
BERGS KOMMUN

Kansliavdelningen

YTTRANDE
Datum

2010-12-08

Ert dnr. 7334-08-101345
Vårt dnr. 2010/187

Energimarknadsinspektionen
Att. 
Box 155
631 03 ESKILSTUNA ENERGIMARKNADSlNSPEKTIONEN

Ank. 2010 -12-- 1 3

D/Dnr "9~ S2 i
Affärsverket Svenska kraftnäts ansökan om förlängning av gällande
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till
Stenkullen. 

Energimarknadsinspektionen har tillsänt Bergs kommun Svenska kraftnäts
ansökan om förnyelse av nätkoncession för befintlig 400 kV ledning
Midskog till Stenkullen för remissyttrande. Remissen avser sträckan
Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till läns-gränsen mellan Z och W län.

Bergs kommun har tagit del av Svenska kraftnäts ansökan med tillhörande
milj ökonsekvensbeskrivning har funnit att anläggningen inte strider mot
den kommunala översiktsplanen eller andra kommunala planer. Tvärtom är
Svenska kraftnäts kraftledning ett viktigt och strategiskt stråk i det
pågående arbetet med att projektera för nya vindkraftsetableringar i
regionen.

För kommunstyrelsen i Bergs kommun

Utredare

Tel. 

Kopia till Länsstyrelsen i Jämtlands län

G:\Kansliavdelningen \YTTRANDEN\Energimarknadsinpektionen Midskog.doc
Postadress Telefon

Box 73
840 40 SVENSTAVIK

0687-161 00 vx

Fax nr E-post

0687-16105 bergs.kommun@berg.se



Energimarknads PÅMINNELSE
Datum
2010-11-19inspektionen Aida

prövning

@ei.se
Bergs kommun
Box 73
840 40 SVENSTAVIK

A~ 5/i(1)
Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd
för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till
Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog — Rätan, anslutning Rätan, till
länsgränsen mellan Z och W län.

Remisstiden i rubr ärende har gått ut och vi ber er kontakta handläggaren i
ärendet och meddela när ni har för avsikt att yttra er i ärendet.

Vi emotser ert yttrande snarast. Ansökan gick på remiss från myndigheten
den 27 april 2010.

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen

Tel: 
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Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2010 -07 07

 D/Dnr 471V.
Från: @trafikverket.se
Skickat: den 7 juli 2010 13:36
Till: Registrator.EI
Kopia: gavle@trafikverket.se; @trafikverket.se; @trafikverket.se
Bifogade filer: Bild (enhetsoberoende bitmapp) 1.jpg

Trafikverket Region Mitt har inget att erinra mot att gällande tillstånd för nätkoncession förlängs för kraftledningen
Midskog till Stenkullen.

Hälsningar 

TRV 2010/466726
733408101345

Samhällsplanerare Dalarnas län
Enhet planering

 @ trafikverket.se 
Direkt: 
Mobil: 

lT, TRAFIKVERKET
Region Mitt
Box 417
801 05 Gävle
Nybrogatan 23, Falun
www.trafikverket.se 
Telefon: 0771-921921
Fax: 023-847 25

1
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 BRÄCKE KOMMUN
 Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljöavdelningen

2010-07-02
Ef\lERGIMARKNADSINSPEKI IONEN

Ank. 2010 -07- 0 6

D/Dnr 461  11  

Energimarknadsinspektionen

Box 155
631 03 Eskilstuna

Yttrande över affårsverket Svenska Kraftnäts ansökan om förlängning av
gällande tillstånd för nätkoncession linje Midskog till stenkullen 400 kV 
kraftledning inom Bräcke kommun, Jämtlands Län. Dnr 7334-08-101345. 

Energimarknadsinspektionen har begärt kommunens yttrande i rubricerat ärende.
Man skriver bland annat att det av yttrandet bör framgå om anläggningen är förenlig
med den för området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser, regionplan
eller kommunala översiktsplanen.

Anläggningen är förenlig med gällande kommunala planer.

Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan utan erinringar.

För Bygg- och miljönämnden
enligt delegation

Postadress Gatuadress Telefon
Box 190 Hantverksgatan 25
840 60 BRÄCKE 840 60 BRÄCKE 0693-161 00 vxl

Telefax Bankgiro E-mail Org nr

0693-161 05 109-2394 Bracke (a~.bracke.se 212000-2460



YTTRANDE

Härnösand 2010-07-02

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Ärendenr:
TRV 2010/46672 B
Ert datum:
2010-04-27
Ert ärendelD:
7334-08-101345

\ T, TRAFIKVERKET
Traflkverket
Box 186
871 24 Härnösand
Besöksadress: Kyrkgatan 43 B, Östersund
Telefon:0771-921 921
www.trafikverket.se
harnosand@trafikverketse

trafi kverket.se
Direkt: 

direktnummer
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank,

D/Dnr /en

2010 -LW- 0 5

Angående förlängning av gällande tillstånd frö nätkoncession
för linje 400 kV kraftledning, Midskog-Stenkullen i Jämtlands
län.

Vägverket har i samrådet lämnat yttrande utan erinran. Sedan samrådet, den 1 april,
startade Trafikverket. Det innebär att Vägverket, Banverket och SIKA avvecklas.
Trafikverket ansvarar för den samlade (väg, järnväg, flyg, sjö) och långsiktiga
infrastrukturplaneringen i Sverige.

Även E45 väg liksom Mittbanan är av riksintresse för infrastruktur.

Eftersom ärendet gäller förnyelse av koncession för redan befintlig ledning som
uppfyller gällande bestämmelser och inga förändringar vidtas har vi inget att erinra.

Med vänlig hälsning

@trafikverket.se
Direkt: 
Mobil: Se direktnummer

TRAFIKVERKET
Samhälle Mitt
Box 186

1(2)



Härnösand 2010-07-02
Ärendenr: TRV 2010/46672 B

i

t~~ TRAFIKVERKET

871 24 Härnösand
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Energimarknads NMV
inspektionen Akad

Tillstånd och prövning

.se

PÅMINNELSE
Datum
2010-07-01

Bräckes kommun
Box 190
840 60 BRÄCKE

4-6y
Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd
för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till
Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog — Rätan, anslutning Rätan, till
länsgränsen mellan Z och W län.

Remisstiden i rubr ärende har gått ut och vi ber er kontakta handläggaren i
ärendet  och meddela när ni har för avsikt att yttra er i ärendet.

Vi emotser ert yttrande snarast. Ansökan gick på remiss från myndigheten
den 28 april 2010.

Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen

Tel:
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Box 155, 63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads ~!
inspektionen -d

Tillstånd och prövning

se

PÅMINNELSE /91/ Y6 1(1)
Datum Dnr
2010-07-01 7334-08-101345

Bergs kommun
Box 73
840 40 SVENSTAVIK

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd
för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till
Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog — Rätan, anslutning Rätan, till
länsgränsen mellan Z och W län.

Remisstiden i rubr ärende har gått ut och vi ber er kontakta handläggaren i
ärendet Erik Blomqvist och meddela när ni har för avsikt att yttra er i ärendet.

Vi emotser ert yttrande snarast. Ansökan gick på remiss från myndigheten
den 28 april 2010.

Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen

Tel:

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. regIstrator@el.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads
inspektionen Aiiig

Tillstånd och prövning

ei.se

PÅMINNELSE J 1(1)
Datum
2010-07-01

Trafikverket Region Mitt
Box 388
83125 ÖSTERSUND

Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd
för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till
Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till
länsgränsen mellan Z och W län.

Remisstiden i rubr ärende har gått ut och vi ber er kontakta handläggaren i
ärendet och meddela när ni har för avsikt att yttra er i ärendet.

Vi emotser ert yttrande snarast. Ansökan gick på remiss från myndigheten
den 28 april 2O10.

Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen

Tel: 
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Box 155, 63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. reglstrator07ei.se. org.nr. 202100-5695
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Yttrande

Datum 2010-06-27

Dnr 331-01438-2010

331-01439-2010

331-01453-2010

331-01454-2010

Ert datum 2010-04-27

Er dnr 7334-08-101345

7334-08-101346

7334-08-101347

7334-08-101349

Avdelning Samhällsavdelningen

Enhet Samhällsbyggnadsenheten

Riksantikvarieämbetet

Storgatan 41
Box 5405
114 84 Stockholm
Tel 08-5191 8000

E-post riksant@raa.se

Hemsida www.raa.se

Org.nr202100-1090

Plusgiro 599 94-4

Bankgiro 5052-3620

LD

NERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

nk. 2010 w07- 0 1

/Drir 473 W 

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 Eskilstuna

Svenska kraftnäts ansökan om förlängning av

gällande tillstånd för 400 kV kraftledning för

sträckan Midskog - Stenkullen i Västra Götalands

län, Värmlands län och Dalarnas län.

