 exemplar)

Bilaga 2 Teknisk beskrivning (1 uppsättning)

Bilaga 3 Samrådsredogörelse (i uppsättning)

Bilaga 4 Topografisk karta, 1:5o 000 (2 uppsättningar)

Bilaga 5 Bevis om tilldelat organisationsnummer (i uppsättning)

 

 )
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Nätteknik  2009-07-06

Teknisk beskrivning
Ägare Svenska staten

Förvaltare Affärsverket Svenska Kraftnät

Organisationsnummer 202100-4284

Adress Box 1200

172 24 Sundbyberg

Telefon 08-475 8o 00

Ledningssträcka

I Ledningslittera

Ledningstyp

Antal linor per fas

Ledningens medelspann

Stolptyp

Konstruktionsspänning

Systemspänning

Termisk märkström vid +20°C

Systemjordning

Felbortkopplingsskydd

Midskog - Rätan

CL26 S2

Luftledning

3

370 m

Portalstolpar av stål

420 kV

400 kV

2420 A

Direktjordat

Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd,
jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUBi och
SUB2.

Ledningen berör Allmän väg, annan korsande lspledning, sjökorsning

 (behörig installatör)
Installatörsnummer:
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Nätteknik  2009-0'7-06

Teknisk beskrivning
Ägare Svenska staten

Förvaltare Affärsverket Svenska Kraftnät

Organisationsnummer 202100-4284

Adress Box 1200

172 24 Sundbyberg

Telefon 08-475 8o 00

Ledningssträcka

Ledningslittera

Ledningstyp

Antal linor per fas

Ledningens medelspann

Stolptyp

Konstruktionsspänning

Systemspänning

Termisk märkström vid +20°C

Systemjordning

Felbortkopplingsskydd

Ledningen berör

Rätan - Tandö

CL26 S3-4

Luftledning

3

370 m

Portalstolpar av stål

420 kV

400 kV

2420 A

Direktjordat

Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd,
jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB. och
SUB2.

Allmän väg, annan korsande lspledning, sjökorsning

 (behörig installatör)
Installatörsnummer: 
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Nätteknik  2009-07-06

Teknisk beskrivning
Ägare Svenska staten

Förvaltare Affärsverket Svenska Kraftnät

Organisationsnummer 202100-4284

Adress Box 1200

172 24 Sundbyberg

Telefon 08-475 8o 00

Ledningssträcka

Ledningslittera

Ledningstyp

Antal linor per fas

Ledningens medelspann

Stolptyp

Konstruktionsspänning

Systemspänning

Termisk märkström vid +20°C

Systemjordning

Felbortkopplingsskydd

Ledningen berör

Tandö - Borgvik

CL26 S5-6

Luftledning

3

• 370 m

Portalstolpar av stål

420 kV

400 kV

242o A

Direktjordat

Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd,
jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och
SUB2.

Allmän väg, annan korsande lspledning, sjökorsning

 (behörig installatör)
Installatörsnummer: 
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Nätteknik 

Teknisk beskrivning
Ägare

Förvaltare

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Ledningssträcka

Ledningslittera

Ledningstyp

Antal linor per fas

Ledningens medelspann

Stolptyp

Konstruktionsspänning

Systemspänning

2009-07-06

Svenska staten

Affärsverket Svenska Kraftnät

202100-4284

Box 1200

172 24 Sundbyberg

08-475 80 00

Borgvik - Kilanda

CL26 S7

Luftledning

3

370 m

Portalstolpar av stål

420 kV

400 kV

Termisk märkström vid +20°C 242o A

Systemjordning

Felbortkopplingsskydd

Ledningen berör

Direktjordat

Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd,
jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUBi och
SUB2.

Allmän väg, annan korsande lspledning, sjökorsning

 (behörig installatör)
Installatörsnummer: 

1/1



Nätteknik  2009-07-06

Teknisk beskrivning
Ägare Svenska staten

Förvaltare Affärsverket Svenska Kraftnät

Organisationsnummer 202100-4284

Adress Box 1200

172 24 Sundbyberg

Telefon 08-475 8o 00

Ledningssträcka

Ledningslittera

Ledningstyp

Antal linor per fas

Ledningens medelspann

Stolptyp

Konstruktionsspänning

Systemspänning

Kilanda - Stenkullen

CL32 S1-3

Luftledning

370 m

Portalstolpar av stål

420 kV

400 kV

Termisk märkström vid +20°C 2420 A

Systemjordning

Felbortkopplingsskydd

Ledningen berör

Direktjordat

Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd,
jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och
SUB2.

Allmän väg, annan korsande Ispledning, sjökorsning

 (behörig installatör)
Installatörsnummer:
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Generaldirektören

2009-06-29 Dnr. 749/2006/AN10

Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 ESKILSTUNA

Yttrande över inkomna remissvar angående ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 400 kV kraftledning mellan Midskog och
Stenkullen

Samrådsprocessen

Samråd har genomförts genom att ett utkast till miljökonsekvensbeskrivningen
skickats ut till berörda markägare, kommuner, länsstyrelser samt övriga myndigheter
och berörda sektorsintressen.

Samrådsredogörelse

JÄMTLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat beslut att ett bibehållande av
kraftledningen inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
konstaterar att kraftledningen representerar ett viktigt samhällsintresse. Länsstyrelsen
rekommenderar användning av länsstyrelsens GIS-data när det gäller uppgifter om
rennäringens intressen. Länsstyrelsen anser att MKB:n bör redovisa om
kraftledningen har någon inverkan på fågellivet och hur man i så fall kan minimeras
skador på fågel. Det är lämpligt att Sveriges Ornitologiska förening får MKB:n för
synpunkter. Länsstyrelsen efterlyser större hänsyn vid underhållsröjning för att
skydda värdefulla biotoper.

Svenska Kraftnäts kommentar
Ett avsnitt om kraftledningar och fåglar har inarbetats i MKB:n.

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STURI:GiåIAN 1

W WW.SVK.SE
R EGIS  TR%\T O R fi SVK.SE

T EL 08 475 00 00
FAX 08 475 39 50 1/15



Svenska Kraftnät har rutiner för underhållsröjning, vilka har infogats i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Rutinerna syftar till att säkerställa att underhållsröjning
sker på ett hänsynsfullt sätt i förhållande till miljö- och kulturvärden.

Östersunds kommun konstaterar att kommunen ej tagit emot några klagomål med
anledning av kraftledningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inget att
erinra mot förnyat tillstånd och har inga synpunkter på MKB:n.

Bergs kommun har inget att erinra mot förnyelse av koncession samt tillhörande
MKB.

Härjedalens kommun har inget att erinra mot förnyelse av koncession. Kommunen
bedömer att ledningen har viss inverkan på naturskyddsområden som passeras, men
då främst vad gäller landskapsbilden. Ledningen bedöms ej inskränka på den
pågående rennäringen i området.

Bräcke kommun bedömer att MKB:n redovisar konsekvenser på ett konkret sätt och
innehåller de uppgifter som behövs för att ta ställning. Kommunstyrelsen tillstyrker
förnyad koncession.

 ägare till i Bergs kommun har vid samtal
2008-04-28 ställt frågor om ledningens sträckning och om prövningsförfarandet.

 (make till , ägare till  i Härjedalens
kommun) har vid samtal 2008-04-21 förldarat att han vill att ledningen ska rivas.
Kraftledningen innebär att stora delar av skogen ej kan brukas och markägaren har
efterlyst ytterligare intrångsersättning.  uppger att han känner av fälten i sin
pacemaker.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att ledningen har mycket stor betydelse för
stamnätet och att en rivning inte är realistisk ur ekonomisk synpunkt. Svenska
Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förldarat för fastighetsägaren hur
ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

, ägare till  i Härjedalens kommun har
vid samtal 2008-04-24 samt brev krävt årlig intrångsersättning. I annat fall godkänner
fastighetsägaren inte att kraftledningen finns kvar.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät bar ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.
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, ägare till  i Bräcke kommun uppger att närheten till
kraftledningen och dess magnetfält innebär en oro för förhöjd cancerrisk. Huset
drabbas ofta av åsknedslag. När ledningen byggdes 1068 förstördes fastighetens
vattentäkt. Enligt fastighetsägaren har detta inte ersatts fullt ut. Fastighetsägaren
menar också att fastighetens värde har sjunkit till följd av kraftledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
När det gäller frågor om magnetfält hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen. Krav
på ersättning som kompensation för skador till följd av kraftledningen prövas inte i
samband med koncessionsförnyelsen, utan fastighetsägaren hänvisas till en
skadeståndstalan enligt 32 kap. miljöbalken. Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att
intrångsersättning och byggskador redan är ersatta fullt ut. Kraftledningen har
förutom de tre faslinorna även två så kallade topplinor, vilka skyddar ledningen från
åska.

, ägare till  har påpekat att skrivningen i
avsnitt 7.5 i MKB:n är missvisande då den kan ge intryck av att Svenska Kraftnät tar
hänsyn till skyddade områden "där så är möjligt".

Svenska Kraftnäts kommentar
MKB:n har förtydligats på denna punkt. Svenska Kraftnät hänvisar även till rutinerna
för underhållsröjning.

DALARNAS LÄN

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att ett bibehållande av kraftledningen
inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen konstaterar att ett
bibehållande av ledningen är att föredra framför ett annat läge. Skrivningen under
avsnitt 7.5 bör justeras så att det framgår att underhållsarbeten som påverkar Natura
200o ska ta hänsyn till dessa naturvärden. Under avsnitt 7.6 bör åtgärdsförslag
justeras så att det framgår att om underhållsarbeten bedöms påverka fornlämningar
eller riksintressen negativt ska samråd ske, och eventuellt tillstånd sökas hos,
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Enligt avsnitt 7.7 är rörligt friluftsliv vanligt förekommande och detta bör föranleda att
portalstolpar för att beklädas med klätterskydd inom områden där människor vistas
mer frekvent. Det bör framgå av MKB:n vilka stolpar som kan vara aktuella.

3/15



Underhållsröjning får inte ske av strandnära vegetation om livsvillkoren för djur- och
växtarter väsentligen försämras. Kartornas teckenförklaring bör korrigeras så att
riksintressen benämns kulturmiljövård respektive naturvård.

Svenska Kraftnäts kommentar
MKB:n har uppdaterats i enlighet med länsstyrelsens önskemål.

Malung-Sälens kommun har ej någon erinran mot förnyad koncession.

Älvdalens kommun har inget att erinra mot förnyelse av koncessionen.

Mora kommun har inget att erinra mot förnyad koncession.

, ägare till  i Älvdalens kommun, har vid telefonsamtal
2008-04-29 ställt frågor om ansökan och om ledningen ska flyttas.

, ägare till  i Älvdalens kommun, har vid samtal
2008-05-15 ställt frågor om ytterligare ersättning ska utbetalas och om det finns
möjlighet att få frikraft.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning. Svenska Kraftnät har förklarat
för fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt och att
frikraft inte är aktuellt.

, ägare till  i Malung-Sälens kommun, har vid samtal
2008-05-22 ställt frågor om samrådet och om ytterligare ersättning ska utgå.
Fastighetsägaren har inga hus i anslutning till ledningen och har inga besvär av
ledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

VÄRMLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Värmlands län konstaterar att de sammanlagda konsekvenserna
är måttliga och att ett bibehållande av ledningen i nuvarande sträckning är att föredra
framför ett annat läge. Åtgärder och underhåll inom känsliga/värdefulla områden
måste dock föregås av varsamhet. Med hänsyn till redovisade magnetfält vid närmast
belägna bostäder, bör en bedömning utifrån miljöbalkens hänsynsregler
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(försiktighetsprincipen) ingå. Under rubrik 7.5 bör framgå att underhållsåtgärder i
skyddade naturområden ska föregås av samråd enligt 12:6 MB. Punkten 7.6 bör
justeras så att det framgår att länsstyrelsen ska kontaktas vid underhållsarbeten i
närheten av fornlämningar. Under punkten 7.7 ska redovisas behovet av att konstruera
stolpar med klätterskydd i områden där människor vistas frekvent. MKB:n är otydlig
vad gäller redovisningen av riksintressen. Länsstyrelsen bifogar även kartor som visar
vilka vattenområden som omfattas av utökat strandskydd. Länsstyrelsen har i särskilt
beslut fattat beslut att ett bibehållande av ledningen i oförändrad sträckning och i ett
oförändrat utförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har kompletterat MKB:n i enlighet med länsstyrelsens önskemål.

Grums kommun har meddelat att kommunen ej har något att erinra mot att
förlängd koncession beviljas.

Sunne kommun har inget att erinra mot den föreslagna miljökonse-
kvensbeskrivningen för förlängning av koncession. Kommunen konstaterar att
ledningen bl.a. berör Gräsmarksdeltat som ingår i ett riksintresseområde för
naturvården.

Torsby kommun har inget att erinra mot en förlängning av koncessionen och anser
att miljökonsekvensbeskrivningen väl beskriver miljökonsekvenserna inom Torsby
kommun.

Säffle kommun anser med hänvisning till redovisade magnetfält att en bedömning
utifrån 2 kap miljöbalken och försiktighetsprincipen ska ingå i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts bedömning att den redogörelse som återfinns under rubriken
7.2 i miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de krav som kommunen ställer.

, ägare till  i Torsby kommun har vid
samtal 2008-05-05 krävt ersättning för fortsatt koncession.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

, ägare till  i Grums kommun har genom samtal
från  2008-05-06 ställt frågor om samrådsutskicket har med Fortums
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planerade 130 kV-ledning att göra och om ledningen ska rivas. Enligt  ska den nya
ledningen från Fortum gå parallellt med befintlig ledning.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har förklarat att avsikten är att ledningen ska gå kvar i befintlig
sträckning med befintligt utförande och därmed inte är aktuell för rivning.

, ägare till  i Säffle kommun har vid samtal 2008-05-28
ställt frågor om varför ledningen har den sträckning den har och går så nära
bebyggelse (i hans fall 54 meter från huset).

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har förklarat att närboendefrågan inte var så stor vid tidpunkten för
kraftledningens anläggande, men berättat att ledningsägare och myndigheter har
betydligt större fokus på avstånd till bostäder för de ledningar som planeras idag.

, ägare till  i Säffle kommun har i brev ställt frågan om
kraftledningen kan störa datormottagningen från en Telia-mast 3 km bort.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har upplyst om att kontakten med Telia är god och att samarbete
sker för att minimera störningar på varandras utrustning.

, ägare till  i Grums kommun, har via e-post meddelanden
under maj och juni 2008 ifrågasatt om Svenska Kraftnät beaktar
försiktighetsprincipen samt tar det skadeansvar som framgår av samrådsunderlaget.

 har översänt bilder på träd och ris som lämnats kvar i kraftledningsgatan och
därmed försvårar framkomligheten.

Svenska Kraftnäts kommentar
Synpunkterna på bristande omsorg vid underhållsröjningen har vidarebefordrats till
underhållsansvarig på Svenska Kraftnät för åtgärd.

, ägare till  i Säffle kommun, har vid samtal 2008-09-3o
ställt frågor om magnetfälten.  står inför vissa investeringar och vill få besked
om det finns risk för att hans fastighet blir inlöst.  vill veta vilka åtgärder som
finns att tillgå för att minska magnetfälten eftersom han helst vill bo kvar.

Svenska Kraftnäts kommentar
Vid en schablonberäkning har årsmedelvärdet för fastigheten beräknats till 4,2 µT.
Svenska Kraftnät har därefter kontrollräknat magnetfälten för den aktuella
fastigheten. Vid beräkningen har man utgått från verkliga avstånd mellan mittfas och
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byggnad (20 meter), verklig höjd på stolparna och de historiska strömlaster som
ledningen haft. Man får då ett värde på ca 2,8 µT. Värdet ligger betydligt under de 4 µT
som Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy sätter som gräns för när man överväger
åtgärder.

 ägare till  i Grums kommun, har
via brev meddelat att bolaget inte har något att erinra mot ansökan om förlängd
koncession.

 ägare till  i Torsby kommun, har via e-post
efterfrågat ytterligare ersättning som kompensation för kommande 4o år. I övrigt har

 inget att invända mot den översända miljökonsekvensbeskrivningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

, ägare till  i Torsby kommun, har vid samtal
2008-06-09 uppgett att hon vill att ledningen ska rivas. Kommunen växer åt detta håll
och det är svårt för dem som markägare att använda marken för exempelvis ytterligare
bebyggelse.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att ledningen har mycket stor betydelse för
stamnätet och att en rivning och ombyggnad inte är realistisk ur ekonomisk synpunkt.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att ett bibehållande av
kraftledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
upplyser om att underhållsröjning inom Natura 2000-områdena kan kräva samråd
med naturvårdsenheten samt att kontakt bör tas med Skogsstyrelsen för arbeten inom
nyckelbiotoper och biotopskydd. Vid eventuell framtida breddning av
kraftledningsgatan ska samråd ske på hela sträckan.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har rutiner för underhållsröjning, vilka har infogats i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Rutinerna syftar till att säkerställa att underhållsröjning
sker på ett hänsynsfullt sätt i förhållande till miljö- och kulturvärden.
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Lerums kommun anser att kraftledningen innebär ett stort visuellt ingrepp i det
öppna odlingslandskapet mellan Gråbo och Olstorp. Kommunen menar att en
omprövning av kraftledningens dragning genom Gråbo bör ske och att det ska utredas
vilka effekter en kablifiering skulle få för påverkan på landskapsbilden och framtida
markanvändning. Lerums kommun avser att träffa Svenska Kraftnät för en diskussion
om alternativa möjligheter.

Svenska Kraftnäts kommentar
Ett möte har hållits mellan Svenska Kraftnät och Gråbo kommun 2009-03-17. Vid
mötet efterlyste kommunen uppgifter om möjligheterna att bygga samman de
parallella ledningarna genom Gråbo, kablifiera dem genom samhället alternativt flytta
dem. Svenska Kraftnäts bedömning är att en sammanbyggnad vore direkt olämplig. En
kablifiering av de två 40o kV ledningarna skulle bygga in en allvarlig svaghet i
stamnätet och därtill vara förenad med en kostnad på i storleksordningen 30o Mkr. En
omdragning av ledningen runt Gråbo skulle kosta i storleksordningen 5o Mkr, vilket
inte heller är möjligt att motivera. Svenska Kraftnät har informerat kommunen om
dessa bedömningar i en skrivelse 2009-06-26.

Melleruds kommun har inga synpunkter på befintligt ledningsnät såvida inte
ändringar görs som innebär en ändrad ledningsdragning.

Lilla Edets kommun har inget att erinra mot en förnyelse av koncessionen.

Ale kommun anser att milj ökonsekvensbeskrivningen ska redovisa varför enbart
fastigheter inom 100 meter från ledningen redovisas vad avser magnetfält. Kommunen
konstaterar också huset på fastigheten Järbo 1:6 har ett magnetfältsvärde på 12,44 µT,
vilket får anses avvika väsentligt från det normala. Kommunen önskar en redogörelse
för vilka nivåer som Svenska Kraftnät anser kraftigt överstiger det normala.
Kommunen anser att man vid underhållsröjning i ledningsgatan bör spara växtlighet
som är naturvårdsintressant. Kommunen upplyser vidare om att kraftledningen inte
överensstämmer med gällande detaljplan i Skepplanda (antagen 1972).

Svenska Kraftnäts kommentar
Att Svenska Kraftnät valt att redovisa byggnader inom 10o meter från ledningen beror
på att magnetfälten 10o meter från ledningen är i det närmaste helt utsläckta och inte
går att särskilja från bakgrundsvärdena. Fastigheten Järbo 1:6 salufördes under
sommaren 2008 och Svenska Kraftnät tog då tillfället i akt att förvärva den.
Byggnaden på fastigheten kommer att rivas inom kort. Magnetfältsvärden på nivåer
över 4 å 5 µT bedömer Svenska Kraftnät som höga värden (vilket står att läsa i vår
magnetfältspolicy). För byggnader där människor vistas varaktigt brukar då åtgärder
undersökas.
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Det finns rutiner för underhållsröjning, vilka infogats i miljökonsekvensbeskrivningen.
Observera att hänsyn även måste tas till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om säkerhet.
Vad gäller detaljplanen, kan konstateras att ledningen var uppförd när kommunen
antog detaljplanen och att det inte torde vara möjligt att genom detaljplan förbjuda en
koncessionsgiven verksamhet.

Vänersborgs kommun har inget att erinra mot en förnyelse av koncessionen.
Kommunen förutsätter dock att Svenska Kraftnät informerar berörda markägare och
överväger att minska exponeringen för magnetfält vid bostadshus där nivån överstiger
0,4 µT. Kommunen påpekar också att allt arbete inom känsliga och värdefulla natur-
och kulturområden sker med stor försiktighet.

Svenska Kraftnäts kommentar
Samtliga markägare har informerats genom personliga brev. Vad gäller möjligheten att
genomföra åtgärder för att understiga 0,4 µT hänvisas till bemötande av Boverkets
yttrande nedan. Det finns rutiner för underhållsröjning, vilka har infogats i
milj ökonsekvensbeskrivningen.

Trollhättans stad anser att miljökonsekvensbeskrivningen mer tydligt ska redovisa
var ledningen har en negativ påverkan på angivna intresseområden. För bostadshus
med magnetfält över 0,4 µT bör Svenska Kraftnät följa sin egen magnetfältspolicy och
överväga åtgärder som minskar exponeringen. Trollhättans stad anpassar sin
planering utifrån ledningen eftersom den är befintlig.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har redigerat miljökonsekvensbeskrivningen i syfte att bättre
åskådliggöra miljöpåverkan. Vad gäller magnetfälten, så tillämpar Svenska Kraftnät
0,4 µT för nya ledningar. För befintliga ledningar utreds möjliga åtgärder om
magnetfälten överstiger vad som är normalt, vilket brukar innebära ca 4 å 5 µT och
uppåt. I övrigt hänvisas till vad som sägs under bemötande av Boverkets synpunkter
nedan samt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy.

Åmåls kommun har inget att erinra mot fortsatt koncession.

, ägare till fastigheten
Trollhättans kommun har påpekat att Svenska Kraftnät har uppställt regler för minsta
avstånd till vindkraftverk, vilket gör det omöjligt att anlägga vindkraftverk på
fastigheten. Fastighetsägarna motsätter sig förnyad koncession så länge som
kraftledningen innebär ett hinder mot uppförande av vindkraftverk. I andra hand
önskar fastighetsägarna ekonomisk kompensation för de uteblivna intäkterna.
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Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska kraftnät utformar sin anläggning för att uppfylla nödvändiga säkerhetskrav. I
detta arbete ingår beaktande av olika säkerhetsavstånd. För vindkraftverk tillämpar
Svenska Kraftnät ett säkerhetsavstånd på verkets totala höjd plus en
säkerhetsmarginal på io meter från kraftledningens yttre faslina. Detta är i linje med
vad som nämns i elsäkerhetsverkets skrift "Byggnader nära kraftledningar", vilken
finns att ladda ner från verkets hemsida. Avståndet syftar till att förhindra att
vindkraftverket orsakar skador på kraftledningen. Dessutom sker det inspektion av
kraftledningen från luften, vilket skulle försvåras av vindkraftverk nära kraftledningen.

, ägare till  i Lerums kommun har efterfrågat om
det finns någon form av åskskydd för kraftledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Kraftledningen har förutom de tre faslinorna även två så kallade topplinor, vilka
skyddar ledningen från åska.

, ägare till  i Ale kommun har föreslagit att
ledningen ska grävas ner förbi Kilanda-Hult.