Riksantikvarieämbetet har tagit del av MKB för rubricerad ansökan. I MKB:en

redovisas riksintressen för kulturmiljövården samt fornlämningar och hur dessa

skall hanteras vid underhåll av ledningsgatan. I bilaga redovisas samrådsyttrande

från remissinstanser, bland annat från länsstyrelserna som företräder de statliga

kulturmiljöintressena.

Riksantikvarieämbetet har inga ytterligare synpunkter på ansökan om förlängning

av gällande tillstånd.

Detta beslut har fattats av t.f. avdelningschefen  efter föredragning

av 



VSKOGSSTYRELSEN
Södra Jämtland

Box 8, 840 40 Svenstavik
skogsstyrelsen.se

Tfn , fax 0687-51432

Skogg
till nytta
för alla

YTTRANDE 1(2)
Datum Diarienr
2010-06-29 2010/2706

Er referens

Energimarknadsinspektionen

Box 155
631 03 Eskilstuna

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2010 -06- 3 0
D/Dnr

Skogsstyrelsens synpunkter på remiss gällande
förlängning av nätkoncessionen för linje 400 kV kraftledning
Midskog till Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen mellan

Z och W län.

Skogsstyrelsen kan inte se att ett bibehållande av kraftledningen
innebär en betydande miljöpåverkan.

Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förnyelse av
koncessionen.

Skogsstyrelsen har tagit del av översända remisshandlingar.

Vid granskningen har vi använt oss av s.k. "Byrågranskning", dvs. vi har
endast granskat de GIS-skikt som finns tillgängligt på Skogsstyrelsen. Inga
fältbesök är genomförda i samband med granskningen.

I MKB finns ett bra kartmateriel som redovisar kända objekt, allt från
nyckelbiotoper till Natura 2000. Det är dock viktigt att vara medveten om att
det kontinuerligt registreras nya nyckelbiotoper och att det kan finnas ett antal
okända och oregistrerade objekt i anslutning till kraftledningsgatan. Även
dessa oregistrerade naturvärden ska hanteras på rätt sätt.

Erfarenheter som kommit genom åren gör gällande att en projektering, och
arbetsplanering, som genomförs på barmark innebär större chans att undvika
felbedömningar som kan få ödesdigra konsekvenser för naturmiljöer under
lång tid framöver. Med rätt planering kan man t.ex. lättare undvika hjulspår
med mångåriga erosionsproblem som följd. I planeringen bör det noteras
vilken årstid som är mer eller mindre lämplig för olika typer av arbeten på
olika platser, (tjälat underlag, vårförfall, mm).

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post
Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se
551 83 Jönköping 036-16 61 70 SE202100561201



Skogsstyrelsen Yttrande 2010-04-22 2(2)

För kraftledningsgatan handlar det främst om underhållsarbeten/tekniska
underhållsarbeten, avverkning av kantträd samt nyttjande av
patrullväg/transportväg i kraftledningsgatan.

Skogsstyrelsen vill även framhålla vikten av att ta miljöhänsyn även vid
röjningsarbeten, framförallt när ledningsgatan berör vattendrag. Enligt
tidigare yttrande önskar vi ha samråd från Svenska Kraftnät innan
röjningsarbeten utförs.

Med vänlig hälsning



Ui HÄRJEDALENS KOMMUN

Miljö- och Byggkontoret

YTTRANDE
2010-06-24

Dnr: SMB 1-08 1 (1)
Ert Dnr: 7334-08-101345

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

2011i -0G-28

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Angående ansökan om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje 400 kV kraftledningen Midskog — Rätan
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län.

Miljö- och byggkontoret har 2010-04-30 mottagit Energimarknads-
inspektionens remiss avseende ledning mellan anslutning Rätan till
länsgränsen mellan Z och W län.

c(k

Miljö- och byggkontoret har inget att erinra mot en förlängning av gällande
tillstånd.

För Miljö- och Byggnämnden
(delegation Mbn § 322/08)

Miljöinspektör

Postadress: Telefon:

Medborgarhuset 0680-161 00 vx
842 80 SVEG

Telefax: Plusgiro: 12 65 19-8
0680-169 66 Bankgiro: 251-5294
Hemsida: www.herjedalen.se



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Raqunaaa
Kommun Ank. 2010 -06- 2 4

D/Dnr /76 la 010-06-23 dnr 08.0444

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

DELEGATIONSBESLUT
Yttrande över ansökan om förlängning av gällande tillstånd för
linjekonsession, sträckan Midskog-Rätan, ert dnr 7334-08-101345

Bygg- och miljönämnden har granskat handlingarna och har inget att erinra mot att
fortsatt koncession lämnas.

Bygg- och miljönämnden

miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bygg- och miljökontoret
Centralgatan 15 • Box 150 • 840 70 Hammarstrand • TEL 0696-68 20 00 . FAX 0696-68 20 05

POSTGIRO 2 22 30-7 • BANKGIRO 267-8761 . www.ragunda.se . bygg.miljo@ragunda.se



Boverket Yttrande
Datum Diarienummer
2010-06-14 20132-2004/2010

20132-2014/2010
20132-2005/2010
20132-2030/2010

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2010 -06- 15

D/Dnr (147J L(V
Förlängning av gällande tillstånd för befintlig 400 kV
kraftledning mellan Midskog och Stenkullen.
Energimarknadsinspektionen har till Boverket översänt ansökan avseende
nätkoncession för förlängning av gällande tillstånd för befintlig 400 kV
kraftledning mellan Midskog i Jämtlands län och Stenkullen i Västra
Götalands län. Boverket har tidigare yttrat sig i ärendet till Affärsverket
Svenska Kraftnät 2008-08-12.

Boverket har i samband med yttrande i kraftledningsärenden framfört,
med stöd av hittills kända rön, att det är rimligt att utgå ifrån
0,4 µT som högsta acceptabel strålningsnivå, så att inga bostäder och
arbetsplatser där människor stadigvarande uppehåller sig har magnetfält
som omfattar mer än 0,4 µT. Enligt milj ökonsekvensbeskrivningen finns
drygt 70 hushåll inom Trollhättans, Ales, och Lerums kommuner som
exponeras för magnetfält som överstiger 0,4 µT.

Med tanke på hälso- och säkerhetsaspekter rörande magnetfält,
efterfrågade Boverket i yttrande till Svenska Kraftnät en komplettering
av milj ökonsekvensbeskrivningen med ekonomiska konsekvenser av
åtgärder som leder till att en strålningsnivå på högst 0,4 µT kan erhållas
inom områden av sammanhållen bostadsbebyggelse.

Svenska Kraftnät menar att man med all säkerhet måste bygga om
ledningen i en alternativ sträckning på flera ställen för att nå en lösning
som innebär högst 0,4 µT. Mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 §
milj öbalken 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.

Boverket menar att det bör vara möjligt att göra uppskattningar utifrån
Svenska kraftnäts stora erfarenheter av en omläggning av sträckningen
skulle kosta alternativt att redovisa andra alternativ som t.ex. vad en

Box 534, 371 23 Karlskrona Tel: 0455-35 30 00 E-post: registraturen@boverket.se
Besök: Drottninggatan 18 Fax: 0455-35 31 00 Webbplats: www.boverket.se



2(2)

kablifiering skulle kosta för viss del kraftledningen eller vad inköp eller
flyttning av de mest utsatta bostadsfastigheterna skulle kosta.
Några av de berörda kommunerna efterfrågar åtgärder som minskar
exponeringen för de bostäder där magnetfältet överstiger 0,4 µT.
Samtliga berörda länsstyrelser förordar att ett bibehållande av ledningen
är att föredra framför ett annat läge.

Boverket har inga ytterligare synpunkter att lämna i ärendet, men vill
betona vikten av att man i ett långsiktigt perspektiv arbetar för att minska
exponeringen av magnetfält vid bostadshus för befintliga ledningar. Om
den koncession som Svenska kraftnät ansöker om kommer att fastställas
innebär det att exponeringen för berörda fastigheter kommer att ligga
kvar under mycket lång tid. Svenska kraftnät har själva en
magnetsffiltspolicy för växelströmsledningar som innebär en högsta
magnetfältsnivå på 0,4 µT som årsmedelvärde för de som bor invid nya
kraftledningar. Nivån gäller all nyprojektering av 400 och 220 kV
kraftledningar i det svenska stamnätet och är styrande. Svenska kraftnäts
magnetfältspolicy och bolagets inställning till miljöförbättringar vad
avser befintliga ledningar är mycket positiv. Denna policy bör också
utvecklas att gälla för omkoncessioner. Annars riskerar den inställning
och de förhållningssätt kring elektromagnetisk strålning och dess åverkan
på människor som rådde för nästan ett halvsekel att bli rådande under
många decennier till. Boverket menar att det är rimligt att Svenska
kraftnät också tar ansvar för att få ned den elektromagnetiska strålningen
på befintliga ledningar där så är relevant och därmed bidrar till en
minskad exponering av elektromagnetisk strålning för människor.
Beträffande övriga allmänna intressen som berörs, och eventuellt
påverkas, av kraftledningen hänvisar Boverket till yttranden från berörda
länsstyrelser och kommuner.