Svenska Kraftnäts kommentar
Se bemötande av synpunkter från LRF nedan.

, ägare till  i Lerums kommun undrar varför hans
fastighet inte återfinns i listan över fastigheter inom too meters från ledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har förldarat att enbart fastigheter med bostadshus inom 100 meter
från ledningen finns med i tabellen som redovisar magnetfälten. På
ligger bostadshuset på 130 meters avstånd, vilket förklarar varför det inte finns med i
redovisningen.

, ägare till  i Trollhättans kommun har ställt frågor om
ledningens påverkan på amatörradioantenner och påpekat att en isolator verkar vara
trasig.

Svenska Kraftnäts kommentar
Frågorna om störningar på radioantennerna har vidarebefordrats till Svenska
Kraftnäts teknikenhet och underhållsavdelningen har kontaktats om den förmodat
trasiga isolatorn.
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, ägare till  i Trollhättans kommun motsätter sig
koncessionsförnyelse med hänvisning till magnetfälten.

Svenska Kraftnäts kommentar
Magnetfälten vid bostaden har beräknats till 0,56 µT. I enlighet med Svenska Kraftnäts
magnetfältspolicy vidtas inga åtgärder vid magnetfältsnivåer som inte överstiger vad
som får anses normalt.

, ägare till  i Lilla Edets kommun har vid samtal
2008-07-07 berättat att hustrun är elallergiker.  undrar vilka åtgärder som
finns för att minska de elektriska fälten. De önskar inte bli inlösta.

Svenska Kraftnäts kommentar
Åtgärder finns för att minska det elektriska fältet, som är enklare att skärma än det
magnetiska. Exempel är plantering av skärmande vegetation, t.ex. träd, eller
uppförande av annan typ av barriär, t.ex. ett plank. Om det är en nödvändig åtgärd
samt tillämpligt i det enskilda fallet måste dock bedömas från fall till fall.

, ägare till  i
Lerums kommun konstaterar att flera bostäder ligger över det värde som redovisas i
Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy och att det saknas värden för området öster om
vägen Gråbo-Stenkullen. Ledningen bör grävas ner för att frigöra mark för
bostadsändamål.

Svenska Kraftnäts kommentar
Samtliga bostäder inom wo meter från ledningen har redovisats. Bostäder längre än
100 meter från ledningen har så låga värden att dessa inte kan registreras. Vad gäller
nedgrävning hänvisas till bemötande av synpunkter från LRF nedan.

, ägare till  i Lerums kommun har kraftiga invändningar
mot de ersättningsnivåer som tillämpas för ersättning av skog. Spänger som inte
längre nyttjas av Svenska Kraftnät bör underhållas.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det kan konstateras att ersättningsfrågorna inte prövas i samband med Energi-
marknadsinspektionens handläggning av förnyelse av koncession. Det pågår för
närvarande en förhandling mellan LRF och kraftledningsbranschen i syfte att komma
överens om nya ersättningsprinciper för skador på skog, gröda etc. Svenska Kraftnät
följer vid varje tidpunkt gällande bestämmelser och avtal om ersättning. Synpunkterna
på bristande underhåll har vidarebefordrats till underhållsansvarig på Svenska
Kraftnät.

11/15



, ägare till  i Åmåls
kommun har efterfrågat magnetfältsvärden vid hög strömlast och förslag på
magnetfältsreducerande åtgärder.

Svenska Krafl[k its kommentar
Strömmen i luftledningen varierar avsevärt under året. Svenska Kraftnät räknar
endast ut magnetfältsnivåer för årsmedelvärden. Anledningen är att medicinska
studier inom området studerar långvarig exponering av magnetfält, när det gäller
eventuella medicinska effekter för allmänheten som bor eller vistas i kraftledningens
närhet. Av detta följer att värdena vid hög strömlast inte är jämförbara med de nivåer
som nämns i studierna och dessa kommer därför inte att räknas ut.

I enlighet med Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy vidtas inga åtgärder så länge
beräknade magnetfält inte påtagligt överstiger vad som får anses vara normalt. De
värden som beräknats för de tre fastigheterna uppgår till 0,61 µT, 0,41 µT respektive
0,36 µT och föranleder därmed inga åtgärdsförslag.

, ägare till  i Åmåls kommun har vid samtal
påmint om skador som uppkommit vid senaste röjningsarbetet.

Svenska Kraftnäts kommentar
Frågan har vidarebefordrats till underhållsansvarig på Svenska Kraftnät.

, ägare till  i Lerums kommun, har vid samtal framfört
att ekonomiska intressen sätts framför säkerheten för de närboende.

Svenska Kraftnäts kommentar
Markägaren har informerats om att det i nuläget inte finns planer på att ändra
ledningssträckningen.

, ägare till   i Lilla Edets kommun, har vid samtal ställt
frågor om malmfyndigheter som ska ha gjorts i samband med att ledningen byggdes.

Svenska Kraftnäts kommentar
Efter en kontroll i arkivet har markägaren informerats om att ingen dokumentation
finns angående detta.

, ägare till  m.fl. i Ale kommun, har vid samtal 2008-
07-08 påpekat att jordkabeln var klippt på stolparna vid deras fastigheter. De bor på
en höjdpunkt där åskan gärna slår ner och önskar att jordningen ordnas så att blixten
kan slå i stolpen. Fastighetsägaren har också haft synpunkter på hur
underhållsröjningen skötts.
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Svenska Kral näts kommentar
Frågorna har översänts till underhållsansvarig på Svenska Kraftnät för åtgärd.

ÖVRIGA MYNDIGHETER OCH SEKTORSINTRESSEN

Bergsstaten har upplyst om att det finns ett fåtal gällande undersökningstillstånd
enligt minerallagen inom de aktuella områdena, men Bergsstaten har inga erinringar
mot förnyelse av koncessionen.

Elsäkerhetsverket har meddelat att verket inte har några synpunkter på utkastet till
miljökonsekvensbeskrivning.

Boverket anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med ekonomiska
konsekvenser av åtgärder som leder till att en strålningsnivå på högst 0,4 µT kan
erhållas inom områden med sammanhållen bostadsbebyggelse.

Svenska Kraftnäts kommentar
För att nå en lösning som innebär högst 0,4 µT måste ledningen med all säkerhet
byggas om i en alternativ sträckning på flera ställen. Att finna alternativa
ledningssträckningar som håller tillräckliga avstånd till bostäder, särskilt i de mer
tätbebyggda områdena i Västra Götaland, är mycket svårt eller rent av omöjligt. När
man ska redovisa konsekvenserna av att riva en kraftledning och anlägga en ny, är det
inte enbart kostnaden per mil som är av intresse. Även påverkan på den nya platsen
måste värderas och bedömas utifrån en rad olika aspekter. Mot bakgrund av
skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken, bedömer Svenska Kraftnät det inte som
rimligt att lägga resurser på att genomföra beräkningar av kostnaderna för en total
ombyggnad av kraftledningen samt redovisa konsekvenserna av en sådan åtgärd. Det
är Svenska Kraftnäts uppfattning att befintlig ledningssträckning och befintligt
tekniskt utförande är den mest lämpliga.

Socialstyrelsen finner att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med en
bedömning av kraftledningens påverkan på människors hälsa eller risk för påverkan
på människors hälsa och åtgärdsförslag för lämnas om konsekvensanalysen ger vid
handen att så är påkallat.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att miljökonsekvensbeskrivningen redogör för
riskerna för påverkan på människors hälsa utifrån den kunskap som finns idag.
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Lantbrukarnas riksförbund saknar en fyllig redogörelse över hur övriga ledningar
korsar eller går parallellt med den aktuella ledningen. LRF hävdar vidare att MKB:n
saknar en beskrivning över alternativet med kabel. Det är LRF:s ståndpunkt att
kraftledningar ska förläggas i markkabel och i största möjliga mån följa vägar och
annan infrastruktur.

Svenska Kraftnäts kommentar
Den aktuella kraftledningen är 64 mil lång och av stor betydelse för stamnätet. En
kablifiering av ledningen är helt orealistisk. Den vore tekniskt svårt, extremt dyrbar
och skulle medföra påtagliga svårigheter vid underhåll. Den vore heller inte särskilt
tilltalande från miljösynpunkt. En kabel kräver nämligen stationer var tredje till femte
mil för att kompensera för kablarnas reaktiva produktion. Stationerna innehåller
reaktorer, kopplingsapparater bl.a. brytare för in- och urkoppling, system för
övervakning och styrning etc. Stationerna måste omgärdas med stängsel.

Vägverket har inget att erinra mot förnyelse av koncession.

Sjöfartsverket har inget att erinra mot förnyelse av koncession.

Telia Sonera AB, Skanova har inget att erinra mot förlängning av nätkoncessionen.

Frivilliga skytterörelsen har meddelat att kraftledningen inte utgör något hinder
för skytteverksamheten.

Skogsstyrelsen understryker vikten av att ta miljöhänsyn vid underhålls- och
röjningsarbeten längs ledningen. Distriktet önskar ha samråd med Svenska Kraftnät
innan röjningsarbeten utförs.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnäts rutiner för underhållsröjning framgår av miljökonsekvens-
beskrivningen. Svenska Kraftnät medger att samråda med Skogsstyrelsen inför större
röjningsarbeten.

Rikspolisstyrelsen har inga synpunkter i ärendet.

Banverket har inget att invända mot miljökonsekvensbeskrivningen.

Riksantikvarieämbetet framför att samråd bör ske med berörda länsstyrelser inför
planerade underhållsåtgärder.

Sverige Geologiska Undersökning upplyser om vilka grundvattenförekomster
som finns i anslutning till ledningen. SGU anser det viktigt att man i samband med
framtida underhåll tar hänsyn till sårbarheten hos dessa förekomster.
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Ärendets beredning

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör  efter
föredragning av . Vid ärendets slutliga handläggning har även
deltagit avdelningsdirektör  och enhetschef

Sundbyberg, dag som ovan

Affärsverket Svenska Kraftnät
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2010-03-08 2009/1556 KOMPLETTERING

Komplettering av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig
400 kV ledning Midskog — Stenkullen

Översänder härmed en komplettering av ansökan om förlängning av nätkoncession för
rubricerad ledning. Kompletteringen utgörs av dels en sammanfattning av framtagen
miljökonsekvensbeskrivning och dels en komplettering av fastighetsägare-
förteckningen samt förteckningen över berörda samfälligheter.

Tidigare ingiven fastighetsägareförteckning var ej fullständig med den nordligaste
sträckan på ledningen i Jämtlands län. Bifogad förteckning med tillhörande etiketter
kompletterar således redan ingiven fastighetsägareförteckningen.

Energimarknadsinspektionen har även efterfrågat en förtydning över var gränserna
mellan länen går i fastighetsägareförteckningen och de tillhörande etiketterna.
Gränsen mellan Västra Götalands län och Värmlands län går mellan fastigheterna

 och , blad 38 i etiketterna. Gränsen mellan
Värmlands och Dalarnas län går mellan fastigheterna  och

, blad 78 i etiketterna. Gränsen mellan Dalarna och
Jämtlands län går mellan fastigheterna  och

 blad 99 i etiketterna.

I tidigare ingiven förteckning och etiketter över berörda samfälligheter presenterades
dessa i blandad länsordning varför samfållighetslistan helt och hållet skall ersättas
med i detta brev bifogad förteckning och etiketter. På dessa etiketter är gränsen mellan
länen gulmarkerad.

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
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Box 1200
172 24 Sundbyberg

Tel växel: 08-475 80 00 Fax 08-629 60 99
Besök: Sturegatan 1. Org. Nr 202100-4284. Webbplats: www.svk.se

Miljökonsekvensbeskrivning
Projektledare , Svenska Kraftnät

Uppdragsledare

MKB-handläggare

Interngranskning

, Svenska Kraftnät

, Vattenfall Services Nordic AB

, Vattenfall AB Juridik Norden

Foton, illustrationer och kartor har, om inte annat anges, tagits fram av Vattenfall
Services Nordic AB och Svenska Kraftnät.

Följande material har använts med tillstånd från Lantmäteriverket:
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD ärenden nr M2003/4362, M2003/4367
och M2003/4377

Omslagsbilderna är tagna i Jämtlands respektive Västra Götalands län.

Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, syftar
till att utgöra underlag för en samlad bedömning av
befintlig 400 kV ledning CL26:s inverkan på män-
niskors hälsa och säkerhet, på miljön och på hus-
hållningen med naturresurser vid en förnyelse av
koncession för linje. Den aktuella 400 kV ledningen
CL26 sträcker sig mellan Midskog i Östersunds
kommun, Jämtlands län och Stenkullen i Lerums
kommun, Västra Götalands län. Ledningen passe-
rar även genom Dalarnas och Värmlands län. Den
totala ledningssträckningen är ca 640 km varav 190
km i Jämtlands län, 110 km i Dalarnas län, 180 km i
Värmlands län och 160 km i Västra Götalands län.
MKB:n ingår som ett led i tillståndsprocessen och
utformas i enlighet med gällande lagstiftning.

Beställare av MKB:n är Affärsverket Svenska
Kraftnät genom projektledare e

 och uppdragsledare 
MK B:n har tagits fram av Vattenfall Services Nordic
AB med  som MKB-handläggare.

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med upp-
gift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som
omfattar 400 kV och 220 kV ledningar med statio-
ner och utlandsförbindelser. Verket har också sys-
temansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät
utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta
samhällets behov av en säker, miljövänlig och eko-
nomisk elförsörjning. Därmed har verket också en
viktig roll i klimatpolitiken.

Vi har drygt 300 anställda — de flesta vid huvudkon-
toret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall,
Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra
personer sysselsätts på entreprenad för drift och
underhåll av statsnätet runt om i landet. År 2008
var omsättningen ca 7 700 miljoner kronor.

Svenska Kraftnät har fyra dotterbolag och sex in-
tressebolag, bland andra den nordiska elbörsen
Nord Pool. Mer information finns på vår webbplats
wwwsvk.se.
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Sammanfattning
Bakgrund
Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utgör bi-
laga till Svenska Kraftnäts ansökan, 2006-01-16, om
förnyelse av nätkoncession för befintlig 400 kV led-
ning mellan Midskog i Jämtlands län och Stenkullen
i Västra Götalands län. Ledningen är uppdelad på
fem delsträckor: Midskog-Rätan CL26 S2, Rätan-
Tandö, CL26 S3-4, Tandö-Borgvik CL26 S5-6,
Borgvik-Kilanda CL 26 S7 och Kilanda-Stenkullen
CL32 S1-3. Milj ökonsekvensbeslttivningen behand-
lar situationen för befintlig ledningssträckning.

Ledningsavsnittet har en total längd av ca 640 km
varav ca 190 km i Jämtlands län. Miljökonsekvensbe
skrivningen för ledningssträckningen har delats upp
på fyra separata rapporter:

Del 1: Jämtlands län
Del 2: Dalarnas län
Del 3: Värmlands län
Del 4: Västra Götalands län

Denna MKB behandlar ledningsträckningen i
Jämtlands län.

Nollalternativet i denna MKB definieras som att en
förnyad koncession för ledningen ej beviljas.

Om en förnyelse av koncession för linje ej beviljas
medför det en förlust av överföringskapacitet från
norra till mellersta Sverige. En flaskhals i överfö-
ringsnätet skulle uppstå och det överskott av elek-
tricitet som finns i norrland hade dämts upp med
skeva prisbilder på Nord Pool och försvårande av
elexport ner på kontinenten som följd.

Svenska Kraftnät har för avsikt att under första
kvartalet 2008 genomföra samråd med berörda läns-
styrelser, kommuner, fastighetsägare, samebyar och
övriga berörda om förnyelsen av koncession för
aktuell ledning.

Resultatet av genomförda samråd presenteras i en
separat samrådsredogörelse som bifogas MKB:n.

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till ett
område av 100 meter på ömse sidor om ledningen.

I länet berör ledningen två Natura 2000 områden,
Gimån och Tröskflyet-Oxflöten. I övrigt berör led-
ningen områden av riksintressen för naturmiljö, kul-
turmiljö och friluftsliv samt för infrastruktur•.
Ett flertal områden med bl.a. våtmarker, nyckelbio-
toper, mm berörs även av ledningen.
20 fornlämningar finns i eller i närheten av led-
ningsgatan. Konsekvenserna för natur- och kultur-
miljön längs ledningen bedöms som små.

Ledningen och de ca 25-30 meter höga portalstol-
parna exponeras till omli • gande landskap fram-
förallt ide passager där ledningen passerar över
sjöar och vattendrag samt i öppen jordbruksmark.
Konsekvenserna för landskapsbilden har bedömts
som små.

Omedelbart under ledningen kan ljudeffekter från
ledningen upplevas, främst vid fuktig väderlek.

Ledningen berör ett flertal samebyar i Jämtlands
län. Flyttleder, uppsamlingsplatser, trivselland och
områden med vinterbete berörs av ledningen.
Ledningens konsekvenser för rennäringen i området
bedöms som små.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i ledning-
ens närområde. Fem bostadshus/fritidshus ligger
inom 100 meter från ledningens centrum.

Stor omsorg och hänsyn krävs för att inte påverka
områden med naturvärden i samband med under-
håll av ledningen. För att undvika markskador sker
marktransporter i största möjliga utsträckning på
tjälad och snötäckt mark. Hänsyn tas till vattendrag,
kulturmiljöobjekt och naturvärden. Fornlämningar
markeras vid underhållsarbete vilket innebär att de
kan uppmärksammas och att skador i fornlämning
eller inom fornlämningsområde undviks.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Svenska Kraftnät inlämnade 2006-01-16 en ansö-
kan till Statens Energimyndighet avseende förnyelse
av nätkoncession för linje för befintlig 400 kV led-
ning mellan Midskog i Jämtlands län och Stenkullen
i Västra götalands län. Kompletterande handlingar
skall nu tillfogas ansökan och föreliggande miljö-
konsekvensbeskrivning utgör ett av dessa doku-
ment.

Lin Kommun

Jämtlands län Ragunda
(Z) Östersund

Bräcke
Berg
Härjedalen

Dalarnas län Älvdalen
(W) Mora

Malung-Sälen

Värmlands län Torsby
(S) Sunne

Arvika
Kil
Grums
Säffle

Västra Amäl
Götalands län Bengtsfors
(0) Mellerud

Vänersborg
Trollhättan
Lilla Edet
Ale
Lerum

Tabell 1. Förteckning över län och
kommun

Kraftledningen togs i drift i slutet av 1960-talet och
är av central betydelse för kapaciteten i överföring-
en av el från norra till södra Sverige samt av stor
betydelse för stabiliteten hos stamnätet i sin helhet
Ledningen består av fem littrerade delsträckor mel-
lan olika stationer och sträcker sig genom 21 kom-
muner och fyra län, se tabell 1.

I tabell 2 ges en beskrivning av de olika delsträck-
orna.

Littera Delsträcka

CL26 S2 Midskog-Rätan
CL26 S3-4 Rätan-Tandö
CL26 S5-6 Tandö-Borgvik
CL26 S7 Borgvik-Kilanda
CL32 S1-3 Kilanda-Stenkullen

Tabell 2. Förteckning över littrerade
delsträckor

Miljökonsekvensbeskrivningen för ledningen är
uppdelad på fyra MKB-dokument som avgränsas
till respektive län. Denna MKB behandlar ledning-
sträckningen i Jämtlands län.

1.2 Avgränsning
En geografisk avgränsning av det område som
studerats i denna miljökonsekvensbeskrivning har
gjorts. Avgränsningen omfattar ett område om ca
100 meter på vardera sidan av ledningen. Om det
förekommer objekt som kan påverkas på ett längre
avstånd från ledningen har även dessa behandlats i
denna MKB.

I denna miljökonsekvensbeskrivning detaljstude-
ras och beskrivs de intressen som faller inom det
avgränsade området. Intressen som faller utanför
det avgränsade området redovisas i kartorna, men
det ges ingen detaljerad information eller djupare
konsekvensanalys av dessa. För ate avgöra vilka
intressen som störst vikt ska läggas vid i miljökon-
sekvensbeskrivningen har först en översiktlig ge-
nomgång gjorts av tänkbara berörda intressen. För
intressen som inte bedöms bli påverkade ges ingen
konsekvensbeskrivning.

Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar en-
bart 400 kV ledningen Midskog-Stenkullen på delen
genom Jämtlands län. I och med att det är fråga om
förnyelse av koncession har inga alternativa sträck-
ningar eller åtgärder har studerats.

N

A
Midskog

~
Ratan

Tandö/‘

Borgvik

Kilanda

Stenkullen
Teckenförklaring

Midskog - Stenkullen

Stationer

Jämtlands län

0 100 200 300 400
 Kilometer

Bild 1. Översikt över 400 kV ledningen Midskog-Stenkullen
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1.3 Metod
Ledningssträckningen har inventerats genom att
studera kommunala översiktsplaner, länsstyrelsens
planeringsunderlag (RUM), Skogsstyrelsens digi-
tala register (Skogens Källa), rennäringens digitala
kartinformation (Ren2000), Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister (FMIS) samt genom fältstudier.

Värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden, ren-
skötselområden och övriga intressen som kan berö-
ras av ledningen har inventerats enligt ovan liksom
förhållanden vad gäller detaljplaner och områdesbe-
stämmelser.

Förekomsten av byggnader har inventerats inom
den zon som enligt gällande starkströmsföreskrif-
ter skall vara byggnadsfri, dvs. ca 7 meter utanför
planlagt område respektive 10 meter inom planlagt
område. Inga situationer som skulle föranleda an-
sökan om dispens har noterats. Bostadsbebyggelse
har dessutom inventerats på ett avstånd av 100
meter på respektive sida av ledningens centrum.
Redovisningen av närliggande hus görs i kapitel 4
där avstånd och magnetfält för respektive hus redo-
visas i tabellform. Magnetfältsvärdena är teoretiskt
beräknade värden baserade på årsmedelströmlasten
pit ledningen under åren 1997-2004.

MKB:n är disponerad enligt följande:

T kapitel 1 beskrivs ledningens bakgrund och
ledningsägaren. I kapitel 2 följer en redogörelse
för tillståndsprocessen och vidare i kapitel 3 ges en
enklare teknisk beskrivning av ledningen.

Kapitel 4 behandlar elektriska och magnetiska fält.
Här redovisas även diagram över beräknat magnet-
fält för ledningen.

I kapitel 5 beskrivs den pågående markanvändning-
en längs ledningssträckningen. I kapitel 6 redogörs
för nollalternativet och kapitel 7 innehåller en be-
skrivning av berörda intressen, ledningens omgiv-

ningspåverkan och en kort beskrivning av Svenska
Kraftnäts miljöarbete. Miljöbedömningar har gjorts
i en tregradig skala: små, måttliga och stora konse-
kvenser.

I kapitel 8 ges en redogörelse för drift och under-
håll av ledningen. Vid den samlade bedömningen
i kapitel 9 har förutom miljö även teknik och sä-
kerhet beaktats. För bedömning av estetiska frågor
och ledningens påverkan på landskapsbilden har
ledningssträckningen besökts i fält.

Specifika ord och begrepp som förekommer i mil-
jökonsekvensbeskrivningen förklaras kortfattat i
kapitel 10.
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2. Planering och
tillstånd

2.1 Tillstånd

Koncession
För att bygga eller använda elektriska stark-
strömsledningar i Sverige krävs enligt ellagen
(1997:857) ett tillstånd — nätkoncession. Energi
marknadsinspektionen prövar ansökningar om
nätkoncession. Handläggningen av ett konces-
sionsärende sker i flera olika steg. Nätägaren
och verksamhetsutövaren, i det här fallet
Svenska Kraftnät, gör en skriftlig ansökan som
åtföljs av en MKB. Energimarknadsinspektion
en inhämtar därefter yttranden från bland an-
nat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och
andra som berörs av ansökan.