I detta ärende har tf chefen för stads- och regionenheten
varit beslutande. I handläggningen av ärendet har deltagit
och , föredragande.

f chef r stads- och regio enheten

För kännedom:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län



Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

den 20 juni 2010 18:13

VB: 7334-08-101345

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank.

D/Dnr

2010 -06- 2 l

~ 37

Från: @Naturvardsverket.se [mailto: ©Naturvardsverket.se]
Skickat: den 16 juni 2010 12:20
Till: 
Ämne: 7334-08-101345

Till: Energimarknadsinspektionen dnr: 382-2728-10 Rv
2010-06-16

Affärsverket Svenska kraftnät - ansökan om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, avser sträckan
Midskog-Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län

Naturvårdsverket får härmed meddela att vi avstår från att yttra oss i ovanstående ärende.

Enligt uppdrag

Enhetssekreterare

Enheten för markanvändning och vattenverksamhet
Miljörättsavdelningen

NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Valhallavägen 195
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON:  FAX: 08-20 29 25
INTERNET: www.naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

1



ÖSTERSUNDS
K OMMUN

PROTOKOLL 24

Miljö- och samhällsnämnden
2010-05-26

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank.

D/Dnr

2010 -06- 0 3

 473 3 

Dnr 1016-2010

§ 161 Remiss - förlängning av tillstånd för nätkoncession för lin-
je, för 400 kV kraftledning Midskog-Rätan
Dnr 7334-08-101345

Affärsverket Svenska kraftnät ansöker om förlängning av tillståndet för
kraftledning Midskog - Stenkullen. Remissen avser sträckan Midskog - Rä-
tan. Energimarknadsinspektionen begär kommunens yttrande över ansökan,
senast den 27 juni 2010. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Kraftledningen har sin sträckning i kommunens sydöstra del, och berör i
huvudsak skogsområden med sparsam bebyggelse. Kraftledningen är fören-
lig med översiktsplanens rekommendationer för markanvändning och be-
byggelseutveckling mm.

Miljö- och samhällsnämnden har tidigare yttrat sig över ett utkast till miljö-
konsekvensbeskrivning och hade då inte något att erinra mot förnyat till-
stånd.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag 2010-05-10
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2010-04-27

Miljö- och samhällsnämndens beslut

Östersunds kommun har inget att erinra mot sökt förlängning av tillstånd
för nätkoncession.

Utdrag  till Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna,
Länsstyrelsen i Jämtlands län f k



ELSÄKERHETSVERKET

EA

0550-851 00

registrator@elsakerhetsverket.s

Er ref/Dnr 7334-08-101345

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank.

eD/Dnr

2010 -05- Z 8

YTTRANDE

2010-05-28

Energimarknadsinspektionen

Att. 

Box 155

631 03 ESKILSTUNA

registrator@ei.se

REMISSVAR AVSEENDE ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING AV
NÄTKONCESSION FÖR LINJE

Dnr 10EV1564

Yttrande:
Elsäkerhetsverket har inget att erinra avseende ansökan från Svenska Kraftnät om
förlängning av gällande tillstånd för nätkoncession för befintlig 400 kV ledning
mellan Mittskog och Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län.

Ärendet avslutas för vår del.

Avdelningen för elanläggningstillsyn

Elinspektör

ELS AKERHETSVERKET
BESÖKSADRESS Södra Torget 3 TEL 0550-85100 E-POST Info@elsakerhetsverket.se ORG.NR 202100-4466
P OSTADRESS Box 4, 681 21 Kristinehamn FAX 0550-851 01 W E B B www.elsakerhetsverket.se



FMV

Mottagare

Energimyndigheten
Box 155
631 03 Eskilstuna

Er referens

FMV tjänsteställe, handläggare, telefon

AK Led,

Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva

2010-05-17 10FMV 1090-38:1 1.0
Ansv område/Enhet

AK Led

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank.

D/Dnr

2010 -05- 1 9/13 
Ert datum

2010-04-27
FMV föreg. datum

Er beteckning

7334-08-101345
FMV föreg. beteckning

Konc- 699/10

Koncessionsansökan — Nätkoncession för område Midskog till Stenkullen till
länsgränsen mellan Jämtlands och Dalarnas län - Yttrande

Försvarets materielverk har inget att erinra ur telekonfliktssynpunkt mot koncession enligt
ovanstående.

FÖRSVARETS MATERIELVERK

Sändlista:
AK Led
Arkiv

FMV
Försvarets materielverk Tel:
115 88 Stockholm Fax:
Besöksadress: Banårgatan 62

Sida

1 (1)

08-782 40 00 registrator@fmv.se Org.nr: 202100-0340
08-667 57 99 www.fmv.se



Länsstyrelsen
  Jämtlands län

Rättsfunktionen

YTTRANDE
Datum Dnr (anges vid skriftväxling)

2009-05-11 407-2837-10

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

EN ERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2010 v05n .l 8

D/Dnr 46 (9.5—
Ansökan om förlängning av gällande tillstånd (nätkoncessions för
linje) för linje 400 kV kraftledning Midskog till Stenskullen, remiss
avseende sträckan Midskog — Rätan, anslutning Rätan, till länsgräns
mellan Z och W län 
Remiss 2010-04-27 Dnr 7334-08-101345

Samråd har skett med sakområde samhällsplanering och boende.

Ovannämnda ledning berör inte någon gällande detaljplan eller några
områdesbestämmelser.

Länsstyrelsen har inte något att erinra mot bifall till ansökan.

Chefsjurist

Kopia till
Akten

Jurist

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress Telefon Telefax
Köpmangatan 21 063-14 60 00 063-14 61 95

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se



Energimarknads
inspektionen

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Försvarets Radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

ENERGIMAR'CNADSINSPEKTIONEN

Ank, 2010 a05- 1 4

ly/Dnr AV 3Y
Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

FÖRSVARETS RADIOANSTALT
9n": 20 I 0- 04-`30

DnPd 6/\Avg 2010-M - c,-+

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

FÖRSVARETS RADIOANSTALT
Avdelningen för teknisk utveckling

att invända

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695

........................................ ...





ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

' Ad. 2010 m~~-. ~ 4

D/Dnr G ' ~.J 33  
Energimarknadsinspektionen
att.: 
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Ang. ansökning om nätkoncessioner för linje

TeliaSonera AB, Skanova, har inget att erinra mot, att nätkoncessioner för linje
beviljas för följande till oss remitterade ansökningar med Diarienummer

7332-10-101564

733408-101346*

7332-10-101511

733404-00636*

7334-08-101347*

733408-101345*

7334-08-101349*

* För ledningar ingående i sk direktjordat nät (130, 220 och 400 kV) vill vi
samtidigt ha information om jordfelsströmrnar samt påminna om, att
potentialmätningar vidtas i god tid, så att telenätet kan skyddas mot farliga
spänningar.

Med vänlig hälsning

Elskyddsärenden

t-•

,'\i.~

TeliaSonera Sverige
Skanova, Elskyddsärenden
Box 93

' 123 22 Farsta
Tel: 
www.skanova.se

SIDNR

1 (1)
DATUM

2010-05-07
DOKUMENT is

TILLHÖR OBJEKT

ERT DATUM

ER REFERENS

m.fl.
HANDLÄGGARE

@skanova.se

Säte: Stockholm
Oro. nr: 55€;446-3734
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Övrigt

Koncession

Kungörelsen avser:
Publiceringsdatum:
Kungörelse-id:
Uppgiftslämnare:

Kungörelsetext:

202100-4284, Affärsverket svensa kraftnät

2010-05-05
K189588/10
Energimarknadsinspektionen

432

KUNGÖRELSE

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för nätkoncession för
linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen. Aktuell ansökan avser Jämtlands län,
sträckning Midskog — Rätan — till länsgränsen mot Dalarnas län.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen i Jämtlands län, på kommunkansliet i Ragunda,
Östersund, Bräcke, Berg och Härjedalens kommuner samt på Energimarknadsinspektionen i
Eskilstuna.

Synpunkter på ansökan med diarienummer 7334-08-101345 samt bifogad
miljökonsekvensbeskrivning ska ha kommit Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03
Eskilstuna tillhanda senast den 2010-06-27

Post- och Inrikes Tidniagar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon 060-18 40 00 • poit(å bolagsverket.se

https://poit.bolagsveri:et.se/uoit/Publil:SohKunaorelse.do?method=redirect&io:-warc=.. 2() i 0-05-11



J141: 'JaVl4 V~ vaaagvu i vaaiaag~.

maj kl 14.00. Tag med vinst till
,otteriet!

eller ring är etc aUktonserat oemanninlsrå

PRO Lit-Häggenås: Mötet i
morgon 6 maj är inställt! Nytt
möte planeras till hösten!

SPF Offerdal: Vårens sista mo-
tionsdans i Tulleråsen blir den 7
maj kl. 19.00. Musik: Billys.
Fika som vanligt. Varmt väl
komna!

LA ✓~

~Rutilui+<~up incc[delanden'

KUNGÖRELSE
Affärsverket svenska kraftnät
ansöker om förlängning av gäl-
lande tillstånd för nätkonces-
sion för linje, för 400 kV kraft-
ledningen Midskog till Sten-
kullen. Aktuell ansökan avser
Jämtlands län, sträckning Mid-
skog - Rätan - till länsgränsen
mot Dalarnas län.

Handlingarna finns tillgäng-
liga på länsstyrelsen i Jämt-
lands län, på kommunkansliet
i Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommu-
ner samt på Energimarknadsin-
spektionen i Eskilstuna.

Synpunkter på ansökan med
diarienummer 7334-08-101345
samt bifogad mt3o onsekvens-
beskrivning ska ha kommit
Energimarknadsinspektionen,
Box 155, 63103 Eskilstuna till-
handa senast den 2010-06-27.

3

9

City Frisör a/s i Trondheim

söker darra/herrfrisörer
3/ för omgående anställning.

För närmare information kontakta
d2 

eller -mail @hotmail.coma /6__/6)

ti
N

.BYGG`
Richardsson Snickeri & Byggvaror är ett familjeägt företag
i bygg,naterialbranschen. Företaget som idag sysselsätter

å 1 o personer startades år 1925 av .

44'  Medarbetare säkes
OFRSP''-

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tillplockning och transport av
byggvaror samt lagerarbete. Du skall vara serviceinriktad och ansvars-
kännande och noggrann, vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från
byggbranschen.
Du har körkort BEC. Behörighet och vana att köra kran och lastmaskin
är en merit.
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde efter överens-
kommelse.
Sista ansökningsdag 14 maj 2010:
Frågor angående tjänsten besvaras av 
Skriftlig ansökan med personligt brev, meritlista och referenser skickas
till  via e-mail  eller  830 10
Undersåker.

Re ktor
John Bauergymna:
Till John Bauergymnasiet i Östersund s
tillsammans med bitr rektor och övrig
verksamhet. Skolan i Östersund har ca.

Vi söker dig som har en pedagogisk utl
utbildning och har erfarenhet som sko
energi, inspiration och engagemang o,
fram det bästa ur dina medarbetare. D,
har förmåga att arbeta strukturellt och
både helheten och detaljerna - är dukt

Info: www.johnbat

Vi söker medarbetare
För våra kommande utmaningar behöver vi medarbetare som
vill jobba inom områdena:

Ekonomi/Finans
Vi söker dig som ska stödja våra affärer och verksamheter med

ekonomisk planering, uppföljning och analys.

Investering och Underhåll Elkraft
Vi söker dig som har omfattande kompetens och erfarenhet inom
området projektering av elkraft.

Mer information hittar du på jamtkraft.se/jobb

■~~/- uauoipacsui
D2u1:12WrR1au3



Från: @hotmail.com
Skickat: den 9 maj 2010 21:20
Till: Registrator.El
Ämne: ang. svenka kraftnät ansöker om förlängning

Dnr. 7334-08-101345

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank.

D/Dnr

2010 -05- 10

/-I R r,
Jeg har ikke v ret bekendt med at der var indgået en kontrakt med elnettet på  som vi kobte
december 2006. Derfor vil jeg gerne vide hvad det indebaerer og hvad erstatningen er.

Med venlig hilsen

9560 Hadsund
E-mail: @hotmail.com 

1
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SVENSKA
KRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation

 svk. s e

2010-05-03 2009/1556

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2010 -05- 0 5
D/Dnr 029

Energimarknadsinspektionen
Att.
Box 155
63103 ESKILSTUNA

KOMPLETTERING

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

Hej 

Översänder nytt kartunderlagg till koncessionsärendet Midskog — Stenkullen. Denna
gång skall kartnumren ha hamnat rätt.

Med vänl' : häls . ing

Svensk.

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN I

W WW.SVK.SE
REGISTRATOR rdSVK.SE

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



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

SVENSKA
KRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation

 svk. s e

2010-04-30 2009/1556

Ank. 2010 -05- 0 4

D/Dnr 3.33q-0$-1013id

Energimarknadsinspektionen
Att.
Box 155
63103 ESKILSTUNA

KOMPLETTERING

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

Hej

Översänder den kompletteringen du efterfrågade med alla berörda länsstyrelsers
beslut om betydande miljöpåverkan på ledningen mellan Midskog och Stenkullen. Jag
har även varit i kontakt med din kollega  rörande kartbilagorna till
ansökan som var felaktigt numrerade. Jag kommer att sända er en ny uppsättning av
dessa kartor på måndag.

Med vänlig ; ning

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1

W WW.SVK.SE
REGISTRATORfdSVK.SE

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



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTA1.:1Nus LÄN

S amhällsbyggnadsenheten

Arkitekt

Svenska Kraftnät
Enhetlhandl N/,464 Obj/Proj

2009 -01- 2 7
Dnr g-461/..i00 /APO

Namn Ad acta datum:

BESLUT
2009-01-21

Diarienummer
407-63278-2008

K O P
Vattenfall Power Consultant AB
Att:
Box 1046
611 29 NYKÖPING

Beslut om nätkoncession för linje. Gällande befintlig 400 kV ledning
CL26, mellan Stenkullen i Lerums kommun till och med Åmåls kom-
mun i Västra Götalands län (ledningen fortsätter sedan till Midskog i
Jämtlands län), kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ansökan med underlag daterad 2008-06-09, komplettering 2008-12-12
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar om nätkoncession för linje. Ny koncession av befint-
lig 400 kV ledning mellan Stenkullen i Lerums kommun till och med Åmåls
kommun i Västra Götalands län (ledningen fortsätter sedan till Midskog i
Jämtlands län), inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6
kap 5 § miljöbalken (Lag 2005:571) och 2 Kap14§ ellagen.
SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Beslutet fattas med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 i förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen förutsät-
ter att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken tillämpas beträffande elek-
tromagnetiska fält. Länsstyrelsens ställningstagande baseras på en samlad
bedömning av det underlag som bifogats Länsstyrelsen inför beslutet.
Vattenfall Power Consultant AB ska klara ut linjens dragning med hänsyn till
dagens samt till eventuell kommande bebyggelse.

Fasta fornlämningar har skydd enligt kulturminneslagens bestämmelser. In-
grepp i fornlämning kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturminneslagens
2 kap 12§.

Kraftledningen berör flera områden med höga naturvärden. För att undvika
skador inom skyddsvärda områden bör anmälan om samråd göras till Läns-
styrelsens naturvårdsenhet innan arbetena påbörjas. Som skyddsvärda om-
råden räknas Natura 2000-områden, naturreservat, nyckelbiotoper och sär-
skilt utpekade områden. I eller i anslutning till Natura 2000-områden kan
det krävas tillstånd för att fälla träd 7 kap 28 a § MB. Vid fällning av träd
inom ett reservat kan det krävas dispens eller tillstånd enligt reservatsföre-
skrifter eller 7 kap 7 § MB. Vid fällning av träd inom nyckelbiotop bör kon-
takt tas med Skogsstyrelsen innan så sker. I närheten av ledningsgatan vid
Stora Lundby kyrka i Gråbo finns flertalet skyddsvärda träd. För fällning av
träd i det området ska ni innan ansöka om samråd hos länsstyrelsen.

0
Sträckningen från Åmål till Trollhättan berör endast ett naturreservat Bute-
rud, där det enligt beslutet får utföras reparationer och underhållsröjningar

Sida
1(2)

g:\verksamhet\40_samhplan\407_fastbildn\el-koncessioner\göteborgVerum\407.63278.2008_bmp_lerum-Jåmtland_400 kv c126 förnyelse befintlig ledning
stenkullen lersim till midskog I östersund.doc
Postadress: Besöksadress:
403 40 GÖTEBORG Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
031.60 50 00 (växel)
031-60 52 09 (fax)

Webbadress: E-post:
www.o.lst.se samby@o.lst.se



LÄNSSTYRELSEN Diarienummer Sida
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2009-01-21 407-63278-2008 2(2)

av befintliga luftledningar och ledningsgator. När det gäller Natura 2000-
områdena bör samråd ske med naturvårdsenheten innan eventuella röjnings-
arbeten påbörjas. Vid arbeten inom nyckelbiotoper och biotopskydd från
SVO ska kontakt tas med Skogsstyrelsen. Vid eventuell framtida breddning
av kraftledningsgatan ska samråd ske på hela sträckan.