Följande lagar och föreskrifter är berörda i
samband med ansökan om förnyelse av kon-
cession:

• Ellagen (1997:857) — bestämmelser om
nätkoncession

• Elförordningen (1994:1250) — hur
koncessionsansökan ska se ut och hur
ansökan prövas

• Förordning om elektriska starkströms-
anläggningar (1957:601) — regler för
utförande och skötsel av anläggningar
samt vilken myndighet som utövar till-
syn över dessa anläggningar.

• Ivtljöbalken (1998:808)
2 kap. Allmänna hänsynsregler mm
3 kap. Grundläggande bestämmelser
för hushållning med mark och vatten-
områden.

4 kap. § 5 Särskilda bestämmelser för hus-
hållning med mark och vatten för vissa om-
råden i landet.
6 kap. Milj ökonsekvensbeskrivningar och
annat beslutsunderlag
7 kap 27-29 §§. Tillstånd för att bedriva
verksamhet/vidta åtgärder inom särskilt
skydds- och bevarandeområde (ex intrång i
Natura 2000)

Ledningsrätt
För att få börja byggnationen av ledningen krävs
förutom tillstånd, koncession, även tillträde till be-
rörda fastigheter. Detta sker vanligen genom teck-
nande av markupplåtelseavtal mellan fastighetsägare
och nätägare. Fastighetsägaren ersätts för intrång på
den mark som tas i anspråk för ledningen med ett
engångsbelopp. Därefter ansöker nätägaren om led-
ningsrätt hos Lantmäterimyndigheten, vilket innebär
att marken fastighetsrättsligt upplåts för kraftled-
ning.

2.2 Gällande tillstånd för
aktuell ledning
För kraftledningen finns gällande koncession för
linje som gavs i omgångar under år 1968 och bevil-
jades till år 2008. Koncessionen gäller till dess att
ansökan har prövats slutligt av Energimarknads-
inspektionen. Rätten att bibehålla ledningen över
berörda fastigheter är tryggad genom ledningsrätt
eller servitut.
I tabellen nedan redovisas när gällande tillstånd
löper ut för respektive delsträcka av ledningen.

2.3 Samråd och
information
Enligt miljöbalken 6 kap 41 ska alla som avser att
bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kräver
tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken

Littera Delstråcka Koncession
beviljad till

CL26 S2 Midskog-
Rätan

2008-02-09

CL26 S3-4 Rätan-Tandö 2008-02-09

CL26 S5-6 Tandö-
Borgvik

2008-03-22

C L26 S7 Borgvik-
Kilanda -
stolpe 508

2008-08-22

CL32 S1-3 Solpe 508 -
Stenkullen

2008-03-22

Anslutning vid
Kilanda

2008-08-22

Anslutning vid
Rätan

2008-02-09

Ändrad
sträckning
Siviken -
Vadbacken

2008-08-22

Tabell 3. Förteckning över koncessionens giltighetstid

tidigt samråda med länsstyrelsen. Samråd ska även
ske med berörda kommuner, samebyar, berörda
fastighetsägare och övriga som kan anses vara be-
rörda av aktuell ledning. Verksamhetsutövaren ska
lämna uppgifter om den planerade verksamhetens
lokalisering, omfattning och utformning samt dess
förutsedda miljöpåverkan samt redovisa alternativ
till planerad verksamhet.

Samråd har genomförts genom att ett utkast till
denna MKB har skickats ut till berörda markägare,
kommuner, länsstyrelser samt övriga myndigheter
och berörda sektorsintressen.

De synpunkter som inkommit har delvis inarbetats i
MBKn och redovisas i samrådsredogörelsen i
bilaga 1.

2.4 Tidplan
Svenska Kraftnät har genomfört samråden och har
för avsikt att lämna in kompletterande handlingar
till Energimarknadsinspektionen under tredje
kvartalet 2009.
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3. Teknik
3.1 Ledningens tekniska
utförande
Den aktuella 400 kV ledningen mellan Midskog och
Stenkullen är till största delen uppförd i portalstol-
par, se principskiss nedan. Linorna i ledningen är
huvudsakligen av typen triplex, dvs tre linor i varje
fas.

Generellt för portalstolparna är att de är cirka 25-
30 meter höga och spannlängden, avståndet mellan
stolparna, är i medel omkring 330 meter. Längre
spann, upp mot cirka 400 meter, kan förekomma

och stolparna blir då högre. Vid kortare spann
kan lägre stolpar användas. En ledning byggd med
denna typ av stolpar kräver i regel en 44 meter bred
ledningsgata där högväxande vegetation tas bort. Se
skiss, sid 35.

3.2 Markbehov
Området invid en kraftledning kallas ledningsgata.
Utseendet på ledningsgatan regleras i särskilda sä-
kerhetsföreskrifter, främst starkströmsföreskrifter-
na. Enligt dessa skall bl.a. en kraftlednings faslinor
hängas på en viss lägsta nivå ovan mark. Det finns

12.0

vidare bestämmelser om minimiavstånd mellan
kraftledningar och byggnader för att undvika risken
för skador på ledningar vid bränder i intilliggande
byggnader.

Hur stor yta en kraftledning tar i anspråk beror
på vilken typ av mark ledningen går igenom. I
åkermark utgörs markbehovet av de ytor lednings-
stolparna samt eventuella stag tar i anspråk. I skogs-
mark krävs en ledningsgata som är fri från högväx-
ande träd- och buskvegetation. De bestämmelser
som finns om minsta avstånd mellan vegetation och
ledning medför att en skogsgata måste röjas med

12,0

Bild 3. Principskiss portalstolpe (A-stolpe). Stolpen har stag och fasavståndet kan Bild 4. Principskiss portalstolpe (B-stolpe). Stolpen kan byggas utan stag och fasav-
variera mellan 9 och 12 meter ståndet kan variera mellan 9 och 12 meter

jämna mellanrum för att förhindra att vegetationen
når upp till ledningen och därmed utgör en potenti-
ell säkerhetsrisk.

Den befintliga ledningsgatan är bonitetsinlöst, dvs
bredden på ledningsatan bestäms av rådande lokala
förhållanden och tillväxttakt. Ledningsgatans bredd
är i snitt 40 meter (den varierar mellan 24 och 48
meter). En 400 kV ledning kräver i regel en 44 me-
ter bred ledningsgata.

Ledningsgatans bredd och den byggnadsfria zonen
illustreras i bild 5.

11-12 m400 kV

högsta
tillåtna
trädhöjd

14-26 m 21-22 m

skogsgata
2ggr 14-26 m

byggnadsfri zon
minst 2ggr 21 m

Bild S. Principskiss över 400 kV ledningsgata

30-35 m
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3.3 Säkerhet
Säkerhetsbestämmelser för kraftledningar åter-
finns i ellagen (1997:857), starkströmsförordningen
(1957:601) och elsäkerhetsverkets starkströmsföre-
skrifter (ELSÄK-FS 2004:1). Av starkströmsföre-
skrifterna följer bland annat att det krävs avstånd på
minst sju till tio meter, beroende på om området är
detaljplanelagt eller inte, mellan byggnad och när-
maste faslina.

Ledningen konstrueras i brottsäkert utförande, vil-
ket innebär att den är dimensionerad för att klara
alla förekommande väderförhållanden. Ledningen
är vidare utrustad med åskskydd vilket innebär att
eventuella åsknedslag jordas genom de i ledningen
monterade topplinorna och jordtag.

Svenska Kraftnät sätter normalt upp klätterhinder
endast i sk. julgransstolpar där stegar är monterade.
Klätterhinder sätts även upp i områden där barn
vistas mycket, te.x. i närheten av sportanläggningar,
skolor, etc. Stolparna förses även med tydliga
varningsskyltar som klargör att klättring ej är till-
låten. Små barn kan svårligen klättra i portalstolpar
och Svenska Kraftnät anser att varningsskyltarna är
tillräckligt skydd för att hindra vuxna från att klättra
i stolparna. Något behov av ytterligare åtgärder be-
döms inte finnas för aktuell ledning.

Bild 6. Exempel på 1-Stolpe

Bild 7. Exempel på vinkelstolpe
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3.4 Övrigt ledningsnät
13 regionnätsledningar och sju stamnätsledningar
korsar eller sträcker sig parallellt med ledningen. I
tabellen intill redovisas de ledningar som berörs.

Med Stamnätsledning menas de överföringsledning-
ar som ägs av Svenska Kraftnät, dessa har företrä-
desvis en spänning på 220 kV eller 400 kV.

Med regionnätsledning menas de överföringsled-
ningar som ägs av nätbolagen, dessa har i regel en
spänning mellan 20 kV och 130 kV.

I Jämtlands län är det 220 kV ledningarna RL22 S1
och RL5 S7 samt 400 kV ledningen CL1 som berörs
av den aktuella ledningen.

RL22 S1 Stamnätsledning

CL  S4 Stamnätsledning

CL1 S5 Stamnätsledning

CL35 Stanmätsledning

FL5 S5-6 Stamnätsledning

FL5 S7-8 Stamnätsledning

RL5 S7 Stamnätsledning

VL2 Regionnätsledning

VL20 Si Regionnätsledning

VL26 S 1 Regionnätsledning

ZL1 Si Regionnätsledning

ZL3 Si Regionnätsledning

ZL8  Si Regionnätsledning

ZL8 S2 Regionnätsledning

ZL8 S9 Regionnätsledning

OL2 Si Regionnätsledning

OL9 S7 Regionnätsledning

Regionnätsledning
fram till Åsen i
Älvdalen

Regionnätsledning

Regionnätsledning
från Malung till
Sälen

Regionnätsledning

Regionnätsledning
från Torsby till
Röjdåfors 

Regionnätsledning

Tabell 4. Berörda ledningar

Bild 8. Ledningen parallellt med RL22 SI söderut från Midskog
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4. Hälsa och
säkerhet
I följande kapitel behandlas frågan om elektromag-
netiska fält och ljudeffekter kring kraftledningar.
Kapitlet inleds med en kortfattad redogörelse för
det aktuella forskningsläget inom området följt av
Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy. Kapitlet avslu-
tas med en redogörelse av de ljudeffekter som kan
uppstå kring kraftledningar och dess tillbehör.

4.1 Elektromagnetiska
fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett
samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.
Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid
generering, överföring och distribution samt slut-
användning av el. Fälten finns nästan överallt i vår
miljö, kring kraftledningar, transformatorer och
elapparater, som till exempel hårtorkar och mikro-
vågsugnar. Europa använder frekvensen 50 perioder
, Hertz, per sekund (50 Hz) i kraftsystemet. Detta
innebär att spänning och ström varierar i takt med
frekvensen 50 Hz.

Kring en kraftledning finns ett elektriskt och ett
magnetiskt fält. Det är spänningsskillnaden mellan
fasledare och mark som ger upphov till det elek-
triska fältet, medan strömmen i fasledarna alstrar
det magnetiska fältet. Styrkan i marknivå beror bLa.
på avståndet till ledningen, fasernas inbördes läge
och strömlasten. Både de elektriska och magnetiska
fälten avtar med avståndet från ledningen.

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m).
Fältet i marknivå är starkast där linorna hänger som
lägst och där kan fältet ha en styrka upp till 10 kV/
m. Normalt är fältets styrka lägre. Det elektriska
fältet minskar kraftigt med avståndet. Ett sextio-
tal meter från ledningen är det nere i 0,01 kV/m.
Vegetation och byggnader skärmar av fältet från
luftledningar, vilket innebär att endast låga elektriska
fält uppstår inomhus även om huset står nära en

kraftledning. Elektriska fält i hemmiljö som exem-
pelvis uppkommer från elapparater är svaga, mindre
än 0,1 kV/m.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT).
Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med strömlasten. Magnetfältet avtar normalt med
kvadraten på avståndet från ledningen. Magnetfält
avskärmas inte av väggar eller tak. Magnetfälten
inne i hus nära kraftledningar är därför ofta högre
än vad som är normalt förekommande i bostäder.
Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra
magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet (jämför
nedan under Normalvärden, gränsvärden och re-
kommendationer).

Hälsorisker
Det har under en längre tid pågått en diskussion om
befarade hälsorisker vid exponering för lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält. Den forskning som
bedrivits har i huvudsak avsett undersökningar av
ett eventuellt samband mellan magnetfält och can-
cer. Det finns ett stort antal epidemiologiska studier,
där man med statistiska metoder studerat samband
mellan exponering för magnetfält och olika typer
av cancer. För exponeringar i boendemiljön har det
framför allt gällt risker för leukemi hos barn.

WHO har genom sitt cancerforskningscenter
International Agency for Research on Cancer
(IARC), utvärderat risken för cancer i samband
med exponering för lågfrekventa fält. Vid ett möte i
Lyon 2001 deltog 21 världsledande experter från tio
länder. Man gick då igenom de rapporter som publi-
cerats på området. IARC:s bedömning när det gäller
lågfrekventa magnetfält är att de möjligen är cancer-
framkallande. Expertgruppen gjorde bedömningen
att barncancerstudierna utgjorde ett begränsat bevis,
"limited evidence", för en överrisk för cancer, med-
an bedömningen av studier gjorda på vuxna var att
bevisningen var ofullständig, "inadequate evidence".
Cell- och djurförsök har inte gett stöd för annan
klassificering.

Gränsvärden och
rekommendationer
De svenska myndigheterna har inte fastställt något
gränsvärde för magnetiska fält eller något skyddsav-
stånd till kraftledningar.

Statens strålskyddsinstitut har givit ut Allmänna råd
för allmänhetens exponering för elektromagnetiska
fält, som bygger på Europarådets rekommenda-
tion från 12 juli 1999 om allmänhetens exponering
för fält med frekvenser mellan 0 och 300 GHz.
Denna rekommendation utgår från ICNIRP:s (The
International Committe of Non Ionizing Radiation
Protection)1998 publicerade riktlinjer och bygger på
skydd mot bevisade hälsoeffekter, som utlöser nerv-
signaler på grund av inducerade strömmar. EU har
uppmanat medlemsländerna att införa gränsvärden
baserade på denna rekommendation.

ICNIRP:s riktlinjer begränsar den inducerade
strömtätheten i människokroppen så att ökade nerv-
impulser undviks. Den inducerade strömtätheten i
kroppen är inte praktiskt mätbar, varför ICNIRP
även angivit så kallade referensvärden uttryckta i
elektrisk och magnetisk fältstyrka. Referensvärdet
för allmänhetens exponering, vid 50 Hz, ligger på
100 µT. Motsvarande värde för yrkesmässig expone-
ring är 500 µT. För elektriska fält är referensvärdet
5000 V/m.

EU:s rekommendationer berör endast korttidsverk-
ningar och överensstämmer i stort med ICNIRP:s
rekommendationer.

De hälsoeffekter som myndigheterna relaterar till i
försiktighetsprincipen är de långsiktiga effekterna.
För långvarig exponering saknas gränsvärden.

Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens
Strålskyddsinstitut har sammanfattat synen på
elektromagnetiska fält i skriften "Myndigheternas
försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och

magnetiska fält — en vägledning för beslutsfattare"
(1996). Myndigheterna är eniga om att forsknings-
resultaten hittills inte har givit underlag för och inte
heller kan sägas motivera några gränsvärden eller
andra tvingande begränsningar. I stället rekommen-
deras en försiktighetsprincip med följande lydelse:

"Om åtgärder, som generellt minskar expo-
neringen kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att
reducera fält som avviker starkt från vad som
kan anses normalt i den aktuella miljön. När
det gäller nya elanläggningar och byggnader
bör man redan vid planeringen sträva O'er att
utforma och placera dessa så att exponeringen
begränsas."

Socialstyrelsen har gett ut ett meddelandeblad i
juni 2005 med titeln "Elektromagnetiska fält från
kraftledningar". Bladet har tagits fram i samråd med
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskydds-
institut. Syftet är att förse beslutfattare med ett upp-
daterat bedömningsunderlag.

I sammanfattningen skriver man "Sambandet mel-
lan exponering för elektromagnetiska fält från
kraftledningar och vissa andra elinstallationer och
ökad risk för leukemi hos barn har diskuterats un-
der många år. Under 2001 gjordes en omfattande
genomgång av de epidemiologiska forskningsrap-
porter som då fanns. Resultaten från genomgången
tyder på attt man kan se en viss ökning av leuke-
mirisken hos befolkningsgrupper som exponeras
för magnetiska fält på 0,4 µT eller mer (avser lång-
varig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder).
Däremot ser man ingen riskökning under 0,4 µT.
Det finns inte någon känd mekanism som skulle
kunna förklarar hur exponering för så svaga och
lågfrekventa fält skulle kunna påverka risken för
sjukdom".

"Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande
inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta
ett gränsvärde. Det beror bland annat på att det sak-
nas en biologisk förklaringsmodell för påverkan på
cancerrisken."
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"Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler om
försiktighet är tillämpliga på den här typen av expo-
neringar. De innebär att risker för människors hälsa
ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt
rimligt."

Svenska Kraftnäts
magnetfältspolicy
Svenska Kraftnät har antagit en magnetfältspolicy
som innebär en högsta magnetfältsnivå på 0,4 µT
som årsmedelvärde för boende invid nya kraftled-
ningar. Nivån gäller all nyprojektering av 400 och
220 kV kraftledningar i det svenska stamnätet och
är styrande för utformningen av kraftledningen.

"Vid planering av nya kraftledningar ska Svenska
Kraftnät se till att magetfälten normalt inte översti-
ger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas.

Vid förnyelse av koncessioner för befintliga kraft-
ledningar ska Svenska Kraftnät överväga åtgärder
som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder
ska genomföras där människor varaktigt exponeras
för magnetfält som avviker väsentligt från det nor-
mala. En förutsättning är att kostnaderna och kon-
sekvenserna i övrigt är rimliga."

Normalvärden
Med normal magnetfältsnivå avses genomsnittsvär-
det på magnetfältet i den aktuella miljön vid sådana
förhållanden som kan anses återspegla fältnivån
under lång tid. Med magnetfältsnivå i aktuell miljö
menas magnetfältsnivån i områden där människor
återkommande kan förväntas vistas under längre
tid, till exempel bostäder.

I Sveriges större städer är medianvärdet på magnet-
fält i bostäder och daghem 0,1 µT. I mindre städer
och på landsbygd är motsvarande siffra 0,05 µT. I
storstadsområdena har cirka tio procent av bostä-
derna minst ett rum med ett magnetfält över

0,2 µT. Mitt under en kraftledning kan magnetfältet
vara 10-20 µT. Man beräknar att cirka 0,5 procent
av bostadsbeståndet har ett magnetfält över 0,2 µT
på grund av närhet till elektriska ledningar av olika
typer. I industrimiljöer varierar värdena avsevärt.
Det högsta dygnsmedelvärdet, 1,1 µT, har uppmätts
för yrkesgruppen svetsare. I stadsmiljöer är magnet-
fälten i gatumark och på trottoarer ofta förhöjda på
grund av kabelnät och vagabonderande strömmar.
Sålunda har medelvärdet mätt på trottoarer i till
exempel Stockholms innerstad uppmätts till 0,4 µT
och i Borlänge centrum till 0,38 µT. Nära hushålls-
apparater som hårtorkar, dammsugare etcetera kan
fältet variera mellan 10 och 50 µT, se bild 9.

0,1m 0,5m 1,0m

1,5-4 iLT 0,2-1 u,T 0,1-0,2 ,uT

1-3 ,uT 0,1-0,6 ,u.T 0,05-0,2 ,aT

2-12 ,uT 0,1-0,3 ,uT 0,05-0,1 µT

15-35 /LT 0,4-1,5 µT 0,1-0,5 ,u.T

Bild 9. Elektriska apparater i ett hushåll som avger magnet-
fält. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från källan

Åtgärder för att minska
magnetfält
Reducering av magnetfält kan bland annat ske med
hjälp av lämplig faskonfiguration och så kallade
lågfältsstolpar eller kompaktstolpar. Med faskon-
figuration menas fasernas inbördes placering och
magnetfältet minskas ju mindre avståndet är mellan
faserna. Genom att placera tre faser i en liksidig tri-
angel får man det minsta möjliga inbördes avståndet
mellan faserna och därigenom det minsta möjliga
magnetfältet En nackdel med en sådan placering är
dock att risken för överslag och ljud- och radiostör-
ningar ökar. Portalstolpar, där faserna är placerade
vid sidan av varandra i ett plan, ger ett förhållande-
vis högt magnetfält jämfört med stolpar med triang-
elplacerade faser.

En annan möjlighet att minska magnetfälten är att
ersätta luftledningarna med jordkablar. Tillverkning
och förläggning av sådana kablar är komplicerat och
dyrt. Förläggning av jordkablar sker därför i huvud-
sak i tätbebyggda områden där det tekniskt svårt
och olämpligt ur magnetfältssynpunkt med luftled-
ning.

Magnetfält för aktuell
ledning
Magnetfältets utbredning i sidled från kraftledning-
ens centrum med olika fasavstånd framgår av dia-
grammet på nästa sida. Magnetfältet i diagrammen
är beräknat på en årsmedelströmlast för ledningen
om 536 Ampere (A) för sträckan Midskog — Rätan
och 428 A för sträckan Rätan — Tandö.

Årsmedelströmlasten är ett genomsnittligt värde.
De faktiska strömlasterna kan variera mycket över
året och även under ett enskilt dygn. Det kan före-
komma perioder då det inte går någon ström alls i
ledningen och perioder då strömlasten uppgår till
mer än årsmedelvärdet.

Magnetfältsnivåer för enskilda bostadshus inom
100 m från ledningens centrum redovisas i kapitel
7.8. Värdena avser magnetfältet på 1,5 meters höjd
över mark. Avvikelser från de angivna magnetfälts-
värdena för respektive redovisade bostadshus kan
förekomma på grund av topografiska variationer i
terrängen.
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4.2 Ljudeffekter
Ljudeffekter från kraftledningar alstras när koro-
naurladdningar uppstår kring ledarna. Det är främst
vid fuktigt väder till exempel i dimma och regn
som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhål-
landen kan också uppkomma vid snöfall. På en ren
och torr elektrisk ledning är koronaurladdningarna
mycket små och det så kallade koronaljudet är då
normalt inte hörbart. När fasledarna är våta samlas
en mängd vattendroppar på ledarnas undersida.
Dropparna ger upphov till en förstärkning av det
elektriska fältet på ledarytorna och kan då orsaka en
kraftig ökning av antalet koronaurladdningar.

Ljudet från kraftledningarna är "sprakande" till sin
karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brin-

M
ag

ne
tfä

lt 
(N

T)
 

nande tomtebloss. Vid stora koronaförluster, till
exempel vid kraftigt regn eller då ledaren är belagd
med rimfrost, kan även rena toner förekomma.
Förekomsten av såväl rena toner som det bredban-
diga bruset minskar dock med tilltagande ålder på
fasledarna.

Ljudeffekter kan även uppträda i samband med
läckströmmar på isolatorer. Detta har liksom
koronaljudet karaktären av ett bredbandigt brus,
det vill säga alla frekvenser inom det hörbara om-
rådet förekommer i ungefär samma omfattning.
Ljudeffekterna kan förekomma under regn samt vid
starkt nedsmutsade isolatorer i kombination med
hög luftfuktighet Ljudnivån är emellertid låg och
orsakar i de flesta fall inga störningar.

Koronaaktiviteten och följaktligen även ljudnivån är
lägre för 400 kV-ledningar av modern konstruktion
med tre grova linor per fas än för äldre typer av 400
kV-ledningar med två linor per fas.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken represen-
terar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud- Vid
regn och fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus
intill en 400 kV ledning uppgå till 40-45 dB(A).

Avståndet till ledningen samt vegetation, byggnader
och andra föremål dämpar ljudet, som avtar med 3-
4 dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraft-
ledningen. Ljud från kraftledningar understigande
40-45 dB(A) är svåra att uppfatta och ljudnivåer av
denna storleksordning bör inte ge upphov till några
påtagliga störningar. Av Naturvårdsverkets rapport
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—Midskog - Rätan, 536A
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Avstånd (ml

Bild 10. Beräknad utbredning av magne lt
50 60 70 80 90 kring 400 kV ledningen.

3147 "Analys av ljud och luftföroreningar" följer att
ljud från kraftledningar överstigande dessa nivåer
bör undvikas. Vid planering av nya ledningssträck-
ningar och vid planering av bostadsbebyggelse och
liknande intill kraftledningar bör man därför se till
att ljudnivån ej överskrider 40-45 dB(A) i områden
med låg bakgrundsnivå (till exempel i områden med
gles småhusbebyggelse eller med fritidsbostäder
eller i områden för rörligt friluftsliv). För områden
avsedda för permanentbostäder är motsvarande
siffra 45-50 dB(A). Med ljudnivå menar man här
medianvärdet av ljudnivån vid nederbörd.

Även transformatorstationer alstrar ljud. En större
400/130 kV transformator har exempelvis en ljud-
nivå som på 100 meters avstånd motsvarar 55-65
dB(A).
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5. Pågående
markanvändning

5.1 Landskapet
Landskapet längs ledningen karaktäriseras främst
av skogsdominerade bergkullsslätter i norr till att
övergå till en förflällsterräng med huvudsakli. bo-
real vegatetation. I södra delarna av länet övergår
landskapet i Norra Norrlands barrskogsområden
med barrblandskog i flack eller vågig terräng med
inslag av bergkullar.

Inslagen av våtmarker, myrar, sjöar och vattendrag
är rikliga i länet.

Inlandsisen har format landskapet till att terrängen
med tex. vattendrag och åsar i huvudsak sträcker sig
i en sydostlig riktning. De större vägarna i länet föl-
jer till största delen landskapets riktning.

Landskapet uppvisar spår av mänsklig aktivitet så
långt bakåt i tiden som till stenåldern.

Bild 11. Ledningen i kuperad skogsterräng

Bild 12. Ledningen i flack skogsterräng

6. Alternativ

6.1 Nollalternativet
Nollalternativet i denna MKB definieras som att
en förnyad koncession för ledningen ej beviljas. En
utebliven koncessionsförlängning däremot, innebär
en förlust av överföringskapacitet från norra till
mellersta Sverige. En flaskhals i överföringsnätet
skulle uppstå och det överskott av elektricitet som
finns i norrtand hade dämts upp med skeva prisbil-
der på Nord Pool och försvårande av elexport ner
på kontinenten som följd.

6.2 Alternativa
sträckningar
I och med att detta är en förnyelse av koncession
och inga konflikter med närboende har kunnat på-
träffas, studeras ingen alternativ sträckning.

Som framgår av nollalternativet finns det ett behov
av den befintliga 400 kV ledningen. Om ledningen
skall flyttas innebär det nya intrång i mark och miljö
på annan plats.
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7. Miljö-
konsekvenser
Detta avsnitt inleds med att ge en övergripande bild
av de förutsättningar som gäller för ledningen och
dess påverkan på omgivningen. Därefter redovisas
miljöintressen och naturresurser över aktuellt om-
råde, se kartor sidorna 18-24, följt av beskrivning,
konsekvenser samt åtgärdsförslag för respektive
miljöintresse.

En bedömning/värdering av konsekvenser görs
genom en sammanvägning av det berörda intressets
värde och av ingreppets eller störningens omfatt-
ning. Konsekvenserna, såväl positiva som negativa,
beskrivs i en tregradig skala; små, måttliga eller sto-
ra. Där inte annat anges avses negativ konsekvens.
Om konsekvenserna är positiva anges detta. För
att förtydliga finns under ett flertal miljöintressen
beskrivningar vad som avses med t ex stora konse-
kvenser för landskapsbild, naturmiljö osv. Detta för
att underlätta för läsaren att förstå hur bedömning-
arna är gjorda då dessa i mänga fall inte är mätbara.

Tabell med en sammanfattande bedömning av mil-
jökonsekvenser redovisas avslutningsvis i kapitel 9
Samlad bedömning.

7.1 Miljömål

Nationella, regionala och
lokala miljömål
I arbetet mot en hållbar utveckling för att skydda
människors hälsa, bevara den biologiska mängfal-
den, hushålla med uttaget av naturresurser samt att
skydda natur och kulturlandskap har 16 nationella
miljömål antagits av riksdagen. Miljömålen beskriver
de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste
ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt
hållbar. De 16 nationella miljömålen är följande:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och

skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Jämtlands läns miljömålsarbete bedrivs av
Länsstyrelsen i samarbete med myndigheter, orga-
nisationer och andra aktörer i regionen. Länsmålen
är en anpassning av de nationella miljömålen för att
de ska kunna appliceras på situationen i länet. Målet
Hav i balans är inte aktuellt för länet.

I kommunernas miljöbedömning ligger de natio-
nella miljömålen som grund och är utgångspunkt
för hur olika delområden har bedömts.

Sex av miljömålen; (6) Säker strålmiljö, (7) Levande
s jöar och vattendrag, (11) Myllrande våtmarker, (12)
Levande skogar samt (16) Ett rikt växt- och djurliv
berörs av den befintliga ledningen. Miljömålet (15)
God bebyggd miljö berörs i liten utsträckning.

Svenska Kraftnäts
miljöpolicy
Svenska Kraftnät ska vara ett miljömedvetet före-
tag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i
det dagliga arbetet. Vi ska verka för lösningar som
är långsiktigt hållbara och som bidrar till att de na-
tionella miljökvalitetsmålen uppfylls. Vi ska med
marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på
mil-jöområdet.

Svenska Kraftnät påverkar miljön främst genom en-
ergiförbrukning vid överföring av el och vid trans-
porter, genom användning av miljöstörande ämnen
i våra anläggningar samt genom våra kraftledningars
inverkan på människors boende- och närmiljö. Vi
strävar efter att förebygga och begränsa denna på-
verkan.

Följande principer är vägledande för Svenska
Kraftnäts miljöarbete:

. Vi strävar efter att ständigt minska vår miljö-
belastning

• Miljöfrågorna integreras i verksamheten och
miljöhänsyn vägs in i alla beslut

• Vi sätter upp tydliga miljömål och utformar
rutiner för att följa upp, ut-värdera och för-
bättra miljöarbetet

• Vi tar hänsyn till miljöaspekter i vår upp-
handling genom att ställa miljökrav på leve-
rantörer och entreprenörer

Vår kommunikation i miljöfrågor känne-
tecknas av öppenhet och ärlighet

Vi bedriver och stödjer forskning och ut-
veckling som kan leda till för-bättringar för
miljön

Varje chef och medarbetare på Svenska Kraftnät
har ansvar för att denna miljöpolicy följs.

7.2 Miljöbalkens krav

I Miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hän-
synsregler som gäller vid alla åtgärder som inte är
av försumbar betydelse. Dessa ska följas av alla. Vid
tillståndsprövning eller liknande prövning är verk-
samhetsutövaren skyldig att visa att Miljöbalkens
allmänna hänsynsregler följts. Nedan beskrivs de
kortfattat.

1 § Bevisbörderegeln
Den som bedriver en verksamhet eller har för avsikt
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
kunna visa att verksamheten kan bedrivas eller själva
åtgärden vidtas pä ett miljömässigt godtagbart sätt i
förhållande till hänsynsreglerna.

Av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivning framgår hur verksamheten påverkar män-
niskors hälsa och miljön. Därmed anser sökanden
att bevisbörderegeln följs.

2 § Kunskapskravet
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksam-
het eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap
som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda männis-
kors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas bedömda
konsekvenser för verksamhetens påverkan på om-
givningen. Svenska Kraftnät anser att man som
verksamhetsutövare och genom anlitade konsulter
och entreprenörer besitter erforderlig kunskap för
att bedriva verksamheten.
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3 § Försiktighetsprincipen
Principen benämns även som "Förorenaren betalar"
och "Bästa möjliga teknik". Den innebär att redan
risken för skador och olägenheter medför en skyl-
dighet att vidta åtgärder som behövs för att negativa
effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras
eller motverkas.

Principen om bästa möjliga teknik (Best Available
Technique, BAT) innebär att man för yrkesmässig
verksamhet ska använda sig av bästa möjliga teknik
för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken
måste, från teknisk och ekonomisk synpunkt, vara
industriellt möjlig att använda inom branschen i
fråga.

Sökanden åtar sig att iaktta försiktighet avseende på-
verkan på miljö och hälsa och använder sig av bästa
möjliga teknik vid underhåll av ledningen mm.

4 § Produkt valsprincipen
Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebär att
alla ska undvika att använda eller sälja kemiska
produkter eller biotekniska organismer som kan
innebära risk för människors hälsa eller miljön, om
produkterna kan ersättas med andra, mindre farliga
produkter.

Vid underhåll och reparation av ledningen kommer
inga kemiska produkter att användas som kan med-
föra risk för människors hälsa och miljön.

5 § Hushållnings- och
kre tsl o p psp rin ci p ern a
Hushållningsprincipen innebär att all verksamhet
skall drivas och alla åtgärder ske på ett sådant sätt
att råvaror och energi används så effektivt som
möjligt och förbrukningen samt avfallet minimeras.
Kretsloppsprincipen innebär att det som utvinns ur
naturen ska kunna användas, återanvändas, återvin-
nas och bortskaffas på ett uthålligt sätt med minsta

möjliga resursförbrukning och utan att naturen
skadas. För bedömning av hur principerna bäst ska
tillämpas bör aktuell verksamhet eller åtgärd bedö-
mas ur ett vaggan-till-graven-perspektiv, genom t.ex.
livscykelanalys.

Sökanden anser att stamnätet innebär ett effektivt
sätt att transportera energi.

Material och tjänster vid underhåll av ledningen
handlas upp enligt miljökrav ställda av Svenska
Kraftnät.

6 § Lokaliseringsprincipen
För alla verksamheter och åtgärder som inte är av
försumbar betydelse, ska en sådan plats väljas att än-
damålet kan nås med minsta intrång och olägenhet
för människors hälsa och för miljön.

Sökanden anser att ledningens befintliga placering
medför minsta intrång och olägenhet.

7 § Skälighetsregeln
Kraven pä hänsyn skall vara miljömässigt mo-
tiverade utan att vara orimliga att uppfylla.
Hänsynsreglerna skall tillämpas efter en avvägning
mellan nytta och kostnader.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas skälighe-
ten av åtgärder och kostnader för att minska mag-
netfält. •

8 § Skadeansvar
Innebär att alla som bedriver eller har bedrivit en
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess
skadan eller olägenheten har upphört för att denna
avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt en-
ligt Miljöbalken 10 kap.

Principen om att förorenaren ska betala (Polluter
Pays Principle, PPP) innebär att det alltid är den

som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstör-
ning som ska bekosta de förebyggande eller av-
hjälpande åtgärder, som ska vidtas for att uppfylla
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Sökanden är medveten om skadeansvarsprincipen.

Övriga delar av Miljöbalken (1989:808) som berörs
är:

Kap 3. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden.
Ledningen berör områden av riksintresse.

Kap 4. Särskilda bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vatten i vissa områden
i landet — Ledningen berör områden med
geografiska bestämmelser.

Kap 6. Miljökonsekvensbeskrivningar. En
miljökonsekvensbeskrivning upprättas i
samband med förnyelse av koncessionen för
ledningen.

Kap 7. Skyddad natur. Ledningen passerar
Natura 2000-områden och strandskydds-
områden, Natura 2000-områdena bedöms
ej påverkas och ej heller syftet med strand-
skyddsbestämmelserna.

Kap 9. Miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. Kring ledningen alstras ett elektro-
magnetiskt fält.

7.3 Kartredovisning av
berörda intressen
På följande sidor redovisas kartor med de intressen
som berörs av ledningen. Efter detta ges en redo-
görelse och konsekvensbedömning av de intressen
som berörs.

Berörda intressen har numrerats från norr till söder
i karta och i tabeller i texten. Numreringen är upp-
byggd enligt principen typ+löpnummer, tex RI1
betecknar riksintresse 1 i karta och tabell.
I tabellen nedan visas de kategorier av intressen
som har numrerats.

Beteckning i
karta

Typ 111111

Bio Biotopskydd
Bleke Bleke
F Fornlämning
Gr Grusinventeringen
My Myrskyddsplan
N2000 Natura 2000
NV Naturvärde
NBio Nyckelbiotop
RI Riksintresse
RikK Rikkärr
SH Skoglig historia
Su Sumpskog
SV Skyddade vattendrag
V Våtmarksinventeringen

Tabell S. Beteckningar som används i kartorna

Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät 17



B
H

w
'u

ae
nl

ua
ls

-6
oi

sp
in

l u
oi

ss
ae

uo
n n

e 
as

ia
R

w
oj

 - 
le

u4
 

Mellanspis

,:Svanbodm

; SlorAsen

.Å3/ubåcke~i >

Suodsj

,~.
HanA 9'a 

•Ellasbdi rna

rir '

UIISJQhög4ii;

P

c,Slodlon

' H\mali igrOeT}.

4.9r. ' , n.~..

Uf14S)a'
ldrkn8sol

A1ömj,j
— :1

dgmmmen

Hokbachsbo
4

Hbkdifklandol
~,~ MidsAogsl

pp
V

• Lag

Ijema

I dsuMS

c Lla

BUdslu3sm'~,
`

rnsq.i, .. ausjoo

en. MjbsQ~„.~.

ogbBrgPl

Björsjb

'`4ferbodars{å

Ismulldsynf

y qiliper

u
a
ss

a
a
4
u
io

 



Teckenförklaring
400 kV ledning Midskog - Stenkullen

Natura 2000

Riksintresse kulturmiljövård

Skyddade vattendrag ytobjekt

Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse 4:2 MB

Naturreservat

Kultureservat

Skyddade vattendrag linjeobjekt

Djur- och växtskyddsområde

Myrskyddsplan

Föreslagna myrskyddsområden

Bleke

Skyddsområde vattentäkter

Våtmarksinventering

Rikekärr

Landskapsbildsskydd

Grusinventering

Ängs och hagmarker

Ängs och betesinventering

Biotopskyddsområden

• Fornminnesregistret punktobjekt

  Skoglig historia ytobjekt

— Skoglig historia linjeobjekt

• Skoglig historia punktobjekt

Nyckelbiotoper

Naturvärden

Naturvårdsavtal

Fornminnesregistret ytobjekt

Fornminnesregistret linjeobjekt
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Teckenförklaring
400 kV ledning Midskog - Stenkullen

Natura 2000

Riksintresse kulturmiljövård

Skyddade vattendrag ytobjekt

Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse 4:2 MB

Naturreservat

Kultureservat

Skyddade vattendrag linjeobjekt

Djur- och växtskyddsområde

Myrskyddsplan

Föreslagna myrskyddsområden

Bleke

Skyddsområde vattentäkter

Våtmarksinventering
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Teckenförklaring
400 kV ledning Midskog - Stenkullen

Natura 2000

Riksintresse kulturmiljövård

Skyddade vattendrag ytobjekt

Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse 4:2 MB

Naturreservat

Kultureservat

Skyddade vattendrag linjeobjekt

Djur- och växtskyddsområde

Myrskyddsplan

Föreslagna myrskyddsområden
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Skyddsområde vattentäkter

Våtmarksinventering
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Landskapsbildsskydd

Grusinventering

Ängs och hagmarker

Ängs och betesinventering

Biotopskyddsområden

• Fornminnesregistret punktobjekt

Skoglig historia ytobjekt

Skoglig historia linjeobjekt

• Skoglig historia punktobjekt
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7.4 Landskapsbild
Med landskapsbild menas hur landskapet uppfattas
visuellt. Riktning, skala, landform, struktur är cen-
trala och begreppen öppet och slutet används för att
beskriva landskapsbilden.

Beskrivning
Ledningen sträcker sig till största delen genom ett
kuperat och barrskogsdominerat område med rikligt
inslag av mindre vattendrag och sjöar.

Landskapet övergår från en bergkullterräng i norr
via förfjällsområden till flack vågig terräng i söder.

Riktningen på landskapet följer spåren av inlands-
isen i en nordvästlig-sydostlig riktning.

Ledningen sträcker sig genom landskapet i en syd-
västlig rik-ming och skär därmed tvärs över den för-
härskande landriktningen.

Ledningen exponeras som mest mot omgivande
landskap vid passage av större vägar, sjöar och vat-
tendrag. Ledningen kan också bli framträdande där
den korsar dalgångar och raviner eller över höjder.

Generellt är strandskyddet 100 meter för sjöar, tjär-
nar och vattendrag.

Ledningen berör inga områden med förordnande
om landskapsbildsskydd i Jämtlands län.

Bild 13. Ledningen kan bli framträdande i höglänt terräng

Konsekvenser
Bedömningsgrunder

Stora konsekvenser uppstår när kraftledningen
upplevs som mycket påtaglig och skapar visuella
störningar i miljöer med särskilt höga värden eller
särskilda krav. Exempel på sådana är vandringsleder
och andra frekvent använda turiststråk, besöksplat-
ser, öppna dalgångar eller boendemiljöer. Stora kon-
sekvenser uppstår också när kraftledningen expo-
neras i småskaligt landskap, uppfattas dominerande
och bryter landskapets huvudsakliga riktning.

Måttliga konsekvenser uppstår när de visuella
störningarna är begränsad till vissa mindre frek-
vent besökta eller obebodda delar av landskapet.
Kraftledningen exponeras i ett mestadels storskaligt
landskap och dominerar eller kontrasterar omgiv-
ningen i begränsad omfattning.

Små konsekvenser uppstår när kraftledningen
påverkar upplevelsen av landskapet i liten grad.
Ledningen exponeras endast i storskaligt landskap
eller i skogsmark, där den följer landskapsformernas
riktning.

Generellt exponeras ledningen mindre när den går
genom skogsmark och följer landskapsformerna.
Där ledringen går över höjder och exponeras mot
himlen ökar skalkontrasten och ledningen blir mer
synlig. I ett storskaligt öppet landskap kan ledningen
bli mindre påtaglig än där den korsar ett småbrutet
landskap med småskalig bebyggelse som står i skal-
kontrast mot ledningen. I områden där många män-
niskor rör sig är exponeringsgraden större.

I Jämtlands län sträcker sig ledningen till största
delen genom skogsterräng. Det är endast vid ett
fåtal ställen som ledningen exponeras till en vidare
omgivning. Vid passage genom Tröskflyet-Oxflöten,
se under Natura 2000, har länsstyrelsen bedömt att
ledningen stör landskapsbilden något.

Den samlade bedömningen är att ledningens konse-
kvenser för landskapsbilden är små.

A tgärdsförs/ag
Då ledningen är befintlig och har funnits på platsen
en längre tid bedöms det som ett större intrång att
flytta ledningen än att låta den vara kvar i befintlig
sträckning.

7.5 Naturmiljö
Naturmiljöbegreppet är mycket vidsträckt och
omfattar exempelvis berggrund, jordlager, yt- och
grundvatten samt växter och djur på land och i
vatten. Att bevara värdefulla naturmiljöer är en
förutsättning för biologisk mångfald och ekologisk
balans.

Den befintliga ledningen passerar ett antal om-
råden av intresse för naturmiljön. Objekt som
berörs sträcker sig från Natura 2000 områden till
Våtmarksinventerade områden.

Nedan ges en redogörelse för de intressen för na-
turmiljön som finns invid eller i ledningens sträck-
ning. Intresseområdena visas på kartan, sidorna
18-24.

Natura 2000
Inom Europeiska Unionen, EU, byggs för närva-
rande upp ett nätverk av värdefulla naturområden.
Nätverket kallas Natura 2000. Medlemsländerna
har definierat de arter och naturtyper som är av ge-
mensamt bevarandeintresse för hela EU-regionen.
Syftet med Natura 2000 är att bevara dessa natur-
typer. Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s vik-
tigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald.
Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s två
naturvårdsdirektiv, Art- och habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet. I Natura 2000 områdena ska dessa
arter och naturtyper, som är skyddsvärda ur ett EU-
perspektiv, bevaras för framtiden. Sedan den 1 juli
2001 är samtliga Natura 2000 områden klassade
som riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken.

Införandet av Natura 2000 i svensk lag har inneburit
att det är förbjudet att utan tillstånd enligt 7 kap 28
a § Miljöbalken bedriva någon typ av verksamhet
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka ett Natura 2000 område. Denna tillstånds-
plikt gäller även för verksamheter som bedrivs eller
vidtas utanför Natura 2000 området. Av betydelse
är således inte var verksamheten är lokaliserad utan
den effekt den har på syftet och bevarandemålen för
Natura 2000 området.

Berörda Natura 2000 områden

Den befintliga ledningen passerar rya Natura 2000
områden dels vid Gimån uppströms Holmsjön och
dels vid Trösklflyet-Oxflöten.

r ,7, - Kommentar

N2000:1 Gimån
SE0720294

Ledningen korsar
området sydost om
Locknesjön.

N2000:2 Tröskflyet-Oxflöten
SE0720412

Ledningen passerar
genom området ca 15
km norr om Sveg

Tabell 6. Natura 2000

Nedan ges en beskrivning av de berörda Natura
2000 områdena.

Giroån (SE0720294)
Natura 2000 området Gimån (N2000:1) omfat-
tar huvudfåran och mellanliggande sjöar mellan
Locknesjön och länsgränsen mot Västernorrland.
Giroån är en av de sista skogsälvarna i landet där det
inte skett någon vattenkraftexploatering.
En bevarandeplan för området fastställdes av
Länsstyrelsen 2007-05-15 (rev. 2007-09-28).

Beskrivning av naturtyper
I tabellerna nedan redovisas samtliga i området på-
träffade arter och habitat som ingår i Art- och habi-
tatdirektivet.
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Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet

Kod Naturtyp Uppskattad
areal

Bevarande-
status

3130 Oligo-
mesotrofa
sjöar

2994,5 ha
(1798 ha)

Excellent

3140 Kalkrika
oligo-
mesotrofa
vatten med
bentiska
kransalger

8694 ha
(12280,5 ha)

Excellent

3210 Naturliga
större
vattendrag av
fenno-
skandisk typ

1794 ha
(228 ha)

Excellent

3260 Vattendrag
med
flytbladsvege
tation eller
akvatiska
mossor

1,5 ha
(160 ha)

Excellent

Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet

1163 Stensimpa (Cottus gobio) Excellent
1355 Utter (Lutra lutra) Excellent

Tabell 7. Ingående naturtyper Gimån

Bevaraderyfte
Bevarandesyftet med Natura 2000 området Giroån
är att upprätta en gynnsam bevarandestatus för
naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ,
vattendrag med flytbladsvegetation, Oligomesotrofa
sjöar samt Kalkrika oligomesotrofa vatten i den bo-
reala regionen.