UPPLYSNINGAR
Alla som bedriver eller som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd är skyldiga att ta miljöhänsyn, så att ändamålet kan uppnås med
minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2
kap miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att sökanden i tillräcklig omfatt-
ning har genomfört ett s.k. tidigt samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken.

Detta beslut får enligt miljöbalken inte överklagas.

Arkitekt

Arkitekt

Kopia till:
Svenska Kraftnät Box.526, 162 15 VALLINGB
Länsstyrelsen/
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista



LÄNSSTYRELSEN
DALARNAS LÄN

PLAN OCH BEREDSKAP
Samhällsplanerare 
Telefon: 
Telefax: 023-818 88
E-post: @w.lst.se

BESLUT

2008-06-16

Vattenfall Power Consultant AB
att.
Box 1046
611 29 NYKÖPIN4y ~

200 7/>5s6 - z~

407-8162-08

Beslut om betydande miljöpåverkan för befintlig 400 kV kraftledning
mellan Midskog och Stenkullen avseende delen i Alvdalens, Mora och
Malung-Sälens kommuner i Dalarnas län

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kapitlet 4 § miljöbalken att bibehållande
av ledning i oförändrad sträckning och i ett oförändrat utförande inte kan an-
tas medföra betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet
Enligt 6 kap 4 § miljöbalken ska den som avser att bedriva verksamhet eller
vidta en åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt milj öbal-
ken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samråda
med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli sär-
skilt berörda. Länsstyrelsen ska under samrådet besluta om verksamheten el-
ler åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Svenska Kraftnät genomför samråd om förnyelse av koncession för rubricerad
koncession och har upprättat förslag till milj ökonsekvensbeskrivning.

Mora och Malung-Sälens kommuner och Skogsstyrelsen har getts möjlighet
till att yttra sig men ej låtit sig avhöras.

Älvdalens kommun och Vägverket Region Mitt har hörts utan erinringar.

Motivering
Koncessionen avser bibehållande av ledning i oförändrad sträckning och i ett
oförändrat utförande vilket inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Den elektriska anläggningen har enligt förslaget en godtagbar lokalisering och
godtagbart utförande.

Länsstyrelsen bedömer att förnyelse av rubricerad koncession inte kan anses
medföra betydande miljöpåverkan.

Överklagning
Enligt 6 kap 5 § miljöbalken får detta beslut inte överklagas.

Postadress: 791 84 FALUN
Besöksadress: Asgatan 38

Telefon: 023-810 00
Telefax: 023-813 86

Postgiro: 6 88 19-2 Org nr: 202100-2429
Bankgiro: 5050-5858 E-post: lansstyrelsen@w.lst.se



LÄNSSTYRELSEN
DALARNAS LÄN

BESLUT

2008-06-16 407-8162-08

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit , be-
slutande och , föredragande. Härutöver har
företrädare för kulturmiljöenheten, miljövårdsenheten och rättsenheten delta-

länsarkitekt

Kopia för kännedom till:
Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 MALUNG
Mora kommun, 792 80 MORA
Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 ÄLVDALEN
Skogsstyrelsen, Nygatan 3, 826 83 SÖDERHAMN

Postadress: 791 84 FALUN Telefon: 023-810 00
Besöksadress: Asgatan 38 Telefax: 023-813 86

Postgiro: 6 88 19-2 Org nr: 202100-2429
Bankgiro: 5050-5858 E-post: lansstyrelsen@w.lst.se



Länsstyrelsen
Jämtlands län
Samhällsplanering
och boende

BESLUT
Datum
2008-05-30

Dnr (anges vid skriftväxling)
407-5968-08

O
Vattenfall Power Consultant A
Box 1046
611 29 NYKÖPING

Miljökonsekvensbeskrivning för befintlig 400 kV kraftledning
mellan Midskog och Stenkullen, Jämtlands län

BESLUT
Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer, med stöd av 6 kap 4 §
miljöbalken (MB) och 3 § förordningen (SFS 1998:905) om
milj ökonsekvensbeskrivningar, att förnyad koncession av Svenska
Kraftnät förvaltade befintliga 400 kV ledningen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

REDOGÖRELSE AV ÄRENDET
Till länsstyrelsen har den 12 maj 2008 inkommit miljökonsekvens-
beskrivning för förnyad koncession av befintlig 400 kV kraftledning
mellan Midskog och Stenkullen. Länsstyrelsen ska
bl a bedöma om åtgärden kan antas medföra en betydande
milj öpåverkan.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Länsstyrelsen ska enligt 6 kap 4 § lämna beslut i fråga om den
planerade verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Av 3 § bilaga 1 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(SFS 1998:905) framgår vilka verksamheter som kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Enligt denna förordning kan
den oförändrade 400 kV kraftledningen inte antas medföra
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer även i övrigt
att verksamheten inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

Synpunkter
Samhällsberedskap
Vikten av en fungerande elförsörjning och betydelsen av
infrastrukturen inom elförsörjningen understryks i utredningar och
propositioner inom det svenska krishanteringssystemet. Stamnätet
utgör en viktig resurs/infrastruktur för överföring av kraft från norra
till södra Sverige. Vattenkraften i norr fungerar dessutom som
balanskraft vid skiftningar i effektuttag från kärnkraften eller när
vindkraften inte producerar el.

Postadress
83136 ÖSTERSUND

Besöksadress Telefon Telefax E-post
Köpmangatan 21 063-14 60 00 063-12 21 12 lansstyrelsen@z.lst.se



Länsstyrelsen
Jämtlands län

Överföringssystemet bygger på ett antal fungerande
stamnätsledningar norr-söder. Ledningar ska kunna tas ur drift utan
att systemet faller.

Infrastrukturen för elförsörjning bör betraktas som anläggningar som
är viktiga både för totalförsvaret och krishanteringssystemet och
samhällsviktigt även i övrigt.

Det är svårt att se att behovet av överföringskapacitet skull minska i
framtiden.

Rennäringen
Rennäringens digitala material är taget från Rennäringens tittskåp,
Ren2000, som innehåller en del felaktigheter. Vi rekommenderar
därför att använda Länsstyrelsens GIS-data med adressen:
http://www.gis.lst.se för att hämta aktuell information om
samebyarnas markanvändning från 2003 och riksintresseområden
från 1990.

Naturskydd
Svenska Kraftnät bör i MKB'n redovisa om kraftledningen har
någon inverkan på fågellivet och hur man i sådana fall kan minimera
skador på fågel. Det är lämpligt att Sveriges ornitologiska förening
får MKB 'n för synpunkter.

Avverkningarna i kraftledningsgatorna sker ofta allt för
slentrianmässigt. Som det skrivs i MKB'n finns det ofta möjligheter
att vara mera varierad i röjningen, att spara buskridåer och lägre träd,
t ex rönnar och sälgar som kanske inte ens i fullvuxet tillstånd når
upp i närheten av ledningarna. Mycket mer skog kan sparas i t ex
dalgångar och raviner där terrängen gör att ledningarna ändå går
ovanför trädtopparna. Där träd avverkas bör man (liksom i
skogsbruket) lämna gott om högstubbar och kanske även lämna kvar
en del avverkade träd på plats, speciellt i anslutning till
nyckelbiotoper.

MKB'n bör förtydliga denna naturvårdshänsyn.

I detta beslut har ,  och
 deltagit.

Länsarkitekt

Kopia: Akten, Sabo
Planhandläggare



Länsstyrelsen
Värmland

S amhällsbyggnadsenheten

Kopia för kännedom:

Torsby kommun
Sunne kommun
Arvika kommun
Kils kommun
Grums kommun
Säffle kommun
Skogsstyrelsen

BESLUT

2009-01-07

1 (2)

407-15802-2008

Vattenfall Power Consultant AB
Box 1046
611 29 NYKÖPING 

o

Miljöpåverkan av nätkoncession för linje för befintlig 400 kV kraftledning
mellan Midskog och Stenkullen, avseende delen genom Torsby, Sunne,
Arvika, Kil, Grums och Säffle kommuner i Värmlands län.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap 5 § miljöbalken (MB) att ett bibe-
hållande av ledningen i oförändrad sträckning och i ett oförändrat utförande
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendet
Enligt 6 kap. 4 § MB ska den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samråda med länssty-
relsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Länsstyrelsen ska under samrådet besluta om verksamheten eller åtgärden kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Svenska Kraftnät har genomfört samråd om förnyelse av nätkoncession för
befintlig 400 kV kraftledning och upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning,
daterad februari 2008.

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till berörda kommuner och Skogsstyrelsen.
Arvika, Kil och Grums kommuner samt Skogsstyrelsen har hörts utan erinran.
Torsby, Sunne och Säffle kommuner framför synpunkter avseende magnetfälts-
nivån vid bostäder där nivån väsentligt avviker från det normala. Yttrandena
bifogas.