Naturliga livsmiljöer (habitat) anses åtnjuta gynnsam
bevarandestatus när:
1. Utbredningsområdet eller förekomst inom ut

bredningsområdet är stabilt eller ökar.
2. De strukturer och funktioner som krävs för att

upprätthålla långsiktigt bevarande av livsmiljön
finns
3. Livsmiljöns typiska arter åtnjuter gynnsam beva

randestatus.

Bevarandemål
• Arealen för Gimåns Natura 2000 område

ska uppgå till minst samma areal som vid
tidpunkten för utpekandet, dvs. ca 14466,5
ha.
Gimåns utbredning som strömmande vatten
bibehålls i minst 388 ha omfattning.
Älvens och biflödenas naturliga vattenföring
och flödesdynamik bibehålls.
Ytterligare fragmentering av älven i form
av antropogena vandringshinder upphör i
anslutande vattensystem. Gamla vandrings-
hinder i biflöden avlägsnas.
Älvens och anslutande vattendrags om-
givningar säkerställs som en fungerande
skyddszon i form av strandskog, våtmarker
etc.
Bevarandet av höga naturvärden inom delar
av vattensystemet förstärks genom områdes-

Bild 14. Ledningen korsar Natura 2000 området Gimån.

skydd via naturreservat.
Vattensystemets vattenkvalitet bibehålls
så långt möjligt opåverkad av utsläpp av
föroreningar från punktkällor som avlopp,
industrier, täkter eller annan liknande verk-
samhet
Vattensystemets fauna och flora skyddas
mot utsättningar av främmande arter och
populationer (smittsamma sjukdomar och
parasiter, konkurrens, genetisk påverkan
etc).
Gimåsystemets fiskfauna bibehålls och får
ökad livskraft genom skydd mot överfiske.

- Älvens livsmiljöer för fiskar, uttrar, bot-
tenfauna och andra organismer förbättras
genom biotopvård och annan biologisk
återställning inom sträckor där vattendragets
naturlighet påverkats negativt.

Tröskflyet-Oxflöten (SE0720412)
Natura 2000 området Tröskflyet-Oxflöten
(N2000:2) är beläget ca 15 km norr om Sveg i
Härjedalen. Området ingår i ett myrsikt stråk på en
höjdplatå som sträcker sig mellan Vemdalen och
Ytterhogdal. Det aktuella området utgörs av tre
myrområden, Tröskflyet, Storflöten och Oxflöten
som tillsammans bildar ett större myrkomplex. Ett
utkast till bevarandeplan finns framtaget (september
2006).

Beskrivning av naturtyper
I tabellerna nedan redovisas samtliga i området på-
träffade arter och habitat som ingår i Art- och habi-
tatdirektivet

Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet

Kod Naturtyp Uppskattad
areal

Bevarandestatus

7310 Aapamyr 3400 ha Gynnsam

Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet

A007 Svarthakedopping (Podiceps
auritus)

Gynnsam

A127 Trana (Grus grus) Gynnsam
A038 Sångsvan (Cygnus cygnus) Gynnsam
A140 Ljungpipare (Pluvialis apricaria) Gynnsam
A151 Brushane (Philomachus pugnax) Gynnsam
A166 Grönbena (Tringa graleola) Gynnsam
A170 Smalnäbbad simsnäppa

(Phalaropus lobatus)
Gynnsam

A409 Orre (Tetrao tetrix tetrix) Gynnsam
Tabell 8. Ingående naturtyper Tröskfiyet-Oxflöten

Bevaranderyfte
Bevarandesyftet med Natura 2000 området
Tröskflyet-Oxflöten är att samtliga utpekade natur-
typer och arter enligt art- och habitatdirektivet (se
tabell ovan) skall upprätthållas i gynnsam bevaran-
destatus. Dessutom ska möjligheter ges till veten-
skapliga studier och rörligt friluftsliv.
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Bevarandemål
Nedanstående bevarandemål är inte fullständiga då
länsstyrelsens basinventering fortfarande pågår.

Aapamyr (7310)
Arealen ska uppgå till minst samma areal som vid
tidpunkten för utpekandet, dvs. cirka 980 ha.

Strukturer och funktioner
För alla typer:

Naturlig hydrologi, opåverkad av dikning
och annan markavvattning

• Den öppna arealen ska motsvara minst da-
gens nivå.
De eventuella befintliga strukturer som
finns såsom tuvor, dråg, strängar, gölar,
gungflyn m.fl. ska finnas kvar i samma om-
fattning och spridning med undantag av na-
turliga förändringar.

• Täckningsgraden av botten-, fält-, busk-
och trädskikt bör inte nämnvärt förändras.
Undantaget då förändringen är en för natur-
typen positiv effekt av restaureringsåtgärder.

• Markslitage pga. mänsklig påverkan som
t.ex. terrängkörning, promenadvägar eller
annat slitage är försumbar.

Typiska arter
Populationerna av flertalet typiska arter ska vara
livskraftiga på lång sikt.

Bevarandemål för de utpekade fågelarterna
Fågelarterna ska kunna fortleva i livskraftiga be-
stånd.

Riksintressen
Den befintliga ledningen passerar fyra områden av
riksintresse för naturvården enligt Miljöbalken 3kap
3§ i Jämtlands län.

I tabellen nedan och på kartor sidorna 18-24 redo-

visas de berörda områdena. Området Tröskflyet-
Oxflöten ingående i Natura 2000 området med
samma namn (se ovan) utgör även riksintresseom-
råde för naturvården.

RII NR0243142
Pilgrimstad

Ledningssträckning
inom
riksintresseområdet
väster om tätorten

R14 NR023087
Locknesjön

Ledningen passerar
sydöstra spetsen på
sjön

RI5 NR023067
Tröskfyet-Oxflö

Ledningen passerar
genom området
nordväst om Sveg

RI7 NR023074
Sexan-Olingen

Ledningen korsar
Sexan sydost om sjön
Ornnosjön.

Tabell 9. Riksintresse murvård

Pilgrimstad (NRO243142)
Ledningen passerar ca 50 meter väster om riksin-
tresset som är beläget söder om Pilgrimstad tätort.

Locknesjön (NRO23087)
Locknesjön är en källsjö med ett begränsat neder-
bördsområde där mycket av tilltinningen sker ge-
nom grundvattnet vilket medför att vattnet i sjön
har ett stort kalkinnehåll.

Bild 15. Vy över locknesjöns södra del.

Sjön har en unik fiskfauna med arter som enbart
hittats på enstaka platser i Sverige.

Ledningen korsar området vid Locknesjöns sydöstra
spets.

Tröskflyet-Oxflöten (NRO23067)
Området ingår i ett myrrikt stråk på en höjdplatå
som sträcker sig mellan Vemdalen och Ytterhogdal.
Det aktuella området utgörs av tre myrområden,
Tröskflyet, Storflöten och Oxflöten som tillsam-
mans bildar ett större myr-komplex. Ledningen
passerar genom området över myren Tröskflyet, ca
2 km nordost om Sveg.

Sexan-Olingen (NRO23070)
Ledningen korsar riksintresset ca 1 km so om
Lillhärdal vid Orrmosjöns sydostspets. Området
tillhör Hädeåns vattensystem. Utmed Sexan löper
en ås som i vissa partier är väl utbildad.

Bild 16. Ledningens passage över Sexan

I området kring den befintliga ledningen har även
andra områden med olika bevarandevärden invente-
rats. Dessa redovisas nedan.

Biotopskydd
Med biotopskydd avses mindre mark- eller vat-
tenområden som utgör livsmiljöer för hotade arter
eller som annars är skyddsvärda. Definitionen av
biotopskydd är inskriven i 7 kap MB och är således
skyddat genom lag.

Söder om sjön Sundsjö i Bräcke kommun passerar
ledningen i utkanten av ett biotopskydd (Biot) i
form av en blandbarrskog med karaktären av äldre
naturskogsartad skog.

Nyckelbiotoper
Med nyckelbiotop avses en livsmiljö där man fin-
ner eller kan förväntas finna rödlistade arter.
Undantagna är arter med utpräglat landskapseko-
logiska krav, till exempel många fåglar och större
däggdjur.

Ledningen berör två nyckelbiotoper i Jämtlands län.
Dessa är belägna norr om sjön Ismunden samt vid
dess norra spets.

Nyckelbiotoper längs med ledningssträckningen
redovisas från norr till söder i tabellen intill.
Nyckelbiotoperna har markerats i kartorna sidorna
18-24 med löpande beteckningar.

Nyckelbiotoper

Nr Objekt
ID/kartblad

Typ Beskrivning

NBio 1 18F8c13 Barmaturskog Förekomst av
hänglav

NBio2 18F8c05 Barmaturskog/
Kalkbarrskog

Värdefull
kryptogamflora

Tabe1110. Nyckelbiotoper

Utöver nyckelbiotoperna som beskrivs ovan berör
ledningen ett antal områden som avsattas som nyck-
elbiotoper av skogsbolagen.
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Naturvärden
Naturvärden är områden som hyser vissa naturvär-
den utan att det når upp till kvaliteten nyckelbiotop.
De kan däremot förväntas bli nyckelbiotoper inom
en inte alltför avlägsen framtid. Ledningen berör 6
naturvärden längs ledningssträckningen, redovisas
i tabellen nedan och har även markerats i kartorna
sidorna 18-24.

Naturvården

Nr Objekt Typ
ID/kartblad

NVI 19F2d05 Lövträdsrik barrskog

NV2 19FId02 Brant

NV3 18F7co7 Brant

NV4 18F7c08 Brant

NV5 18F5b0I Lövskog

NV6 16E8f02 Blandsumpskog
Tabell 11. Naturvärden

Våtmarker
Ledningen berör områden rika på myrar och sjöar.
En våtmarksinventering har genomförts där alla
våtmarkena har klassats på en tregradig skala och en
nationell Myrskyddsplan för Sverige har utarbetats.
Naturvårdsverket har genom arbetet med myr-
skyddsplanen kunnat klassa myrarnas skyddsvärde
på en skala.

I Jämtlands län berör ledningen Tröskflyet-
Oxflöten (Myl) som ingår i myrskyddsplanen.
Området är av klass 1 och omfattas även av Natura
2000 och riksintresse för Naturmiljövården.

Ledningen berör även 23 våtmarker som är upptag-
na i Våtmarksinventeringen. Av dessa är åtta stycken
av klass 1 eller 2. De flesta våtmarkerna finns be-
lägna i länets södra delat Våtmarkerna som berörs
av ledningen redovisas från norr till söder i tabellen
intill och på kartorna på sid 18-24.

Våtmarker

Nr Objekt
ID

Beskrivning Klass

VI 19F2D03 Myr runt Sjukarebrännan Klass 3

V2 18F8C01 Svensmyren Klass 3

V3 18F3A01 Finnstärnflon Klass 3

V4 17E9J01 Tuvmyren och Fåkermyren Klass 3

V5 17E8J01 Storflon Klass 1

V6 17E3H01 Hässjemyren

V7 17EOG01 Tröskflyet Klass 1

V8 16E6E02 Bottenmyren-Stormyren Klass 4

V9 16E6E03 Flon 0 Överberg Klass 3

V10 16E6E01 Storflon Klass4

VII 16E4E02 Säterflyet Klass2

V12 16E4E03 Svaluåsen Klass 2

VI3 16E3D02 Kölen Klass 3

V14 16E3D01 Myr 1,5 km V Brickan Klass 3

V 15 16E2D01 Floen Klass 3

V16 16EIDO1 Papomyren Klass 3

VI7 I6E1C01 Gräsflon,Hermansflon &
Floama

Klass 2

V18 16EOD01 Opporsmyren Klass 2

V19 16E0001 Sjöarmyren Klass 1

V20 15E9CO3 Stenkällmyren Klass 3

V21 15E9CO2 Mossan och Gravåsmyren Klass 2

V22 15E7C01 Myr 2 km NNV Lingskog Klass 3

V23 15E7C04 Myr vid Lantartjämen Klass 3
Tabell 12. Vänmarker
Utöver områden som upptas i Myskyddsplanen
och Våtmarksinventeringen berör ledningen ett
område med Rikkärr (RikK1) vid Sjukarebrännan
(19F2D04).

Ett större område i anslutning till Gimån utgörs av
vattenskyddsområde (SV1), detta för att skydda till-
rinningen till Giroån.

Sumpskogar
Sumpskogar innefattar all trädbärande blöt mark där
träden i moget stadium har en medelhöjd på minst
tre meter och trädens Icrontäckningsgrad är minst
30 procent. Sådana trädbestånd räknas som sump-
skog även på fuktig mark och fuktighetsälskande
arter täcker minst hälften av befintligt fält- eller bot-
tenskikt Med fuktighetsälskade arter i bottenskiktet
avses främst de s.k. sumpmossorna, dvs. flertalet
vitmossor och björnmossa.

I tabellen i bilaga 2 redovisas de sumpskogar som
berörs av ledningssträckningen, från norr till söder.

Konsekvenser
Bedömningsgrunder

Stora konsekvenser uppstår när värdekärnan i om-
råden med höga dokumenterade naturvärden, så-
som värdefulla våtmarker eller andra områden med
hög biodiversitet eller som hyser sårbara/hotade
arter, förstörs eller försvinner. Fragmentering av
naturmiljön leder till barriäreffekter som får märk-
bara konsekvenser för större djur. Påverkan innebär
skador på naturvärden över ett långt tidsperspektiv.

Måttliga konsekvenser uppstår när delar av natur-
värden inom områden med höga naturvärden för-
störs eller påverkas negativt på annat sätt. Påverkan
på naturvärden är temporär och sker främst under
byggtiden.

Små konsekvenser uppstår när påverkan av pro-
jektet begränsats till naturmiljöer utan kända natur-
värden.

Ledningen passerar genom Natura 2000 området
Gimån med ett spann över vattendraget. Inga stol-
par finns  belägna i vattendragets omedelbara närhet.

Ledningen passerar tvärs genom Natura 2000
området Tröskflyet-Oxflöten. Ledningen har viss
inverkan på området, men då främst när det gäller
landskapbilden, se tidigare avsnitt.

Ledningsgatan skapar i skogslandskapet korridorer
som i sin tur bildar kantzoner. Kännetecknande för
bryn är rikedomen av blommande örter och frukt-
bärande träd och buskar. Denna rikedom gynnar
framför allt insekter och fåglar, men också däggdjur.
Vegetationen närmast kantzonen blir också mer
exponerad för t ex vind och sol. Dessa förändringar
medför att förutsättningarna för störningskänsliga
arter försämras. För skogen i kantzonen innebär den
ökade vindexponeringen att risken för stormfäll-
ning ökar. Träd som t ex gran har högre känslighet
för ljus, medan vissa insektsarter kan gynnas av den
ökade solexponeringen.

Olika typer av infrastrukturanläggningar utgör i
olika grad barriärer. Kraftledningar anses som en
mild barriär, eftersom möjligheten kvarstår för
större djur att röra sig och söka föda i ledningsga-
tan. Viltstudier har visat att hjortdjursarter i mycket
stor utsträckning använder kraftledningsgatan för
födosök. Kraftledningskorridoren kan även fungera
som förflyttningsväg och förbindelselänk mellan
flera mindre habitat.

Sumpskogar och våtmarker bedöms kunna tåla un-
derhåll av ledningsgatan (anläggnings-, avverknings-
och övriga markarbeten) om god hänsyn tas till
dessa marker med dålig bärighet. Ledningspassager
över värdefulla vattendrag såsom Locknesjön be-
döms inte innebära några negativa konsekvenser.

Sammantaget bedöms den befintliga ledningsgatan
innebära små konsekvenser för naturmiljön.

Atgärdsförslag
Inga åtgärder för ledningen planeras. Svenska
Kraftnät gör den bedömningen att eventuell flytt
och uppförande på annan plats medför betydligt
större intrång i naturmiljön än om ledningen behålls
i befintlig sträckning

Underhållsarbeten på ledningen utföres, med hän-
syn till områdesbestämmelser, känsliga strandzoner
och våtmarker.
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Detta gäller särskilt vid passager av bäckmiljöer av
nyckelbiotopsklass och där ledningen passerar ge-
nom Natura 2000 områden. Vissa underhållsåtgär-
der kan kräva samråd enligt 12 kap. 65 miljöbal ken

7.6 Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och
uttryck för *människans påverkan och bruk av den
fysiska miljön. Hit räknas kulturhistoriskt intres-
santa områden i form av värdefull bebyggelse och
kulturlandskap som hyser historiska lämningar som
exempelvis fornlämningar. För byggnadsminnen
och fornlämningar gäller att de omfattas av lagen
(1988:950) om kulturminnen (KML). Till en fast
fornlämning hör ett så stort område på marken som
behövs för att bevara fornlämningen och ge den
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse.

Riksintresse
Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är
unik eller speciell i en region, riket eller internatio-
nellt sett. Riksintressen ska representera hela landets
historia från förhistorisk tid till nutid och är skydda-
de enligt miljöbalken. Kulturmiljöer av riksintresse
ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga natur-
resurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala
villkor, byggnadsskick och estetiska ideal.

Följande områden av riksintressen för kulturmiljö-
vården enligt MB 3:6 förekommer inom lednings-
sträckningen:

Nr Riksintresse Kommentar

R13 Storsjöbygden
Z25

RI6 Duvberg-
Överberg-
Ytterberg
Z61

Bymiljöer med tre
höglägesbyar

Tabell 13. Riksintresse kulturmil övård

Storsjöbygden Z25
Storsjöbygden utgöras av en centralbygd kring
Storsjön med karaktären av ett öppet jordbruks-
landskap med radbyar och äldre gårdar och medel-
tida kyrkor.
Ledningen passerar utkanten av Storsjöbygdens syd-
östra del inom Bergs kommun.

Duvberg-Överberg-Ytterberg Z61
Området är beläget i Svegs socken , Härjedalens
kommun och utgörs av bymiljöer med tre höjdlä-
gesbyar på varsitt berg som omges av skogs- och
myrmarker.
Ledningen passerar genom området nordväst om
Sveg.

Fornlämningar
Fornlämningar, odlingslandskap och bebyggelse
ingår i ett kulturlandskap som avspeglar en lång his-
toria, frän stenålder till det moderna turistsamhället.
Kulturmiljöerna representerar områdets speciella
levnadsvillkor och den kulturhistoriska utveckling-
en. Samerna har utnyttjat området för jakt, fiske och
renskötsel under lång tid men lämningarna efter den
äldre samiska kulturen är mycket diskreta.

Till största delen sträcker sig kraftledningen genom
obebyggda områden. Dessa områden kan i vissa fall
karaktäriseras som utmark. Landskapets variation
avspeglas också i redan nu kända fornlämningars
sammansättning. Vanligt förekommande är fångst:
gropar, järnframställningsplatser, fäbodlämningar,
medeltida ödegårdar i form av fossil åker och sten-
åldersboplatser.

Registrerade fornlämningar

Totalt sett är det 20 registrerade lämningar längs
ledningen. Av dessa är 11 fasta fornlämningar, sju
övrig kulturhistorisk lämning och två av okänd sta-
tus.

Nedan redovisas de lämningar (från norr till söder)
som ligger inom 100 meter från kraftledningen.

Bild 17. Bilden visar ett område där ledningen passerar genom ett fångstgropssystem. Lämningar i skogsmark är ofta
igenvuxna och kan vara svåra att upptäcka.

Lämningar på längre avstånd har endast undantags-
vis redovisats utifrån ett funktionellt samband med
andra lämningar i närheten av kraftledningen. Som
exempel kan nämnas fångstgropar i samma system
som sträcker sig över en längre sträcka. Se kartor
över fornlämnlämningar på sidorna 18-24 för en
exakt lokalisering.

Vid Lit passerar ledningen två fångstgropar (Lit
191:1 och Lit 191:2) och ett fångstgropssystem (Lit
158:1).
Vid Brunflo och Sundjsö passerar ledningen ett
flertal lämningar i form av Kolningsanläggning
(Brunflo 327), Fångstgropsystem (Sundsjö 3:1,
37:1), Bo-plats (Sundsjö 205:1), färdväg (Brunflo
296:1) och ett gränsmärke (Brunflo 93:1).

Vid Lockne passerar ledningen en Fäbod (Lockne
159:1).

Längre söderut passerar ledningen lämningar av
gammal jordbruksverksamhet och fångstgropar
(Bodsjö 76:1, 66:2, 66:1, 1:1, 210:1).

Vid rätan finns två registrerade fornlämningar
(Rätan 164:1, 138:1), vid Sveg finns ett antal öv-
riga lämningar i ledningsgatan (Sveg 107:1) och vis
Lillhädal finns två fasta lämningar för bytesdjur
(Lillhärdal 140:1, 141:1).

I tabellen på nästa sida redovisas de formlämningar
som finns i ledningens närhet.

Skog och Historia
Skogsstyrelsen har genomfört inventeringar av de
svenska skogarna för att kartlägga historiska spår av
mänsklig aktivitet i skogsmark.
Ledningen berör ett område med lämningar av en
flottningsanläggning (SH1) norr om väg 87 vid
Midskog.
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Fornlämningar

Nr Objekt ID Typ Beskrivning

Fl Lit 191:1 Fast fonlämning Fångstgrop

F2 Lit 191:2 Fast fonlämning Fångstgrop

F3 Lit 158:1 Fast fonlämning Fångstgropssystem

F4 Brunflo 327 Övrig kulturhistorisk lämning Kolningsanläggning, Kolbotten

F5 Sundsjö 3:1 Fast fonlämning Fångstgropssystem

F6 Sundsjö 37:1 Fast fonlämning Fångstgropssystem
Flera lämningar på samma ställe i
ledningsgatan

F7 Sundjö 205:1 Fast fonlämning Boplats. Flera lämningar på samma
ställe i ledningsgatan

F8 Brunflo 296:1 Övrig kulturhistorisk lämning Färdväg

F9 Brunflo 93:1 Övrig kulturhistorisk lämning Gränsmärke

Flo Lockve 159:1 Övrig kulturhistorisk lämning Fäbod

Fil Bodsjö 76:1 Bytomt/gårdstomt

F12 Bodsjö 66:2 Övrig kulturhistorisk lämning Stenröjd yta
Ligger mitt i ledningsgata

F13 Bodsjö 66:1 Fast fornlämning Område med fossil åkermark

F14 Bodsjö 1:1 Fast fornlämning Fångstgrop. Flera lämningar på
samma ställe i ledningsgatan

F15 Bodsjö 210:1 Bytomt/gårdstomt

FI6 Rätan 164:1 Övrig kulturhistorisk lämning Naturföremål/-bildning med tradition

FI7 Rätan 138:1 Fast fonlämning Fångstgropssystem

F18 Sveg 107:1 Övrig kulturhistorisk lämning Flera lämningar på samma ställe i
ledningsgatan

F19 Lillhärdal 140:1 Fast fonlämning Bytesdjur

F20 Lillhärdal 141:1 Fast fonlämning Bytesdjur

Tabell 14. Fornlämningar

Konsekvenser
Bedömningsgrunder

Stora konsekvenser uppstår när kulturmiljöer med
högt bevarandevärde (i ett nationellt perspektiv)
och/eller att kulturmiljöer med stort upplevelsevär-
de och pedagogiskt värde tas bort eller på annat sätt
påverkas så att helhetsmiljön inte längre kan uppfat-
tas och strukturer och samband bryts.

Måttliga konsekvenser uppstår när kulturmiljön
fragmenteras så att dess helhet inte kan uppfattas.
Strukturer och samband försvagas och blir mindre
tYdliga•

Små konsekvenser uppstår när enstaka fornläm-
ningar påverkas eller tas bort. De enstaka objekten
är inte betydelsebärande för kulturmiljöns helhet.
Samband och strukturer kan uppfattas även fortsätt-
ningsvis.