Motivering
Sökt koncession avser bibehållande av kraftledning i oförändrad sträckning och
i ett oförändrat utförande vilket inte kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan. Den elektriska anläggningen har enligt förslaget en godtagbar lokali-
sering och ett godtagbart utförande.

Länsstyrelsen bedömer att förnyelse av nätkoncession för rubricerad kraftled-
ning inte kan anses medföra en betydande miljöpåverkan.

Överklagning
Enligt 6 kap 5 § MB får detta beslut inte överklagas.

\\e lis \guder5\el\15802-08MB D Midskog.doc

Postadress Besöksadress
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Telefon Telefax Enhetens e-postadress
054-19 70 00 (växel) 054-19 73 00 lansstyrelsen@s.lst.se
054-19 72 41 (direkt)



Länsstyrelsen
Värmland

S amhällsbyggnadsenheten

BESLUT

2009-01-07

2 (2)

407-15802-2008

Beslut i detta ärende har fattats av bitr. enhetschef .
I den slutliga handläggningen har även deltagit antikvarie ,
naturvårdshandläggare , chefsjurist  och
byrådirektör , föredragande.

Bilagor:
Sunne kommun, yttrande 2008-08-28
Säffle kommun, yttrande 2008-09-05
Torsby kommun, yttrande 2008-09-30
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Energimarknads
inspektionen

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum Dnr
2010-04-27 7334-08-101345

Berörd sakägare enligt markägarförteckning

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar del av ansökan för Er kännedom och
eventuellt yttrande, senast den 27 juni 2010.

Bifogar kopia på kungörelsen där Ni kan se var hela ansökan finns tillgänglig.

Observera att denna prövning enligt ellagen (1997:857) avser inte
frågor om markintrång eller markersättning,

Ange alltid vårt diarienummer vid kontakter med myndigheten.

Handlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

1(1)

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695

........................................ ...



Svenska
Kraftnät

Nätteknik Ledningar

Ansökan om
Affärsverket svenska
kraftledningar.

Namn

400 kV

1(2)

2006-01-16 29/2006/AN10

Energimyndigheten

Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Pro'. nr

STATENS ENERGIMYNDIGHET

Ank. 2(186 -C1- 1 i
D/Dnr 626----M

7,;84/-0,67-0/3415—
förlängning av nätkoncession för linje
kraftnät ansöker härmed om förnyelse av nätkoncession för följande

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

Arkiverad hos Koncession
STEM under beviljad till

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 (W-län) 2008-03-22
8000 AQ 2008-08-22
8000 CC 2008-02-09
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Generaldirektören

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2009 —09-1 8
D/Dnr-733y-03.. (0095 

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 ansökt
om förlängning av nätkoncession för linje för den befintliga 400 kV ledningen
Midskog - Stenkullen med uppgifter enligt nedan.

Namn Anläggningsnummer hos El Koncession beviljad till 

Midskog - Rätan

Ansl. vid Rätan

Rätan - Tandö

Tandö - Borgvik

8000 AO

8000 CC

8000 AP

9

Borgvik -i : i da 8000

Ändr. Siviken - Vadbac <: 000 AQ

Ansl. vid Kil. ' _. 8000CY

— Stenkullen 8000 AS

2008-02-09

2008-02-09

2008-02-09

2008-08-22

2008-08-22

2008-08-22

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGAIAN 1

WWW.SVK.SE
R EGISTRATOR fdSVK.SE

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

J 
7.ti

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 100 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
milj ökonsekvensbeskrivningarna 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

2/3
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Energimarknads fl!! KUNGÖRELSE 1 (1)

inspektionen --mid Datum Dnr
2010-04-27 7334-08-101345

Tillstånd och prövning

ei.se
Post- & Inrikes Tidningar, www.bolagsverket.se/poit
Östersundsposten och Tidningen Härjedalen,
kundtjanst@ostersundstidningar.se

Härmed översändes text till KUNGÖRELSE att införas i er tidning den 5 maj
(eller dag närmast möjlig detta datum).

Kungörelsen med aktuellt diarienummer faktureras:

Affärsverket svenska kraftnät
Att:
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Ett exemplar av den aktuella tidningen sänds till: (eller annons via mejl till
registrator@ei.se)

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

KUNGÖRELSE

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av g ande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen.
Aktuell ansökan avser Jämtlands län, sträckning Midskog — Rätan — till
länsgränsen mot Dalarnas län.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen i Jämtlands län, på
kommunkansliet i Ragunda, Östersund, Bräcke, Berg och Härjedalens kommuner
samt på Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna.

Synpunkter på ansökan med diarienummer 7334-08-101345 samt bifogad
miljökonsekvensbeskrivning ska ha kommit Energimarknadsinspektionen, Box
155, 631 03 Eskilstuna tillhanda senast den 2010-06-27

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@el.se. Org.nr. 202100-5695
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FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR
400 KV LEDNINGEN MELLAN
MIDSKOG OCH STENKULLEN

SAMMANFATTNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
FEBRUARI 2010

Förlängning av koncession för
Svenska Kraftnäts 400 kV ledning mellan
Midskog i Jämtlands län och Stenkullen i
Västra Götalands län



PROJEKTORGANISATION

Projektledare

Uppdragsledare

Miljö konsekvens beskrivning
, Vattenfall Services Nordic AB

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 Lantmäte-
riverket 2003 Ur GSD ärenden nr M2003/4362,
M2003/4367 och M2003/4377

Org.Nr 202 100-4284

Svenska Kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 08 475 80 00
Fax 08 475 89 50

www.svk.se

SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som
omfattar 400 kV och 220 kV ledningar med stationer och utlandsförbindelser. Verket har också
systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att
möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har verket
också en viktig roll i klimatpolitiken.

Vi har drygt 300 anställda — de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i
Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för
drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2008 var omsättningen ca 7 700 miljoner kronor.
Svenska Kraftnät har fyra dotterbolag och sex intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord
Pool. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se
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1 BAKGRUND
Affärsverket Svenska Kraftnät har 2006-01-16
lämnat in en ansökan om förlängning av konces-
sion för befintlig 400 kV ledning mellan Midskog
i Jämtlands län och Stenkullen i Västra Götalands
län. Som bilaga till ansökan har fyra miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB) tagits fram, en
för ett av vardera länen Jämtland, Dalarna,
Värmland och Västra Götaland.

Kraftledningen togs i drift i slutet av 1960-talet
och är av central betydelse för kapaciteten i över-
föringen av el från norra till södra Sverige samt av
stor betydelse för stabiliteten hos stamnätet i sin
helhet.

Ledningen är ca 640 km och sträcker sig genom
21 kommuner och fyra län, se tabell 1.1.

Tabell 1.1. Berörda län och kommuner.

LÄN KOMMUN

JÄMTLANDS LÄN (Z)

DALARNAS LÄN (W)

RAGUNDA
ÖSTERSUND
BRÄCKE
BERG
HÄRJEDALEN

ÄLVDALEN
MORA
MALUNG-SÄLEN

VÄRMLANDS LÄN (S) TORSBY
SUNNE
ARVIKA
KIL
GRUMS
SÄFFLE

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 101 ÅMÅL
BENGTSFORS
MELLERUD
VÄNERSBORG
TROLLHÄTTAN
LILLA EDET
ALE
LERUM

Ledningen utgörs i huvudsak av 25-30 meter höga
portalstolpar med en ledningsgata på ca 44 meters
bredd.

2 NOLLALTERNATIVET
Det nollalternativ som presenterats i MKB:erna
definieras som att en förnyad koncession för led-
ningen ej beviljas. Om en förnyelse av koncession
för linje ej beviljas medför det en förlust av överfö-
ringskapacitet från norra till mellersta Sverige. En

flaskhals i överföringsnätet skulle uppstå och det
överskott av elektricitet som finns i norrland hade
dämts upp med skeva prisbilder på Nord Pool med
försvårande av export av el till kontinenten som
följd.

3 TILLSTÅND
3.1 KONCESSION
För att bygga eller använda elektriska stark-
strömsledningar i Sverige krävs enligt ellagen
(1997:857) ett tillstånd - nätkoncession.
Energimarknadsinspektionen 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. Energimarknadsinspektionen inhämtar
därefter yttranden från bland annat länsstyrelse,
kommun, fastighetsägare och andra som berörs av
ansökan.

3.2 LEDNINGSRÄTT
För att få börja byggnation av en ledning krävs
förutom tillstånd, koncession, även tillträde till
berörda fastigheter. Detta sker vanligen genom
tecknande av markupplåtelseavtal mellan fastig-
hetsägare och nätägare. Fastighetsägaren ersätts
med ett engångsbelopp för intrång på den mark
som tas i anspråk för ledningen. Därefter ansöker
nätägaren om ledningsrätt hos Lantmäteri-
myndigheten, vilket innebär att marken
fastighetsrättsligt upplåts för kraftledning.

3.3 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
inlämnad ansökan om förlängning av koncession
har prövats slutligt av Energimarknadsinspektio-
nen. Rätten att bibehålla ledningen över berörda
fastigheter är tryggad genom ledningsrätt eller
servitut, se avsnitt 3.2.
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4 SAMRÅD OCH INFORMATION
Enligt miljöbalken 6 kap 4§ ska alla som avser
att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som
kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt
miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen.

Samråd ska även ske med berörda kommuner,
samebyar, berörda fastighetsägare och övriga som
kan anses vara berörda av aktuell ledning.

Verksamhetsutövaren ska lämna uppgifter
om den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning samt dess förutsedda
miljöpåverkan samt redovisa alternativ till plane-
rad verksamhet.

Samråd har genomförts genom att ett utkast
till MKB har skickats ut till berörda, se ovan. De
synpunkter som inkommit har delvis inarbetats i
MBK:n samt redovisas i separat samråds-
redogörelse.

De fyra berörda länsstyrelserna har fattat
beslut om att en förlängning av koncession för
ledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

0
5 PÅVERK C
FÖR BERÖANRDA 

O 
INTRESSEN

HKONSEKVENS

I följande avsnitt ges en sammanfattning av den
påverkan och de konsekvenser som ledningen har
för berörda intressen.

Generellt gäller att ledningen och de ca 25-30
meter höga portalstolparna exponeras till om-
kringliggande landskap framförallt i passager över
sjöar och vattendrag samt i öppen jordbruksmark.
I övrig är påverkan mer specifik för varje län.

5.1 JÄMTLANDS LÄN
Ledningen berör Jämtlands län på en sträcka om
ca 190 km. Två Natura 2000 områden, Gimån och
Tröskflyet- Oxflöten berörs i länet. Ledningen
passerar områden av riksintressen för naturmiljö,
kulturmiljö och friluftsliv samt för infrastruk-
tur och ett flertal områden med bl.a. våtmarker;
nyckelbiotoper, mm. I Jämtlands län finns 20
fornlämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.
Ledningen berör ett flertal samebyar i Jämtlands
län där flyttleder, uppsamlingsplatser, trivselland
och områden med vinterbete passeras.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i led-

F

Teckenförklaring

  400 kV ledning

• Tåfoder

Figur 1. Översikt över aktuell ledning

ningens närområde. Fem bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Ledningens konsekvenser för berörda intressen
i länet bedöms som små.

5.2 DALARNAS LÄN
Ledningen berör Dalarnas län på en sträcka om
ca 110 km. Inom länet passerar ledningen ett
Natura 2000 område, Görälven-Västerdalälven,
områden av riksintressen för naturmiljö, kultur-
miljö och friluftsliv samt för infrastruktur.
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Ledningen passerar naturreservatet Vasalopps-
spåret öster om Mångsbodarna. Även ett flertal
områden med bl.a. våtmarker, nyckelbiotoper,
mm berörs i länet. I Dalarnas län finns 11 forn-
lämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i
ledningens närområde. Två bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Konsekvenserna för berörda intressen längs
ledningen bedöms som små vid en samman-
vägning av ledningens totala påverkan i länet.

5.3 VÄRMLANDS LÄN
Ledningen berör Värmlands län på en sträcka om
ca 180 kin. Inom länet berör ledningen Natura
2000 områdena Kölarna, Femtan och Klaräl-
ven och vid Hovbergets västra gräns passeras
ett naturreservat. Vidare passerar ledningen
områden av riksintresse för naturmiljö, kultur-
miljö, friluftsliv, geografiska bestämmelser och
infrastruktur samt ett flertal områden med bl.a.
våtmarker, nyckelbiotoper, mm. I Värmlands län
finns 28 fornlämningar lokaliserade i eller i när-
heten av ledningsgatan.

Ett antal fastigheter med bostadshus finns i
ledningens närområde. 49 bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Konsekvenserna för berörda intressen längs
ledningen bedöms som små vid en samman-
vägning av ledningens totala påverkan i länet.

5.4 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Ledningen berör Västra Götalands län på en
sträcka om ca 160 km. Inom länet passerar
ledningen fem Natura 2000 områden; Högsbyn,
Råvarp, Kabbo, Hästetjorclens strandängar och
Rapenskår. I övrigt passerar ledningen områden
av riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och
friluftsliv samt för infrastruktur och ett flertal
övriga områden som till exempel våtmarker och
nyckelbiotoper. I Västra Götalands län finns 65
fornlämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.

Den sammanlagda mängden byggnader som
identifierats inom 100 meter från ledningen
uppgår till 167 stycken. Av dessa ligger 50 hus i
sammanhängande bebyggelse.

Konsekvenserna för berörda intressen längs led-
ningen bedöms som små vid en sammanvägning
av ledningens totala påverkan på de intresseområ-
den som finns i länet.

6 SAMLAD BEDÖMNING AV
LEDNINGENS KONSEKVENSER FÖR
BERÖRDA INTRESSEN
Vid en samlad bedömning av ledningens totala
påverkan på berörda intressen har en samman-
vägning av den lokala påverkan i förhållande
till hela ledningens sträcka gjorts. Ledningens
påverkan på ett lokalt intresse kan bedömas som
större i ett lokalt perspektiv än vid en bedömning
av ledningens totala påverkan.

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 på-
verkan pä miljön skiljer sig åt längs sträckningen.

De ur landskapsbildshänseende känsligaste
områdena är där ledningen passerar över öppna
ytor som jordbruksmark, myrar, sjöar och större
vattendrag. Även vid passage över höglänt terräng
kan ledningen bli framträdande i landskapet och
då speciellt där den omkringliggande skogen har
avverkats.

Ledningen passerar ett antal områden av in-
tresse för naturmiljövården. Ledningens begrän-
sade utbredning i sidled gör att konsekvenserna
för naturmiljön bedöms som liten

Ledningen bedöms ge små konsekvenser för
kulturmiljön och de fornlämningar som finns
längs ledningssträckan.

Ledningen bedöms innebära små konsekvenser
för det rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivet
gynnas på ett flertal ställen genom att stigar och
leder är lokaliserade i ledningsgatan.
Inga bostadshus bedöms ha ett magnetfälts-

värde som föranleder åtgärder. Svenska Kraftnät
bedömer att konsekvenserna för boendemiljön är
små.

Svenska Kraftnät gör den sammanlagda be-
dömningen att den befintliga ledningen innebär
en liten påverkan på landskapsbild, friluftsliv,
natur- och kulturmiljöer och boendemiljö.



Tabell 2. Samlad bedömning av ledningens konsekvenser för berörda intressen

MILJÖASPEKT JÄMTLAND

Små

DALARNA

Små

VÄRMLAND VÄSTRA GÖTALAND

Små

TOTAL PÅVERKAN

LANDSKAPSBILD Måttliga Små

NATURMILJÖVÅRD Små Små Små till Måttliga Små Små

KULTURMILJÖVÅRD Små Små Små Små Små

REKREATION OCH FRILUFTSLIV Små Små Små Små Små

NATURRESURSER Små Små Små Små Små

BOENDEMILJÖ Små Små Små Små Små

INFRASTRUKTUR Små Små Små Små Små

PLANFÖRHÅLLANDEN Små Små Små Små Små

RENNÄRINGEN Små Små

Tabell 2 visar den samlade bedömningen av
ledningens konsekvenser för berörda intressen på
länsnivå och totalt.

07 ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA0 0EN NEGATIV PÅVERKAN PÅ
BERÖRDA INTRESSEN
Stor omsorg och hänsyn krävs för att inte påverka
områden med naturvärden i samband med un-
derhåll av ledningen. För att undvika markskador
sker marktransporter i största möjliga utsträck-
ning på tjälad och snötäckt mark. Hänsyn tas till
vattendrag, kulturmiljöobjekt och naturvärden.
Fornlämningar markeras innan underhållsarbete
vilket innebär att de kan uppmärksammas och att
skador i fornlämning eller inom fornlämningsom-
råde undviks.

Inför större underhållsåtgärder sker samråd med
berörda markägare och myndigheter.

8 ÖVRIG INFORMATION
Samrådsredogörelse och fullständiga versioner av
milj ökonsekvensbeskrivningarna finns att ladda
ner från Svenska Kraftnäts hemsida:

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

7
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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som
omfattar 400 kV och 220 kV ledningar med stationer och utlandsförbindelser. Verket har också
systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att
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drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2008 var omsättningen ca 7 700 miljoner kronor.
Svenska Kraftnät har fyra dotterbolag och sex intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord
Pool. Mer information finns på vår webbplats www.svk,se
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1 BAKGRUND
Affärsverket Svenska Kraftnät har 2006-01-16
lämnat in en ansökan om förlängning av konces-
sion för befintlig 400 kV ledning mellan Midskog
i Jämtlands län och Stenkullen i Västra Götalands
län. Som bilaga till ansökan har fyra miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB) tagits fram, en
för ett av vardera länen Jämtland, Dalarna,
Värmland och Västra Götaland.