Genom den inventering som utförts inom kraftled-
ningens sträckning har kännedom om förekomst
av fornlämningar erhållits och hänsyn kan tas för
att undvika skador på fornlämningar vid underhåll
av ledningen och ledningsgatan. Den befintliga
kraftledningen bedöms inte påverka fornlämnings-
miljöerna i avseende att dess upplevelsevärde eller
pedagogiska värde påverkas.

Där ledningen passerar genom Storsjöbygden
sträcker den sig främst genom skogsområden och
påverkar således inte de intressen som ges uttryck
för i riksintresset.

Sammantaget bedöms ledningen innebära små kon-
sekvenser för kulturmiljön och de fornlämningar
som finns längs sträckan.

Åtgärdsförslag
Fornlämningar i ledningsgatan markeras innan un-
derhållsarbete påbörjas för att minimera risken för
skador på lämningen.

Om underhållsarbetena bedöms kunna påverka
fornlämningar eller riksintresen negativt skall sam-
råd ske, och eventuellt tillstånd sökas hos
Länsstyelsen.

Anmälan sker till Länsstyrelsen om tidigare ej kända
fornlämningar påträffas i samband med underhåll
av ledningen.

7.7 Friluftsliv
Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse
i naturen för naturupplevelse, fysisk aktivitet och
avkoppling. Områden av riksintresse ska ha stora

Bild 18. Leder är vanliga i ledningsgatan

friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kul-
turkvaliteter, variationer i landskapet och god till-
gänglighet för allmänheten. De är eller kan bli att-
rab-tiva för besökare från stora delar av landet; kan-
ske rent av från hela landet och även från utlandet.
Naturen kring ledningen är, genom det utbredda
vägnätet och de vanligt förekommande skogsbilvä-
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gama, relativt lättillgänglig för allmänheten. Detta
medför att det rörliga friluftslivet med tex. bär- och
svampplockning, är vanligt längs med sträckningen.

Riksintressen
Ett område av riksintresse för rekreation och fri-
luftsliv förekommer längs ledningssträckningen.
Riksintresset är beläget längs med Gimån (F8).
Ledningen korsar riksintresset väster om
Pilgrimstad.

Nr Riksi esse Ko •
R12 F8 Ledningen passerar

riskintresset väster om
Pilgrimstad.
MB3kap61

Tabell 15. Riksintresse friluftsliv

Övrigt
Nedan redovisas intressen som är av värde för fri-
luftslivet i området, men som ej är formellt klassat
som ett intresse.

Skoterleder

Inom ledningssträckningen finns ett flertal marke-
rade skoterleder.

Skid- och vandringsleder

Det statliga vandringsledssystemet omfattar 125 mil
skid- och vanclrin •  sleder i Jämtland och Härjedalen.
Ett stort antal övriga stigar och leder korsas av eller
följer befintlig kraftledning. Vissa finns markerade
på kartor, andra är helt informella.

Öster om Locknesjön korsar ledningen Forsaleden
och ca 10 km sydost om Rätan korsar ledningen
Pilgrimsleden.

Jakt och fiske

Jakt på älg, björn och småvilt sker i området.
Jakttorn finns i anslutning till skogsbilvägar samt i
befintlig ledningsgata.

Berörda
fiskevårdsområden

Anviksjöns fvof

Bodsjöns fvof

Dödre-Tjutboda kfo
Handsjöns fvof
Hällån-Hållstaåns fvof

Ismundens fvof
Lillhärdals fvof

Lillsjöhögens fvof

Litsbygdens fvof

Locknesjönsfvof

Mjösjövattnens fvof

Näktens fvof

Råssjöns fvof

Rätans fvof

Rätans fvof

Singsjövattnens fvof

Stuguns fvof
Sundsjöns fvof
Sveg-Herrö fvof
Ytterbergs fvof
Övre Hoans fvof
Okänd
Okänd
Okänd

Tabell 16. Fiskevårdsområden

Fritidsfisket är vida utbrett i Jämtlands län. Längs
ledningssträckningen finns det gott om fiskevatten,
både strömmande och stillastående. Fiskevattnen
förvaltas av ett antal fiskevårdsområden som redo-
visas i tabellen intill. Fiskevårdsområdena har även
ansvaret för fisketillsynen inom respektive område.

ETOUR (European Tourism Research Institute)
i Östersund har inte utfört några undersökningar
beträffande turisters attityder till ledningar. År 2002
utfördes dock en undersökning avseende vuxna
turisters attityder till vindkraft, drygt 600 vin-
ter- och 700 sommarturister svarade på en enkät.
Energianläggningar såsom vindkraftverk och kraft-
ledningar kan inte jämföras men det kan ändå vara
av värde i detta sammanhang att notera de resultat
som undersökningen visade. Inom naturturismen
finns två parallella trender, där den ena innebär att
turisterna söker orörda miljöer. I den andra lig-
ger fokus på aktiviteterna i sig och landskapet har
mindre betydelse. De som bedriver motoriserade
aktiviteter (snöskoter vintertid eller bilturer som-
martid) hade enligt undersökningen en mer positiv
inställning till vindkraftsutbyggnaden i fjällen medan
de som söker den opåverkade naturmiljön är mer
känsliga för utbyggnad av vindkraftverk.

Konsekvenser
Bedömningsgrunder

Stora konsekvenser uppstår när upplevelsevärdet
i eller tillgängligheten till områden med höga doku-
menterade värden för det rörliga friluftslivet eller
större sammanhängande naturområden, t ex riksin-
tressen, påverkas drastiskt på grund av de störningar
som kraftledningen innebär. Antalet besökare mins-
kar och nyttjandet av friluftsområdet minskar.

Måttliga konsekvenser uppstår när det fysiska in-
trånget av kraftledningen i vissa delar påverkar upp-
levelsevärdet och områdets attraktion. Nyttjandet av
området för rekreation och friluftsliv kvarstår dock
eller minskar marginellt.

Små konsekvenser uppstår när de störningar som
uppstår i projektet inte medför att nyttjandet av om-
rådet till rekreation och friluftsliv påverkas. Upple-
velsevärdet och områdets attraktion kvarstår i stort.

Ledningen berör ett riksintresseområde för fri-
luftsliv. Ledningen kan upplevas från nyttjade

vandringsleder och andra begränsade områden vid
t.ex. sjöar, men ledningen bedöms inte innebära att
riksintresseområdets karaktär och möjlighet till att
visats inom det påverkas.

Ett sprakande ljud kan upplevas vid fuktig väderlek
under ledningen. För vandringsleder vilka korsar
ledningen avklingar ljudpåverkan snabbt efter passa-
gen och ljudet bedöms därmed inte innebära några
negativa konsekvenser för det rörliga friluftslivet.

För det rörliga friluftslivet där vistelse i orörd natur
eftersöks kan ledningen uppfattas negativt och led-
ningens visuella intrång kan påverka upplevelsevär-
den.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekrea-
tion och friluftsliv bli små.

Åtgärdsförslag
Strandnära skyddsvegetation invid fiskförande
bäckar och vattendrag sparas i möjligaste mån vid
underhållsröjning.
Olika åtgärder tas för att förhindra att klättring sker
i stolpar, se vidare i avsnitt 3.3.

7.8 Naturresurser
Ledningen passerar huvudsakligen genom skogs-
mark och våtmarker. Nedan beskrivs de naturresur-
ser som berörs av ledningen.

Skog
Ledningen är i huvudsak framdragen i skogsmark.

I större delar av regionen bedrivs idag ett rationellt
skogsbruk. Skogslandskapets mångfald utgör även
en resurs i fråga om dess flora, fauna samt skogens
rekreativa värden. Tillgänglighet till skogsskiften är
en förutsättning för ett rationellt skogsbruk. Den
skogliga omloppstiden i regionen är 100- 120 år.
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Skogen närmast ledningsgatan har påverkats i va-
rierade grader sedan etableringen av den befintliga
ledningsgatan i slutet av 1960-talet. Dessa kantzoner
är ofta påverkade av ledningsskötsel i form av an-
läggning och nyttjande av patrullstigar samt fällning
av kantträd.

Vilt
De flesta djur har ett grundläggande behov av att
förflytta sig, antigen mellan vinter- och sommarbe-
ten eller mellan olika områden för näringssök, natt-
vila och reproduktion. Detta kallas funktionsområ-
den. För att en grupp av djur ska kunna genomföra
en årscykel, och sin livscykel, är det viktigt att för-
bindelsen mellan de olika funktionsområdena är in-
takta. Ett naturområde kan med andra ord vara be-
tydelsefullt utifrån sin funktion och inte bara genom
eventuella förekomster av sällsynta arter. Olika typer
av infrastrukturanläggningar utgör i olika grad bar-
riärer som kan bryta förbindelserna. Kraftledningar
torde anses som en mild barriär i detta fall då möj-
lighet för viltets rörelse kvarstår samt att det även
finns möjlighet till näringssök i ledningsgatan.

Jordbruksmark
Den norrländska arealen jordbruksmark har sedan
1950-talet kontinuerligt minskat. Ledningen berör
inga större områden med jordbruksmark.

Berggrund och
grustillgångar
Berggrunden är mycket varierande men består till
stor del av basiska bergarter så som kalkhaltiga skif-
fer. Fattigare bergarter som gnejs, kvartsit, sandsten
och porfyr förekommer också. På grund av den
näringsrika berggrunden och rörligt markvatten i
sluttningarna är boniteten ofta relativt hög, trots
skogarnas höjd över havet.

Grustillgångar finns vid 11 platser utmed ledningen.
Grustillgångarna redovisas på intressekartor, sid
18-24.

Längs sträckningen återfinns även ett fåtal områden

med gällande undersökningstillstånd enligt mineral-
lagen.

Grundvatten
Enligt miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god
kvalitet" skall grundvattnet bl.a. ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för djur och växter.

Enligt 7 kap. miljöbalken är det Länsstyrelse eller
kommun som förklarar områden som vatten-
skyddsområde samt upprättar föreskrifter för det
utpekade området.

Ledningen korsar tre grundvattenförekomster i
Jämtlands län, se tabell 17.

Kommun Vatten id Närliggande
ort

Material

Östersund SE698421-
145988 pilgrimstid Sand &

grus
Berg 5E691373-

144132 Vitvattnet Sand &
grus

Sand &
grusHärjedalen SE688120-

142672 Sveg

Tabell 17. Grundvattenförekomster

Konsekvenser

Bergsstaten ser inte att ledningen utgör någon
intressekonflikt med gällande undersökningstill-
stånd enligt minerallagen.

Ledningen sträcker sig i huvudsak genom skogs-
mark. Ledningen har funnits i närmare 50 år och
bedöms därmed sammantaget innebära små nega-
tiva konsekvenser på områdets naturresurser.

Åtgärdsförslag
Inga åtgärder föreslås.

Kommun Fastighet Avstånd
(m)

Magnetfilt vid
årsmedelströmlast

1

Läge Byggnadstyp

Östersund Lillsjöhögen 2:15 82 0,25 0 Permanent
Bräcke Anviken 2:104 63 0,43 Ö Fritidshus
Bräcke Anviken 2:94 73 0,32 V Fritidshus
Bräcke Tjutboda 1:4 100 0,17 V Permanent
Härjedalen Ytterberg 29:5 72 0,26 Ö Fritidshus
Tabell 18. Närboende öster (Ö) respektive väster (09 om ledningen

7.9 Boendemiljö

Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader
där människor kan förväntas vistas under en
längre tid, så som permanentbostäder, fritidshus,
industribyggnader och kontorslokaler.

Beskrivning
Längs med hela ledningen finns enstaka bebyggelse
främst i form av fritidshus och jaktstugor. Även
enskild permanentbebyggelse förekommer.

Fastigheter med bebyggelse inom ett avstånd på
100 meter från aktuell ledning har inventerats i
fält. Avstånd till aktuell ledning, läge samt beräknat
magnetfältsvärde vid årsmedelströmlast redovisas i
tabellen nedan.

Bild 19. Fritidshus nära ledningen i Bräcke kommun.

Sammanlagt fem hus finns inom 100 meter från res-
pektive sida om aktuell ledning. Två av dessa klassas
som permanentboende och tre klassas som fritids-
hus. Ingen sammanhängande bebyggelse berörs.

Konsekvenser
Ett sprakande ljud kan upplevas vid fuktig väderlek
under och omedelbart invid ledningen. Ljudet avtar
med avståndet och maskeras av vegetation och öv-
riga ljud i omgivningen.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för
bebyggelsen i närheten av kraftledningen vara små.

Åtgärdsförslag
Inga åtgärdsförslag.

7.10 Infrastruktur

Riksintressen
Riksväg 87 korsas ca 5 km sydost om Midskog.
Nordväst om Pilgrimstad korsar ledningen E14 och
järnvägen mellan Ange och Östersund. Nordväst
om Sveg korsar ledningen Riksväg 84.

Övrigt
Förutom nämnda riksintressen passeras ett flertal
lokala vägar av ledningen.

Ledningen berörs av ett antal andra kraftledningar i
Jämtlands län. Mellan Rätan och länsgränsen är led-
ningen byggd parallellt med Svenska Kraftnäts 220
kV ledning RL5 S7.
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Konsekvenser
Ledningen bedöms inte innebära några konsekven-
ser för områdets infrastruktur.

Åtgärdsförslag
Då ledningen redan existerar och uppfyller gällande
säkerhetsbestämmelser föreslås inga åtgärder.

7.11 Planförhållanden

Beskrivning
Aktuella översiktsplaner har studerats för respektive
kommun. Inga detaljplaner finns inom utbyggnads-
förslagets ledningssträckning.

Konsekvenser
Ledningen berör inga områden som omfattas av
detaljplan i Jämtlands län.

Den befintliga ledningen bedöms inte strida mot
någon plan.

Åtgärdsförslag
Inga åtgärdsförslag.

7.12 Rennäring
Renskötselns markanvändning varierar mellan års-
tiderna, beroende av väderleksförhållanden och
måste anpassas efter de faktiska betesförhållandena.
Framförallt under vinterperioden varierar förhållan-
dena mellan åren beroende på snödjup, snökonsis-
tens, isförhållanden etc. Rennäringen är en extensiv
näring och därför arealkrävande.

Områden av intresse för rennäringen samt de sam-
ebyar som berörs av ledningen redovisas på karta
sidan 34.

Nedan ges en beskrivning av de områden som be-
rörs av ledningen.

Berörda samebyar
I tabellen nedan redovisas de samebyar som berörs
av ledningen i Jämtlands län.

`~ _. :r,. ~.~

Jovnevaerie

Handölsdalen

Tassåsen

Njaarke

Ohredahke

Jiingevaerie

Raedtievaerie

Tabe1119. Samebyar

Riksintressen
Ett flertal områden och flyttleder av riksintresse för
rennäringen enligt MB 3 kap 5 § berörs av ledning-
en, se karta sidan 34.

Flyttleder
Ledningen korsar flyttleder för rennäringen vid väg
87, väg 45 sydväst om Rätan och i ett område mel-
lan Sveg och Lillhärdal.

Vinterbete
Ledningen sträcker sig genom område för vinterbe-
te mellan Midskog och Sveg. Delen mellan Midskog
och Rätan samt i ett område norr om Sveg klassas
som ett område särskilt viktigt för vinterbete.

Uppsamlingsområden
Vid Midskog och söder om Pilgrimstad berör led-
ningen uppsamlings- och övernattningsområden.

I området mellan E14 och Rätan sträcker sig led-
ningen genom områden som är klassade som triv-
selland. Med detta menas områden som renarna

drar sig till pä grund av områdets topografi och
tillgång på bete. Trivselland benämns även som
naturliga samlingsställen.

Konsekvenser
Bedömningsgrunder

Stora konsekvenser uppstår när riksintresseområ-
den för rennäring och flyttleder påverkas av stör-
ningar som ljud och barriäreffekter. Tillgänglighe-
ten till de strategiska områdena försämras påtagligt
och får till följd att renskötseln inte längre kan be-
drivas inom ett betesområde.

Måttliga konsekvenser uppstår när tillgänglighe-
ten till frekvent använda betesmarker inom riksin-
tresseområden försämras då kraftledningen skär av
och ger upphov till barriäreffekter. Renskötseln kan
inte bedrivas i samma omfattning som tidigare eller
får inte möjlighet att utvecklas på grund av stör-
ningarna.

Små konsekvenser innebär att tillgängligheten till
betesmarker inte påverkas av den nya kraftledningen
i någon större grad. Inga områden av riksintresse
berörs av barriäreffekter eller andra störningar.

Ljudeffekter kan upplevas under ledningen.
Undersökningar visar att ljudnivåer från kraftled-
ningar är hörbara för renar, men störningen innebär
ingen påverkan på renarnas beteende och därmed
bedöms de inte innebära några negativa konsekven-
ser för rennäringen.

Om markslitage uppstår vid underhåll kan det skada
frennäringens betydelsefulla markområden och där-
med påverka renarnas födointag vilket är en negativ
konsekvens. Genom att utföra markarbeten när
marken är tjälad samt att företrädesvis nyttja redan
befintliga transportvägar mildas denna påverkan.

Undersökningar visar att renar minskar i förekomst
i områden upp till fyra kilometer från kraftledningar,
oberoende av skillnader i terrängtyp, betesförhål-

landen och snöförhållanden. Andra undersökningar
visar att dessa konsekvenser blir särskilt tydliga
i fjällterräng, då förekomsten av ren minskar i
en bredare korridor jämfört med skogsterräng.
Kraftledningsutbyggnad i skogsland verkar således
innebära mindre påverkan för renar än i fjällterräng.

Sammantaget bedöms 400 kV ledningen innebära
små konsekvenser för rennäringen.

Åtgärdsförslag
Inga åtgärdsförslag.

Bild 20. Trivselland för rennäringen cirka 10 kilometer sö-
der om Pilgrimstad.
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7.13 Fåglar och
kraftledningar
Det finns två typer av skador som brukar upp-
komma vid fåglars kontakt med kraftledningar, dels
elskador där fågeln kommer i kontakt med fas och
jordning och dels kollisionsskador där fågeln skadar
t.ex. en vinge vid påflygning.

Rovfåglar och ugglor har visat sig drabbas i större
utsträckning än andra arten.
Av studierna framgår det inte hur fördelningen på
olika ledningstyper ser ut, men frekvensen av skador
är troligtvis högre på större ledningar med topplinor
och mindre ledningar med tätare fasavstånd.

Brännskador uppstår ofta när fågeln utnyttjar led-
ningsstolpen som utsiktsplats. Beroende på stolpens
konstruktion kan det föreligga en risk att fågeln
kommer i kontakt med fas och annan metalldel
samtidigt vilket leder till strömöverföring.
Den vanligaste orsaken till att fåglar kolliderar med
kraftledningar är att de undviker faslinorna, men
inte uppmärksammar jordlinan som oftast ligger
ovanför faserna.

Naturhistoriska Riksmuseet utförde år 2000 en sam-
manställning av återfynd av ringmärkta fåglar där
dödsfallet troligtvis har orsakats av kraftledningar
och elström. Rapporten visade att antalet återfynd
varierade kraftigt mellan arterna och att den fanns
en variation inom landet. Av totalt 130 000 åter-
funna fåglar bedömdes 2713 fåglar, varav 1967 st i
Sverige, ha dött till följd av kraftledningskollision
eller strömgenomföring. Rapporten visade även att
trenden var ökande mellan 1960-talet och 1990-ta-
let, men att antalet dödstal har sjunkit under 1990-
talet. Orsaken till de minskande dödstalen tros bl.a.
bero på åtgärder för att förhindra att fåglar kommer
i kontakt med strömförande del på stolptransfor-
matorer. Om fågelkollisioner skulle visa sig bli ett
problem, finns möjligheten att förse kraftledningen
med vandringsmarkering inom det aktuella området.

Det buskskikt som uppstår i en hävdad ledningsgata
påminner om buskskiktet som finns i skogsbryn och
i hagmarker. Denna biotop inhyser många fågelar-
ter. 1997 gjordes en inventering av fågelfaunan i
kraftledningsgator i mellansverige där en jämförelse
gjordes mellan skogsgatan och skogsbryn i jord-
bruksmark. Det visade sig att förekomsten av fåglar
var högre i kraftledningsgatorna och att antalet
arter var jämförbart ide båda biotoperna. De flesta
arterna tycktes vara vanligare förekommande i kraft-
ledningsgatorna.

Konsekvenser
Ledningen bedöms inte utgöra ett sådant hot mot
fågellivet att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Åtgärdsförslag
Inga åtgärdsförslag.

8. Drift & framtida
underhåll

Underhållet av en ledning kan delas upp på dels det
tekniska underhållet och dels det skogliga underhål-
let. De olika tidsintrevallerna som beskrivs i detta
kapitel varierar beroende på vilken typ av underhåll
det handlar om.

8.1 Löpande drift &
ledningsunderhåll

In tre vall
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna
besiktigas med bestämda intervall. Den tekniska
besiktningen av ledningen sker i cykler om åtta år.
År ett till sju besiktigas ledningen (driftbesiktning)
okulärtfrån helikopter en gång per år. Det åttonde
året görs en mer omfattande besiktning (underhålls-
besiktning) från marken då linor, stag, stolpar mm
kontrolleras, Jordtag besiktigas för att säkerställa att
de uppfyller kraven i starkströmsföreskrifterna.
Tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella
styrs avde fel som upptäckts på ledningen vid be-
siktningarna. Eftersom delarna i anläggningarna
kontinuerligt byts ut, i enlighet med ovanstående ru-
tiner, går det inte att avgränsa en lednings tekniska
livslängd Anlitade entreprenörer kommer att följa
Svenska Kraftnäts rutiner för underhållsarbeten och
blir därigenom upplysta om de lagkrav som gäller.

Kulturminnesskydd
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan fin-
nas riskför att någon fast fornlämning kan komma
att beröras, skall samråd hållas med berörd länssty-
relse enligt 2 kap 10 § kulturminneslagen. Anmälan
sker till berörd länsstyrelse om tidigare ej kända
fornlämningar påträffas under underhållsåtgärderna.
Vid underhållsåtgärder som medför att fornläm-
ningar kan påverkas
markeras samtliga fornlämningar med fornläm-

ningsband vilket innebär att de är väl synliga inför
de markarbeten som kommer att utföras i samband
med arbetet.
Inga ledningsstolpar placeras i fornlämning eller
inom fornlämningsområde. Hänsyn tas till fornläm-
ningarna i samband med anläggande av transportvä-
gar, schaktning eller andra markingrepp.

Naturvårdshänsyn
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan fin-
nas risk för att arbetsföretaget väsentligt kan kom-
ma att ändra naturmiljön (i de fall arbetsföretaget
inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt
enligt andra bestämmelser i miljöbalken), skall sam-
råd hållas med berörd länsstyrelse enligt 12 kap 6 §
miljöbalken.

8.2 Skogligt underhåll
Underhållsröjning skall i största möjliga utsträck-
ning utföras under barmarksperioden. Vid sådant
snödjup att risk för höga stubbar eller nedtryckning
av vegetation föreligger, skall röjning av skogsgatan
avbrytas, fällning av farliga träd i sidoområdena
skall så långt möjligt utföras under tid då tillvarata-
gande av virke är gynnsamt.
Underhållsröjning skall utföras av personer med
god erfarenhet av skogsarbetet och betryggande
kännedom om säkerhetsanvisningarna för underhåll
av ledningsgata. Vid underhållsröjning skall alla er-
hålla sådana instruktioner, att de är helt införstådda
med faran att arbeta invid en spänningsförande
ledning. Röjningen skall utföras på det för lednings-
ägaren mest ekonomiska sättet. Hänsyn skall dock
alltid tas till markägares synpunkter som bör beaktas
i samband med underhållsröjningen. Detta medför
att underhållsröjningen kan ske på olika sätt bero-
ende på de lokala förhållanden som råder. Anlitade
entreprenörer kommer att följa Svenska Kraftnäts
rutiner för underhållsröjning och blir därigenom
upplysta om de lagkrav som gäller.
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Intervall
Röjning med tillhörande kantträdsavverkning
ska i de flesta fall utföras med älta års intervall.
Avgörande för intervallets längd är tillväxtförmågan
i skogsgatan och dess sidoområden.
Röjningsbesiktning ska utföras vid minst ett tillfälle
mellan röjningarna, vilket innebär att ledningsgatan
ska tillses regelbundet med fyra års intervall.

Skogliga underhållsåtgärder över tid:
Är 1 Röjning
Ar 2 Kantträdsavverkning
Ar 4 Röjningbesiktning
År 7 Extra röjningsbesiktning
Är S Röjning
o.s.v.

Röjning
Generellt gäller att all lågväxande vegetation ska
sparas. Skogsgatan får härigenom ett tilltalande ut-
seende samtidigt som natur- och viltvård gynnas.
Enbuskar, lågväxande videarter, gräs och ormbun-
kar håller effektivt plantor av högväxande arter bor-
ta. De bör därför gynnas genom att de befrias från
konkurrens med högväxande arter. Patrullstig eller
transportväg inom skogsgatan ska kalröjas till en
bredd av tre meter.
Även stolpplatserna ska kalröjas, vilket innebär att
inga träd eller buskar får stå kvar mellan stolpbenen,
ej heller närmare stolpe eller stag än tre meter.
Hänsyn ska även tas till markägarens önskemål när
det gäller prydnadsträd, fruktodlingar m.m. i eller i
anslutning till ledningsgatan.
Det har visat sig att en ledningsgata som underhålls
med jämna mellanrum skapar attraktiva livsmiljöer
för många arter.
Röjningsarbetet utförs normalt som motormanuellt
arbete med röjsäg

Kantträdsavverkning
Träd som kan komma för nära ledningen vid exem-
pelvis storm eller fall stämplas (mäts och märks med

färgprick). Avverkningen utförs på sådant sätt att
mark- och miljöskador i möjligaste mån minimeras.
Detta kan ske till exempel genom avverkning pä tjä-
lad mark och att maskinerna är utrustade med mil-
jöband samt använder miljöoljor. Under senare tid
har andra metoder provats, istället för att avverka
träden toppas träden med hjälp av anordning som
hänger under en helikopter.

Röjningsbesiktning
Besiktning utförs mitt emellan två röjningsperioder.
Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom
närområdet (4,5 m) från faslinorna innan komman-
de röjning sker, röjs bort.
Äret före planerad röjning kontrolleras ledningen
så att ingen vegetation kommit för nära faslinorna.
Detta görs för att röjningsarbetet ska kunna utföras
på ett säkert sätt.

högsta
tillåtna
trädhöjd

Kulturminnesskydd
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan fin-
nas risk för att någon fast fornlämning kan komma
att beröras, skall samråd hållas med berörd länssty-
relse enligt 2 kap 10 § kulturminneslagen.
Anmälan sker till berörd länsstyrelse om tidigare ej
kändafornlämningar påträffas under underhållsåt-
gärderna. Vid underhållsåtgärder
som medför att fornlämningar kan påverkas
markeras samtliga fornlämningar med fornläm-
ningsband vilket innebär att de är väl synliga inför
de markarbeten som kommer att utföras i samband
med arbetet.
Inga ledningsstolpar placeras i fornlämning eller
inom fornlämningsområde. Hänsyn tas till fornläm-
ningarna i samband med anläggande av transport-
vägar, schaktning eller andra markingrepp.

44 skogsgata

Bild 21. Principskiss ledningsgatans utseende vid 400 kV

Naturvårdshänsyn
Vid underhållsåtgärder som medför att det kan fin-
nas risk för att arbetsföretaget väsentligt kan kom-
ma att ändra naturmiljön (i de fall arbetsföretaget
inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt
enligt andra bestämmelser i miljöbalken), skall sam-
råd hållas med berörd länsstyrelse enligt 12 kap 6 §
miljöbalken.
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9. Samlad bedömning
Den befintliga 400 kV ledningen sträcker sig genom
ett varierande landskap. Här finns både täta skogar,
vidsträckta myrar och varierande odlingslandskap.
Detta innebär att ledningens påverkan på miljön
skiljer sig åt längs sträckningen.

De känsligaste områdena ur landskapsbildshänse-
ende är där ledningen passerar öppna ytor som
myrar eller där ledningen sträcker sig över höglänt
terräng.

I och med att ledningen sträcker sig genom stora
obebodda skogsområden bedöms den ha en måttlig
inverkan på landskapsbilden i Jämtlands län.

För friluftslivet bedöms ledningen innebära måttliga
konsekvenser eftersom att ledningen har funnits i
området i 40 år.

För de delar av ledningssträckningen som sträcker
sig genom det mestadels slutna skogslandskapet
bedöms konsekvenserna bli måttliga avseende
landskapsbild respektive små för rekreation och
friluftsliv. Sammantaget bedöms konsekvenserna
för landskapsbilden och rekreation och friluftsliv bli
måttliga.

400 kV ledningen innebär små konsekvenser för
kulturmiljön. Vid underhåll tas hänsyn till de forn-
lämningar vilka förekommer i ledningsgatan.

Inget bostadshus bedöms inneha förhöjt magnet-
£åltsvärde. Konsekvenserna för boendemiljön be-
döms därför bli små.

Miljöaspekt Sammanfattande konsekvenser

Landskapsbild

Ledningen sträcker sig till största delen genom skogsterräng vilket gör att ledningen inte exponeras till en vidare omgivning. Vid passager
över vatten och i höglänt terräng exponeras ledningen mer.
Vid passagen över större vägar är ledningen väl synlig för de som färdas utmed vägen.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden vara små.

Naturmiljö

Natura 2000 områdena och berörda riksintresseområden bedöms inte ytterligare påverkas negativt av den befintliga ledningen men kan i
vissa fall upplevas som något störande. Påverkan på känslig mark begränsas till den närmast stolpfundamenten.

Ledningssträckningen påverkar förekommande naturvärden genom ökad kanteffekt samt mindre livsutrymme för stömingskänsliga arter
och miljöer. Vissa arter kan också gynnas av den ökade solexponeringen i kantzonerna. Åtgärder för att minimera skador på känsliga
strandzoner och våtmarker vid underhåll av ledningen vidtas där så är möjligt.

Konsekvenserna bedöms som små för naturmiljön.

Kulturmiljö

Värden inom riksintresseområdena bedöms inte vara påverkade av den befintliga ledningen.

Inom ledningssträckningen frans ett antal fornlämningar. Vid underhåll tas hänsyn till registrerade fornlämningar. Upptäcks en hittills
okänd fornlämning i samband med underhåll av ledningen avbryts arbetet och länsstyrelsen kontaktas.

Konsekvenserna bedöms därmed bli små för kulturmiljön.

Rekreation och
friluftsliv

Ledningen är ibland synlig från väl frekventerade vandringsleder och andra begränsade områden vid t.ex. sjöar, men ledningen bedöms inte
begränsa möjligheten till att vistas inom dessa områden. Ledningsgatan kan även utnyttjas som vandrings- eller skoterled.

Ljudeffekter kan upplevas precis under ledningen. För vandringsleder vilka korsas av planerad ledningssträckning innebär detta att
ljudeffekten avklingar snabbt efter passagen och ljudet bedöms därmed inte innebära några negativa konsekvenser för det rörliga
friluftslivet.

Sammantaget bedöms den påverkan ledningen har på rekreation och friluftsliv innebära små konsekvenser för upplevelsevärdena och
nyttjandet av området

Rennäring

Ledningen korsar flyttleder och betesområden för renar vid ett flertal tillfällen. Ledningen bedöms inte inskränka på den pågående
rennäringen i området.

Sammantaget bedöms ledningen innebära små konsekvenser för rennäringen.

Naturresurser Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för naturresursema vara små.

Boendemiljö Kraftledningen passerar i närheten av ett fåtal hus i jämtlands län. Svenska kraftnät gör bedömningen att ledningens inverkan på
bebyggelsen är liten.

Infrastruktur
Ledningen uppfyller gällande starkströmsföreskrifter vid korsningar med vägar, järnvägar och andra kraftledningar.

Ledningens lokalisering bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för områdets infrastruktur.

Planförhållanden Den befintliga ledningen strider inte mot några planer.

Tabell 20. Samlad bedömning
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10. Begrepps-
förklaring

Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället,
det allmänna, till skillnad från enskilda intressen.

Biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken.

Bonitetsinlöst
Inlösen baseras på skogsmarkens naturgivna virkes-
producerande förmåga.

Bäckdråg
Kärrparti på mosseyta, kännetecknat av genom-
strömmande eller oftare genomsipprande vatten och
kärrartad vegetation.

Detaljplan
Upprättas av kommunen för att med bindande
verkan fastställa ett områdets utnyttjande för olika
ändamål.

Engångsersatt område
Betecknar det område längs en kraftledning, för
vilket ledningsägaren betalat engångsersättning. Det
engångsersatta området motsvarar normalt skogsga-
tan.

Farliga träd
Betecknar träd, som är eller fram till nästa under-
hållsröjning kan bli farliga för ledningens driftsäker-
het

Flora
Växtartsindelning.

Fysisk miljö
Mark, vattenområden, landskap, kulturmiljö, infra-
struktur, anläggningar, byggnader, ekosystem, klimat
samt upplevelser i den fysiska miljön.

Fågelfauna
Fågellivets sammansättning avseende art- och indi-
vidantal.

Högväxande vegetation
Betecknar sådana arter, som på växtplatsen kan bli
så höga att de stör ledningens drift.

Indirekta effekter och kon-
sekvenser
Effekter och konsekvenser som inte är en direkt
följd av kraftledningsprojektets intrång eller stör-
ningar. Även sekundära och tertiära effekter brukar
räknas till indirekta effekter.

Kantträd
Betecknar de farliga träd, som växer utanför det
engångsersatta området och för vilka ersättning ska
betalas när de avverkas.

Koncession
För att fä bygga och använda ledningarna for-
dras tillstånd enligt ellagen, s. k. Koncession.
Handläggningen av ansökan sker hos Statens ener-
gimyndighet Det slutgiltiga beslutet om koncession
fattas av regeringen.

Landskapsbild
En bedömning av påverkan på landskapet innebär
analys och värdering av hur ledningen syns och
upplevs från olika platser i landskapet, det vill säga
hur ledningen påverkar landskapsbilden. En viktig

faktor är ledningens fysiska ingrepp i terrängen. En
annan faktor består av de visuella begreppen domi-
nans, kontrast och exponering. Dominans anger hur
ledningen kommer att dominera i förhållande till
skala och struktur i landskapet. Kontrast beskriver
hur ledningen smälter in i landskapet, t ex ett jord-
brukslandskap. Exponering beskriver hur iögonfal-
lande ledningen ter sig för personer som lever och
rör sig i omgivningen.

Ledningsgata
Avser det område längs en lttaftledning, inom vilket
vissa krav måste uppfyllas enligt starkströmsföre-
skrifterna. I skogsmark utgörs ledningsgatan av
skogsgata och sidoområden.

Lågväxande vegetation
Betecknar sådana arter, som på växtplatsen uppen-
bart inte kan bli så höga att de stör ledningens drift.

Marklösen
Inköp av mark.

Miljöbalken
Den samlade miljölagstiftningen i Sverige. Trädde i
kraft 1 januari 1999.

Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad
av tex ett kraftledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks
neutralt.

Miljökonsekvens
Följden av vissa miljöeffekter för något intresse.
Miljökonsekvens uttrycks som en värderande be-
dömning.

Miljökvalitet
Kvalitet hos mark, luft, landskap etc.

Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
Ett dokument särskilt avsett att utgöra beslutsun-
derlag och vars innehåll är grundat på en process
där verksamhetsutövaren inhämtar, utvecklar, för-
medlar och tillvaratar kunskap om hur verksam-
heten eller åtgärden inverkar på människors hälsa
och miljön i den mening begreppet används i 1 kap
miljöbalken.

Natura 2000
Nätverk av värdefulla naturområden inom EU.
Syftet är att värna om naturtyper och livsmiljöer
för arter som EU-länderna kommit överens om att
bevara.

Naturvärden
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet om-
råden som inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i
skogsstyrelsens inventeringar De kan förväntas bli
nyckelbiotoper inom en inte alltför avlägsen framtid.

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att
projektet genomförs.

Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livs-
miljö för utrotningshotade djur eller växter eller
som annars är särskilt slyddsvärda. Rödlistade arter
kan finnas här. Skogsstyrelsen tillhandahåller digital
information om nyckelbiotoper.

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden, kulturvär-
den eller hänsyn till friluftsliv i ett nationellt eller
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internationellt perspektiv. Riksintressena skyddas i
Miljöbalken (MB) 3 kap 6 g.
Samlad bedömning
En viktning (mbördes värdering av faktorer), där
MKB tillsammans med annat beslutsunderlag ska
möjliggöra för beslutsmyndigheten att samlat be-
döma projektets verkningar, inte fråga för fråga eller
konsekvens för konsekvens utan med en helhetsbild
av projektets verkningar.

Samråd
Ett samråd ska enligt miljöbalken informera, höra
och beakta enskilda och organisationer som berörs
av en verksamhet.

Sidoområden
Betecknar de områden längs en kraftledning,
som är belägna på ömse sidor om skogsgatan.
Sidoområdena sträcker sig så långt ät sidorna som
det kan finnas träd som utgör en fara för ledningens
säkerhet.

Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av
tillfälliga och bestående skador.

Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en kraftledning
inom vilket ledningsägaren vid underhåll röjs i hu-
vudsak all högväxande vegetation.

Skörbränd/skärvig sten
Sten som upphettats ett flertal tillfällen.

Stensättning
Flack eller plan gravanläggning med synliga stenar
eller täckt av torv.

Sumpskogar
Sumpskogar innefattar all trädbärande blöt mark där
träden i moget stadium har en medelhöjd på minst
3 meter och trädens krontäckningsgrad är minst 30
procent. Skogsstyrelsens inventerar och klassificerar
sumpskogsområden i naturvärdesklass 1-4, där 1 är
högsta värdet.

Trivselområden
Naturliga samlingsområden för renar.

Vattenfauna
Djurlivets sammansättning avseende art- och indi-
vidantal i vattenmiljö.

Våtmarker
Länsstyrelsen inventerar och klassificerar våtmarker
i naturvärdesklasserna 1-4, där 1 är högsta värdet.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar
grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt
hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.
I planen redovisas dessutom kommunens ställnings-
tagande till olika allmänna intressen, till exempel
riksintressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bin-
dande men ska ge vägledning för efterföljande be-
slut om användningen av mark- och vattenfrågor.
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Bilaga 1
Samrådsredogörelse

Generaldirektören

2009-06-29 Dm. 749/2006/AN10

Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 ESKILSTUNA

Yttrande över inkomna remissvar angående ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 400 kV kraftledning mellan Midskog och
Stenkullen

Samrådsprocessen

Samråd har genomförts genom att ett utkast till miljökonsekvensbeskrivningen
skickats ut till berörda markägare, kommuner, länsstyrelser samt övriga myndigheter
och berörda sektorsintressen.

Samrådsredogörelse

JÄMTLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat beslut att ett bibehållande av
kraftledningen inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
konstaterar att kraftledningen representerar ett viktigt samhällsintresse. Länsstyrelsen
rekommenderar användning av länsstyrelsens GIS-data när det gäller uppgifter om
rennäringens intressen. Länsstyrelsen anser att MKB:n bör redovisa om
kraftledningen har någon inverkan på fågellivet och hur mani så fall kan minimeras
skador på fågel. Det är lämpligt att Sveriges Ornitologiska förening får MKB:n för
synpunkter. Länsstyrelsen efterlyser större hänsyn vid underhållsröjning för att
skydda värdefulla biotoper.

Svenska Kraftnäts kommentar
Ett avsnitt om kraftledningar och fåglar har inarbetats i MKB:n.

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1700
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN

WWW.SVK.SE
P,EGSSTP.ATOP,Cr)SVK.SE

TEL 08 175 80 00
FAX 08 175 89 50 1/15

Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB - Svenska Kraftnät 41



Svenska Kraftnät har rutiner för underhållsröjning, vilka har infogats i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Rutinerna syftar till att säkerställa att underhållsröjning
sker på ett hänsynsfullt sätt i förhållande till miljö- och kulturvärden.

Östersunds kommun konstaterar att kommunen ej tagit emot några klagomål med
anledning av kraftledningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inget att
erinra mot förnyat tillstånd och har inga synpunkter på MKB:n.

Bergs kommun har inget att erinra mot förnyelse av koncession samt tillhörande
MKS.

Härjedalens kommun har inget att erinra mot förnyelse av koncession. Kommunen
bedömer att ledningen har viss inverkan på naturskyddsområden som passeras, men
då främst vad gäller landskapsbilden. Ledningen bedöms ej inskränka på den
pågående rennäringen i området.

Bräcke kommun bedömer att MKB:n redovisar konsekvenser på ett konkret sätt och
innehåller de uppgifter som behövs för att ta ställning. Kommunstyrelsen tillstyrker
förnyad koncession.

, ägare till  i Bergs kommun har vid samtal
2008-04-28 ställt frågor om ledningens sträckning och om prövningsförfarandet.

 (make till , ägare till  i Härjedalens
kommun) har vid samtal 2008-04-21 förklarat att han vill att ledningen ska rivas.
Kraftledningen innebär att stora delar av skogen ej kan brukas och markägaren har
efterlyst ytterligare intrångsersättning.  uppger att han känner av fälten i sin
pacemaker.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att ledningen har mycket stor betydelse för
stamnätet och att en rivning inte är realistisk ur ekonomisk synpunkt. Svenska
Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för fastighetsägaren hur
ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

, ägare till  i Härjedalens kommun har
vid samtal 2008-04-24 samt brev krävt årlig intrångsersättning. I annat fall godkänner
fastighetsägaren inte att kraftledningen finns kvar.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.
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, ägare till  i Bräcke kommun uppger att närheten till
kraftledningen och dess magnetfält innebär en oro för förhöjd cancerrisk. Huset
drabbas ofta av åsknedslag. När ledningen byggdes 1068 förstördes fastighetens
vattentäkt. Enligt fastighetsägaren har detta inte ersatts fullt ut. Fastighetsägaren
menar också att fastighetens värde har sjunkit till följd av kraftledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Når det gäller frågor om magnetfält hänvisas till miljökonselvensbeskrivningen. Krav
på ersättning som kompensation för skador till följd av kraftledningen prövas inte i
samband med koncessionsförnyelsen, utan fastighetsägaren hänvisas till en
skadeståndstalan enligt 32 kap. miljöbalken. Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att
intrångsersättning och byggskador redan är ersatta fullt ut. Kraftledningen har
förutom de tre faslinorna även två så kallade topplinor, vilka skyddar ledningen från
åska.

, ägare till  bar påpekat att skrivningen i
avsnitt 7.5 i MKB:n är missvisande då den kan ge intryck av att Svenska Kraftnät tar
hänsyn till skyddade områden "där så är möjligt".

Svenska Kraftnäts kommentar
MKB:n har förtydligats på denna punkt. Svenska Kraftnät hänvisar även till rutinerna
för underhållsröjning.

DALARNAS LÄN

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att ett bibehållande av kraftledningen
inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen konstaterar att ett
bibehållande av ledningen är att föredra framför ett annat läge. Skrivningen under
avsnitt 7.5 bör justeras så att det framgår att underhållsarbeten som påverkar Natura
2000 ska ta hänsyn till dessa naturvärden. Under avsnitt 7.6 bör åtgärdsförslag
justeras så att det framgår att om underhållsarbeten bedöms påverka fornlämningar
eller riksintressen negativt ska samråd ske, och eventuellt tillstånd sökas hos,
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Enligt avsnitt 7.7 är rörligt friluftsliv vanligt förekommande och detta bör föranleda att
portalstolpar för att beklädas med klätterskydd inom områden där människor vistas
mer frekvent. Det bör framgå av MKB:n vilka stolpar som kan vara aktuella.
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Underhållsröjning får inte ske av strandnära vegetation om livsvillkoren för djur- och
växtarter väsentligen försämras. Kartornas teckenförklaring bör korrigeras sä att
riksintressen benämns kulturmiljövård respektive naturvård.

Svenska Kraftnäts kommentar
MKB:n har uppdaterats i enlighet med länsstyrelsens önskemål.

Malung-Sälens kommun har ej någon erinran mot förnyad koncession.

Älvdalens kommun har inget att erinra mot förnyelse av koncessionen.

Mora kommun har inget att erinra mot förnyad koncession.

, ägare till  Älvdalens kommun, har vid telefonsamtal
2008-04-29 ställt frågor om ansökan och om ledningen ska flyttas.

, ägare till  i Älvdalens kommun, har vid samtal
2008-05-15 ställt frågor om ytterligare ersättning ska utbetalas och om det finns
möjlighet att få frikraft.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning. Svenska Kraftnät har förklarat
för fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt och att
frikraft inte är aktuellt.

, ägare till  i Malung-Sälens kommun, har vid samtal
2008-05-22 ställt frågor om samrådet och om ytterligare ersättning ska utgå.
Fastighetsägaren har inga hus i anslutning till ledningen och har inga besvär av
ledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

VÄRMLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Värmlands län konstaterar att de sammanlagda konsekvenserna
är måttliga och att ett bibehållande av ledningen i nuvarande sträckning är att föredra
framför ett annat läge. Åtgärder och underhåll inom känsliga/värdefulla områden
måste dock föregås av varsamhet. Med hänsyn till redovisade magnetfält vid närmast
belägna bostäder, bör en bedömning utifrån miljöbalkens hänsynsregler
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(försiktighetsprincipen) ingå. Under rubrik 7.5 bör framgå att underhållsåtgärder i
skyddade naturområden ska föregås av samråd enligt 12:6 MB. Punkten 7.6 bör
justeras så att det framgår att länsstyrelsen ska kontaktas vid underhållsarbeten i
närheten av fornlämningar. Under punkten 7.7 ska redovisas behovet av att konstruera
stolpar med klätterskydd i områden där människor vistas frekvent. MKB:n är otydlig
vad gäller redovisningen av riksintressen. Länsstyrelsen bifogar även kartor som visar
vilka vattenområden som omfattas av utökat strandskydd. Länsstyrelsen har i särskilt
beslut fattat beslut att ett bibehållande av ledningen i oförändrad sträckning och i ett
oförändrat utförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har kompletterat MKB:n i enlighet med länsstyrelsens önskemål.

Grums kommun har meddelat att kommunen ej har något att erinra mot att
förlängd koncession beviljas.

Sunne kommun har inget att erinra mot den föreslagna miljökonse-
kvensbeskrivningen för förlängning av koncession. Kommunen konstaterar att
ledningen bl.a. berör Gräsmarksdeltat som ingår i ett riksintresseområde för
naturvärden.

Torsby kommun har inget att erinra mot en förlängning av koncessionen och anser
att miljökonsekvensbeskrivningen väl beskriver miljökonsekvenserna inom Torsby
kommun.

Säffle kommun anser med hänvisning till redovisade magnetfält att en bedömning
utifrån 2 kap miljöbalken och försiktighetsprincipen ska ingå i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts bedömning att den redogörelse som återfinns under rubriken
7.2 i miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de krav som kommunen ställer.

, ägare till  i Torsby kommun har vid
samtal 2008-05-05 krävt ersättning för fortsatt koncession.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

, ägare till  i Grums kommun har genom samtal

frän  2008-05-06 ställt frågor om samrådsutskicket har med Fortums
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planerade 130 kV-ledning att göra och om ledningen ska rivas. Enligt l ska den nya
ledningen från Fortum gå parallellt med befintlig ledning.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har förklarat att avsikten är att ledningen ska gå kvar i befintlig
sträckning med befintligt utförande och därmed inte är aktuell för rivning.

, ägare till  i Säffle kommun har vid samtal 2008-05-28
ställt frågor om varför ledningen har den sträckning den har och går så nära
bebyggelse (i hans fall 54 meter från huset).

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har förklarat att närboendefrågan inte var så stor vid tidpunkten för
kraftledningens anläggande, men berättat att ledningsägare och myndigheter har
betydligt större fokus på avstånd till bostäder för de ledningar som planeras idag.

, ägare till  i Säffle kommun har i brev ställt frågan om
kraftledningen kan störa datormottagningen från en Telia-mast 3 km bort.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har upplyst om att kontakten med Telia är god och att samarbete
sker för att minimera störningar på varandras utrustning.

, ägare till  i Grums kommun, har via e-post meddelanden
under maj och juni 2008 ifrågasatt om Svenska Kraftnät beaktar
försiktighetsprincipen samt tar det skadeansvar som framgår av samrådsunderlaget.
Öhman har översänt bilder på träd och ris som lämnats kvar i kraftledningsgatan och
därmed försvårar framkomligheten.

Svenska Kraftnäts kommentar
Synpunkterna på bristande omsorg vid underhållsröjningen har vidarebefordrats till
underhållsansvarig på Svenska Kraftnät för åtgärd.

, ägare till  i Säffle kommun, har vid samtal 2008-09-30
ställt frågor om magnetfälten.  står inför vissa investeringar och vill få besked
om det finns risk för att hans fastighet blir inlöst.  vill veta vilka åtgärder som
finns att tillgå för att minska magnetfälten eftersom han helst vill bo kvar.

Svenska Kraftnäts kommentar
Vid en schablonberäkning har årsmedelvärdet för fastigheten beräknats till 4,2 µT.
Svenska Kraftnät har därefter kontrollräknat magnetfälten för den aktuella
fastigheten. Vid beräkningen har man utgått från verkliga avstånd mellan mittfas och
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byggnad (zo meter), verklig höjd på stolpama och de historiska strömlaster som
ledningen haft. Man får då ett värde på ca 2,8 µT. Värdet ligger betydligt under de 4µT
som Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy sätter som gräns för när man överväger
åtgärder.

 ägare till  i Grums kommun, har
via brev meddelat att bolaget inte har något att erinra mot ansökan om förlängd
koncession.

, ägare till  i Torsby kommun, har via e-post
efterfrågat ytterligare ersättning som kompensation för kommande 40 år. I övrigt har

 inget att invända mot den översända miljökonsekvensbeskrivningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för aktuell ledning och har förklarat för
fastighetsägaren hur ersättningsformerna är konstruerade för ledningsrätt.

, ägare till  i Torsby kommun, har vid samtal
2008-06-09 uppgett att hon vill att ledningen ska rivas. Kommunen växer åt detta håll
och det är svårt för dem som markägare att använda marken för exempelvis ytterligare
bebyggelse.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att ledningen har mycket stor betydelse för
stamnätet och att en rivning och ombyggnad inte är realistisk ur ekonomisk synpunkt.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att ett bibehållande av
kraftledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I äncstyrelsen
upplyser om att underhållsröjning inom Natura 2000-områdena kan kräva samråd
med naturvårdsenheten samt att kontakt bör tas med Skogsstyrelsen för arbeten inom
nyckelbiotoper och biotopskydd. Vid eventuell framtida breddning av
kraftledningsgatan ska samråd ske på hela sträckan.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har rutiner för underhållsröjning, vilka har infogats i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Rutinerna syftar till att säkerställa att underhållsröjning
sker på ett hänsynsfullt sätt i förhållande till miljö- och kulturvärden.

7/15

44- Svenska Kraftnot- Förnyelse av koncession Midskog-Stenkullen, MKB



Lerums kommun anser att kraftledningen innebär ett stort visuellt ingrepp i det
öppna odlingslandskapet mellan Gräbo och Olstorp. Kommunen menar att en
omprövning av kraftledningens dragning genom Gräbo bör ske och att det ska utredas
vilka effekter en kablifiering skulle få för påverkan på landskapsbilden och framtida
markanvändning. Lerums kommun avser att träffa Svenska Kraftnät för en diskussion
om alternativa möjligheter.

Svenska Kraftnäts kommentar
Ett möte har hållits mellan Svenska Kraftnät och Gråbo kommun 2009-03-17. Vid
mötet efterlyste kommunen uppgifter om möjligheterna att bygga samman de
parallella ledningarna genom Gråbo, kablifiera dem genom samhället alternativt flytta
dem. Svenska Kraftnäts bedömning är att en sammanbyggnad vore direkt olämplig. En
kablifiering av de två 40o kV ledningarna skulle bygga in en allvarlig svaghet i
stamnätet och därtill vara förenad med en kostnad på i storleksordningen 30o Mkr. En
omdragning av ledningen runt Gråbo skulle kosta i storleksordningen So Mkr, vilket
inte heller är möjligt att motivera. Svenska Kraftnät har informerat kommunen om
dessa bedömningar i en skrivelse 2009-06-26.

Melleruds kommun har inga synpunkter på befintligt ledningsnät såvida inte
ändringar görs som innebär en ändrad ledningsdragning.

Lilla Edets kommun har inget att erinra mot en förnyelse av koncessionen.

Ale kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa varför enbart
fastigheter inom coo meter frän ledningen redovisas vad avser magnetfält. Kommunen
konstaterar också huset på fastigheten Järbo 1:6 har ett magnetfältsvärde på 12,44 µT,
vilket får anses avvika väsentligt från det normala. Kommunen önskar en redogörelse
för vilka nivåer som Svenska Kraftnät anser kraftigt överstiger det normala.
Kommunen anser att man vid underhållsröjning i ledningsgatan bör spara växtlighet
som är naturvårdsintressant. Kommunen upplyser vidare om att kraftledningen inte
överensstämmer med gällande detaljplan i Skepplanda (antagen 1972).

Svenska Kraftnäts kommentar
Att Svenska Kraftnät valt att redovisa byggnader inom coo meter frän ledningen beror
pä att magnetfälten coo meter frän ledningen är i det närmaste helt utsläckta och inte
går att särskilja från bakgrundsvärdena. Fastigheten Järbo 1:6 salufördes under
sommaren 2008 och Svenska Kraftnät tog då tillfället i akt att förvärva den.
Byggnaden på fastigheten kommer att rivas inom kort. Magnetfältsvärden på nivåer
över 4 å 5µT bedömer Svenska Kraftnät som höga värden (vilket stär att läsa i vår
magnetfältspolicy). För byggnader där människor vistas varaktigt brukar då åtgärder
undersökas.
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Det finns rutiner för underhållsröjning, vilka infogats i miljökonsekvensbeskrivningen.
Observera att hänsyn även måste tas till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om säkerhet.
Vad gäller detaljplanen, kan konstateras att ledningen var uppförd när kommunen
antog detaljplanen och att det inte torde vara möjligt att genom detaljplan förbjuda en
koncessionsgiven verksamhet.

Vänersborgs kommun har inget att erinra mot en förnyelse av koncessionen.
Kommunen förutsätter dock att Svenska Kraftnät informerar berörda markägare och
överväger att minska exponeringen för magnetfält vid bostadshus där nivån överstiger
0,4 µT. Kommunen påpekar också att allt arbete inom känsliga och värdefulla natur-
och kulturområden sker med stor försiktighet.

Svenska Kraftnäts kommentar
Samtliga markägare har informerats genom personliga brev. Vad gäller möjligheten att
genomföra åtgärder för att understiga 0,4 µT hänvisas till bemötande av Boverkets
yttrande nedan. Det finns rutiner för underhällsröjning, vilka har infogats i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Trollhättans stad anser att miljökonsekvensbeskrivningen mer tydligt ska redovisa
var ledningen haren negativ påverkan på angivna intresseområden. För bostadshus
med magnetfält över 0,4 µT bör Svenska Kraftnät följa sin egen magnetfältspolicy och
överväga åtgärder som minskar exponeringen. Trollhättans stad anpassar sin
planering utifrån ledningen eftersom den är befintlig.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har redigerat miljökonsekvensbeskrivningen i syfte att bättre
åskådliggöra miljöpåverkan. Vad gäller magnetfälten, så tillämpar Svenska Kraftnät
0,4 µT för nya ledningar. För befintliga ledningar utreds möjliga åtgärder om
magnetfälten överstiger vad som är normalt, vilket brukar innebära ca 4 å 5 µT och
uppåt. I övrigt hänvisas till vad som sägs under bemötande av Boverkets synpunkter
nedan samt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy.

Åmåls kommun har inget att erinra mot fortsatt koncession.

, ägare till fastigheten
Trollhättans kommun har påpekat att Svenska Kraftnät har uppställt regler för minsta
avstånd till vindkraftverk, vilket gör det omöjligt att anlägga vindkraftverk på
fastigheten. Fastighetsägarna motsätter sig förnyad koncession så länge som
kraftledningen innebär ett hinder mot uppförande av vindkraftverk. I andra hand
önskar fastighetsägarna ekonomisk kompensation för de uteblivna intäkterna.
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Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska kraftnät utformar sin anläggning för att uppfylla nödvändiga säkerhetskrav. I
detta arbete ingår beaktande av olika säkerhetsavstånd. För vindkraftverk tillämpar
Svenska Kraftnät ett säkerhetsavstånd på verkets totala höjd plus en
säkerhetsmarginal på 10 meter från kraftledningens yttre faslina. Detta är i linje med
vad som nämns i elsäkerhetsverkets skrift "Byggnader nära kraftledningar", vilken
finns att ladda ner från verkets hemsida. Avståndet syftar till att förhindra att
vindkraftverket orsakar skador på kraftledningen. Dessutom sker det inspektion av
kraftledningen från luften, vilket skulle försvåras av vindkraftverk nära kraftledningen.

 ägare till  i Lerums kommun har efterfrågat om
det finns någon form av åskskydd för kraftledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Kraftledningen har förutom de tre faslinorna även två så kallade topplinor, vilka
skyddar ledningen från åska.

 ägare till i Ale kommun har föreslagit att
ledningen ska grävas ner förbi Kilanda-Hult.

Svenska Kraftnäts kommentar
Se bemötande av synpunkter från LRF nedan.

 ägare till  i Lerums kommun undrar varför hans
fastighet inte återfinns i listan över fastigheter inom 100 meters från ledningen.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnät har förklarat att enbart fastigheter med bostadshus inom 10o meter
från ledningen finns med i tabellen som redovisar magnetfälten. På Lekstorp 3:12
ligger bostadshuset på 130 meters avstånd, vilket förklarar varför det inte finns med i
redovisningen.

 ägare till i Trollhättans kommun har ställt frågor om
ledningens påverkan på amatörradioantenner och påpekat att en isolator verkar vara
trasig.

Svenska Kraftnäts kommentar
Frågorna om störningar på radioantennerna har vidarebefordrats till Svenska
Kraftnäts teknikenhet och underhållsavdelningen har kontaktats om den förmodat
trasiga isolatorn.
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 ägare till  i Trollhättans kommun motsätter sig
koncessionsförnyelse med hänvisning till magnetfälten.

Svenska Kraftnäts kommentar
Magnetfälten vid bostaden har beräknats till 0,56 µT. I enlighet med Svenska Kraftnäts
magnetfältspolicy vidtas inga åtgärder vid magnetfältsnivåer som inte överstiger vad
som får anses normalt

 ägare till  i Lilla Edets kommun har vid samtal
2008-07-07 berättat att hustrun är elallergiker. undrar vilka åtgärder som
finns för att minska de elektriska fälten. De önskar inte bli inlösta.

Svenska Kraftnäts kommentar
Åtgärder forns för att minska det elektriska fältet, som är enklare att skärma än det
magnetiska. Exempel är plantering av skärmande vegetation, t.ex. träd, eller
uppförande av annan typ av barriär, t.ex. ett plank. Om det är en nödvändig åtgärd
samt tillämpligt i det enskilda fallet måste dock bedömas från fall till fall.

 ägare till i
Lerums kommun konstaterar att flera bostäder ligger över det värde som redovisas i
Svenska Kraftnäts magnetfåltspolicy och att det saknas värden för området öster om
vägen Gråbo-Stenkullen. Ledningen bör grävas ner för att frigöra mark för
bostadsändamål.

Svenska Kraftnäts kommentar
Samtliga bostäder inom 100 meter från ledningen har redovisats. Bostäder längre än
100 meter från ledningen har så låga värden att dessa inte kan registreras. Vad gäller
nedgrävning hänvisas till bemötande av synpunkter från LRF nedan.

 ägare till i Lerums kommun har kraftiga invändningar
mot de ersättningsnivåer som tillämpas för ersättning av skog. Spänger som inte
längre nyttjas av Svenska Kraftnät bör underhållas.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det kan konstateras att ersättningsfrågorna inte prövas i samband med Energi-
marknadsinspektionens handläggning av förnyelse av koncession. Det pågår för
närvarande en förhandling mellan LRF och kraftledningsbranschen i syfte att komma
överens om nya ersättningsprinciper för skador på skog, gröda etc. Svenska Kraftnät
följer vid varje tidpunkt gällande bestämmelser och avtal om ersättning. Synpunkterna
på bristande underhäll har vidarebefordrats till underhållsansvarig på Svenska
Kraftnät
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 ägare till  i Åmåls
kommun har efterfrågat magnetfältsvärden vid hög strömlast och förslag på
magnetfältsreducerande åtgärder.

Svenska Kraftnäts kommentar
Strömmen i luftledningen varierar avsevärt under året. Svenska Kraftnät räknar
endast ut magnetfåltsnivåer för årsmedelvärden. Anledningen är att medicinska
studier inom området studerar långvarig exponering av magnetfält, när det gäller

eventuella medicinska effekter för allmänheten som bor eller vistas i kraftledningens
närhet. Av detta följer att värdena vid hög strömlast inte är jämförbara med de nivåer
som nämns i studierna och dessa kommer därför inte att räknas ut.

I enlighet med Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy vidtas inga åtgärder så länge
beräknade magnetfält inte påtagligt överstiger vad som får anses vara normalt. De
värden som beräknats för de tre fastigheterna uppgår till 0,61 µT, 0,41 µT respektive
0,36 µT och föranleder därmed inga åtgärdsförslag.

 ägare till  i Åmåls kommun har vid samtal

påmint om skador som uppkommit vid senaste röjningsarbetet.

Svenska Kraftnäts kommentar
Frågan har vidarebefordrats till underhållsansvarig på Svenska Kraftnät.

 ägare till  i Lerums kommun, har vid samtal framfört

att ekonomiska intressen sätts framför säkerheten för de närboende.

Svenska Kraftnäts kommentar
Markägaren har informerats om att det i nuläget inte finns planer på att ändra

ledningssträckningen.

 ägare till   i Lilla Edets kommun, har vid samtal ställt
frågor om malmfyndigheter som ska ha gjorts i samband med att ledningen byggdes.

Svenska Kraftnäts kommentar
Efter en kontroll i arkivet har markägaren informerats om att ingen dokumentation

finns angående detta.

 ägare till m.fl. i Ale kommun, har vid samtal 2008-

,27-08 påpekat att jordkabeln var klippt på stolparna vid deras fastigheter. De bor på

en höjdpunkt där åskan gärna slår ner och önskar att jordningen ordnas så att blixten

kan slå i stolpen. Fastighetsägaren har också haft synpunkter pä hur
underhållsröjningen skötts.
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Svenska Kraftnäts kommentar
Frågorna har översänts till underhållsansvarig på Svenska Kraftnät för åtgärd.

ÖVRIGA MYNDIGHETER OCH SEKTORSINTRESSEN

Bergsstaten har upplyst om att det finns ett fåtal gällande undersökningstillstånd

enligt minerallagen inom de aktuella områdena, men Bergsstaten har inga erinringar

mot förnyelse av koncessionen.

Elsäkerhetsverket har meddelat att verket inte har några synpunkter på utkastet till

miljökonsekvensbeskrivning.

Boverket anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med ekonomiska

konsekvenser av åtgärder som leder till att en strålningsnivå på högst 0,4 µT kan

erhållas inom områden med sammanhållen bostadsbebyggelse.

Svenska Kraftnäts kommentar
För att nå en lösning som innebär högst 0,4 µT måste ledningen med all säkerhet

byggas om i en alternativ sträckning pä flera ställen. Att finna alternativa

ledningssträckningar som häller tillräckliga avstånd till bostäder, särskilt ide mer

tätbebyggda områdena i Västra Götaland, är mycket svårt eller rent av omöjligt. När

man ska redovisa konsekvenserna av att riva en kraftledning och anlägga en ny, är det

inte enbart kostnaden per mil som är av intresse. Även påverkan pä den nya platsen

måste värderas och bedömas utifrån en rad olika aspekter. Mot bakgrund av

skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken, bedömer Svenska Kraftnät det inte som

rimligt att lägga resurser på att genomföra beräkningar av kostnaderna för en total

ombyggnad av kraftledningen samt redovisa konsekvenserna av en sådan åtgärd. Det

är Svenska Kraftnäts uppfattning att befintlig ledningssträckning och befintligt

tekniskt utförande är den mest lämpliga.

Socialstyrelsen finner att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med en

bedömning av kraftledningens påverkan på människors hälsa eller risk för påverkan

på människors hälsa och åtgärdsförslag för lämnas om konsekvensanalysen ger vid

handen att sä är påkallat.

Svenska Kraftnäts kommentar
Det är Svenska Kraftnäts uppfattning att miljökonsekvensbeskrivningen redogör för

riskerna för påverkan på människors hälsa utifrån den kunskap som finns idag.
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Lantbrukarnas riksförbund saknar en fyllig redogörelse över hur övriga ledningar
korsar eller går parallellt med den aktuella ledningen. LRF hävdar vidare att MKB:n
saknar en beskrivning över alternativet med kabel. Det är LRF:s ståndpunkt att
kraftledningar ska förläggas i markkabel och i största möjliga mån följa vägar och
annan infrastruktur.

Svenska Kraftnäts kommentar
Den aktuella kraftledningen är 64 mil lång och av stor betydelse för stamnätet. En
kablifiering av ledningen är helt orealistisk. Den vore tekniskt svårt, extremt dyrbar
och skulle medföra påtagliga svårigheter vid underhåll. Den vore heller inte särskilt
tilltalande från miljösynpunkt. En kabel kräver nämligen stationer var tredje till femte
mil för att kompensera för kablarnas reaktiva produktion. Stationerna innehåller
reaktorer, kopplingsapparater bl.a. brytare för in- och urkoppling, system för
övervakning och styrning etc. Stationerna måste omgärdas med stängsel.

Vägverket har inget att erinra mot förnyelse av koncession.

Sjöfartsverket har inget att erinra mot förnyelse av koncession.

Telia Sonera AB, Skanova har inget att erinra mot förlängning av nätkoncessionen.

Frivilliga skytterörelsen har meddelat att kraftledningen inte utgör något hinder
för skytteverksamheten.

Skogsstyrelsen understryker vikten av att ta miljöhänsyn vid underhålls- och
röjningsarbeten längs ledningen. Distriktet önskar ha samråd med Svenska Kraftnät
innan röjningsarbeten utförs.

Svenska Kraftnäts kommentar
Svenska Kraftnäts rutiner för underhållsröjning framgår av miljökonsekvens-
beskrivningen. Svenska Kraftnät medger att samråda med Skogsstyrelsen inför större
röjningsarbeten.

Rikspolisstyrelsen har inga synpunkter i ärendet.

Banverket har inget att invända mot miljökonsekvensbeskrivningen.

Riksantikvarieämbetet framför att samråd bör ske med berörda länsstyrelser inför
planerade underhållsåtgärder.

Sverige Geologiska Undersökning upplyser om vilka grundvattenförekomster
som finns i anslutning till ledningen. SGU anser det viktigt att mani samband med
framtida underhåll tar hänsyn till sårbarheten hos dessa förekomster.
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Ärendets beredning
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör  efter
föredragning av . Vid ärendets slutliga handläggning har även
deltagit avdelningsdirektör  och enhetschef

Sundbyberg, dag som ovan

Affärsverket Svenska Kraftnät
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Svenska Kraftnät
Box 1200

172 24 Sundbyberg



Svenska
Kraftnät

Nätteknik Ledningar

1(2)

2006-01-16 29/2006/AN10

Energimyndigheten
 Proj. nr

Box 310 STATENS ENERGIMYNDIGHET
631 04 ESKILSTUNA

Ank. 2036 40- 17
D/Dnr 

73(3. /0139S"Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje
Affärsverket svenska kraftnät ansöker härmed om förnyelse av nätkoncession för följande
kraftledningar.

Namn Arkiverad hos Koncession
STEM under beviljad till

400 kV

Midskog — Stenkullen 
Midskog - Rätan
Rätan - Tandö
Tandö - Borgvik
Borgvik - Kilanda stp 508
Stp 508 - Stenkullen
And str Siviken - Vadbacken
Ansl vid Rätan

Hemsjö - Karlshamn
Kolbotten - Hedenlunda
Harsprånget - Vietas
Letsi - Vitsaniemi

220 kV

8000 AO (Z-län) 2008-02-09
8000 AP (S-län) 2008-02-09
8000 AQ (P-län) 2008-08-22
8000 AR (0-län) 2008-08-22
8000 AS (V-län) 2008-03-22
8000 AQ 2008-08-22
8000 CC 2008-02-09

8000 BA 2010-04-10
8000 BB, BC 2010-10-23
8000 AA 2009-07-18
8000 AÖ 2009-10-09

Gulsele - Hällby 8100 N 2009-01-24

Järpströmmen — Midskog 8100 BY 2008-08-22
Krångede - Avgr Stugun
Avgr Stugun - Avgr Näverede "
Avgr Näverede - Midskog

Krångede - Hammarforsen 8100 BT 2008-08-22

Konti-Skan 1 
delsträcka Gatersered - 8000 DA 2004-09-08
territorialgränsen

Kopia till: SvK-Reg, cNL, LiSa

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnr.
Mail address Visitors Telephone
Box 526 08-739 78 00 08-37 84 05
SE-162 15 VÄLLINGBY Jämtlandsgatan 99 +46-(0)8-739 78 00 +46-(0)8-37 84 05 202 100-4284
Sweden



2(2)

Vi ber att få inkomma med kompletterande ansökningshandlingar vid senare tillfälle, dock
senast före utgången av respektive koncession. För Konti-Skan 1, delsträckan Gatersered —
territorialgränsen, ber vi att få komplettera ansökan senast tre år efter koncessionens utgång,
d v s före 2007-09-08.

Med vänlig hälsning
Affärsverket svenska kraftnät