Kraftledningen togs i drift i slutet av 1960-talet
och är av central betydelse för kapaciteten i över-
föringen av el från norra till södra Sverige samt av
stor betydelse för stabiliteten hos stamnötet i sin
helhet.

Ledningen är ca 640 lan och sträcker sig genom
21 kommuner och fyra län, se tabell 1.1.

Tabell 1.1. Berörda län och kommuner.

LÄN KOMMUN

JÄMTLANDS LÄN (Z)

DALARNAS LÄN (W)

RAGUNDA
ÖSTERSUND
BRÄCKE
BERG
HÄRJEDALEN

ÄLVDALEN
MORA
MALUNG-SÄLEN

VÄRMLANDS LÄN IS) TORSBY
SUNNE
ARVIKA
KIL
GRUMS
SÄFFLE

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ID) ÅMÅL
BENGTSFORS
MELLERUD
VÄNERSBORG
TROLLHÄTTAN
LILLA EDET
ALE
LERUM

Ledningen utgörs i huvudsak av 25-30 meter höga
portalstolpar med en ledningsgata på ca 44 meters
bredd.

2 NOLLALTERNATIVET
Det nollalternativ som presenterats i MKB:erna
definieras som att en förnyad koncession för led-
ningen ej beviljas. Om en förnyelse av koncession
för linje ej beviljas medför det en förlust av överfö-
ringskapacitet från norra till mellersta Sverige. En

flaskhals i överföringsnätet skulle uppstå och det
överskott av elektricitet som finns i norrland hade
dämts upp med skeva prisbilder på Nord Pool nied
försvårande av export av el till kontinenten som
följd.

0
3 TILLSTÅND
3.1 KONCESSION
För att bygga eller använda elektriska stark-
strömsledningar i Sverige krävs enligt ellagen
(1997:857) ett tillstånd - nätkoncession.
Energimarknaclsinspektionen 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. Energimarknadsinspektionen inhämtar
därefter yttranden från bland annat länsstyrelse,
kommun, hastighetsägare och andra som berörs av
ansökan.

3.2 LEDNINGSRÄTT
För att få börja byggnation av en ledning krävs
förutom tillstånd, koncession, även tillträde till
berörda fastigheter. Detta sker vanligen genom
tecknande av markupplåtelseavtal mellan fastig-
hetsägare och nätägare. Fastighetsägaren ersätts
med ett engångsbelopp för intrång på den mark
som tas i anspråk för ledningen. Därefter ansöker
nätägaren om ledningsrätt hos Lantmäteri-
myndigheten, vilket innebär att marken
fastighetsrättsligt upplåts för kraftledning.

3.3 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
inlämnad ansökan om förlängning av koncession
har prövats slutligt av Energimarknadsinspektio-
nen. Rätten att bibehålla ledningen över berörda
fastigheter är tryggad genom ledningsrätt eller
servitut, se avsnitt 3.2.
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4 SAMRÅD OCH INFORMATION
Enligt miljöbalken 6 kap 4§ ska alla som avser
att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som
kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt
miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen.

Samråd ska även ske med berörda kommuner,
samebyar, berörda fastighetsägare och övriga som
kan anses vara berörda av aktuell ledning.

Verksamhetsutövaren ska lämna uppgifter
om den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning samt dess förutsedda
miljöpåverkan samt redovisa alternativ till plane-
rad verksamhet.

Samråd har genomförts genom att ett utkast
till MKB har skickats ut till berörda, se ovan. De
synpunkter som inkommit har delvis inarbetats i
MBK:n samt redovisas i separat samråds-
redogörelse.

De fyra berörda länsstyrelserna har fattat
beslut om att en förlängning av koncession för
ledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

0
5 PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
FÖR BERÖRDA INTRESSEN
I följande avsnitt ges en sammanfattning av den
påverkan och de konsekvenser som ledningen har
för berörda intressen.

Generellt gäller att ledningen och de ca 25-30
meter höga portalstolparna exponeras till om-
kringliggande landskap framförallt i passager över
sjöar och vattendrag samt i öppen jordbruksmark.
I övrig är påverkan mer specifik för varje län.

5.1 JÄMTLANDS LÄN
Ledningen berör Jämtlands län på en sträcka om
ca 190 km. Två Natura 2000 områden, Gimån och
Tröskflyet-Oxflöten berörs i länet. Ledningen
passerar områden av riksintressen för naturmiljö,
kulturmiljö och friluftsliv samt för infrastruk-
tur och ett flertal områden med bl.a. våtmarker,
nyckelbiotoper, mm. I Jämtlands län finns 20
fornlämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.
Ledningen berör ett flertal samebyar i Jämtlands
län där flyttleden, uppsamlingsplatser, trivselland
och områden med vinterbete passeras.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i led-
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ti

Teckenförklaring

400 kV ledning

o Tätorter

niogens närområde. Fem bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Ledningens konsekvenser för berörda intressen
i länet bedöms som små.

5.2 DALARNAS LÄN
Ledningen berör Dalarnas län på en sträcka om
ca 110 km. Inom länet passerar ledningen ett
Natura 2000 område, Görälven-Västerdalälven,
områden av riksintressen för naturmiljö, kultur-
miljö och friluftsliv samt för infrastruktur.
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Ledningen passerar naturreservatet Vasalopps-
spåret öster om Mångsbodarna. Även ett flertal
områden med bl.a. våtmarker, nyckelbiotoper,
mm berörs i länet. I Dalarnas län finns 11 forn-
lämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i
ledningens närområde. Två bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Konsekvenserna för berörda intressen längs
ledningen bedöms som små vid en samman-
vägning av ledningens totala påverkan i länet.

5.3 VÄRMLANDS LÄN
Ledningen berör Värmlands län på en sträcka om
ca 180 km. Inom länet berör ledningen Natura
2000 områdena Kölarna, Femtan och Klaräl-
ven och vid Hovbergets västra gräns passeras
ett naturreservat. Vidare passerar ledningen
områden av riksintresse för naturmiljö, kultur-
miljö, friluftsliv, geografiska bestämmelser och
infrastruktur samt ett flertal områden med bl.a.
våtmarker, nyckelbiotoper, mm. I Värmlands län
finns 28 fornlämningar lokaliserade i eller i när-
heten av ledningsgatan.

Ett antal fastigheter med bostadshus finns i
ledningens närområde. 49 bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Konsekvenserna för berörda intressen längs
ledningen bedöms som små vid en samman-
vägning av ledningens totala påverkan i länet.

5.4 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Ledningen berör Västra Götalands län på en
sträcka om ca 160 km. Inom länet passerar
ledningen fem Natura 2000 områden; Högsbyn,
Råvarp, Kabbo, Hästefjordens strandängar och
Rapenskår. I övrigt passerar ledningen områden
av riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och
friluftsliv samt för infrastruktur och ett flertal
övriga områden som till exempel våtmarker och
nyckelbiotoper. I Västra Götalands län finns 65
fornlämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.

Den sammanlagda mängden byggnader som
identifierats inom 100 meter från ledningen
uppgår till 167 stycken. Av dessa ligger 50 hus i
sammanhängande bebyggelse.

Konsekvenserna för berörda intressen längs led-
ningen bedöms som små vid en sammanvägning
av ledningens totala påverkan på de intresseområ-
den som finns i länet.

6 SAMLAD BEDÖMNING AV
LEDNINGENS KONSEKVENSER FÖR
BERÖRDA INTRESSEN
Vid en samlad bedömning av ledningens totala
påverkan på berörda intressen har en samman-
vägning av den lokala påverkan i förhållande
till hela ledningens sträcka gjorts. Ledningens
påverkan på ett lokalt intresse kan bedömas som
större i ett lokalt perspektiv än vid en bedömning
av ledningens totala påverkan.

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 på-
verkan på miljön skiljer sig åt längs sträckningen.

De ur landskapsbildshänseende känsligaste
områdena är där ledningen passerar över öppna
ytor som jordbruksmark, myrar, sjöar och större
vattendrag. Även vid passage över höglänt terräng
kan ledningen bli framträdande i landskapet och
då speciellt där den omkringliggande skogen har
avverkats.

Ledningen passerar ett antal områden av in-
tresse för naturmiljövården. Ledningens begrän-
sade utbredning i sidled gör att konsekvenserna
för naturmiljön bedöms som liten

Ledningen bedöms ge små konsekvenser för
kulturmiljön och de fornlämningar som finns
längs ledningssträckan.

Ledningen bedöms innebära små konsekvenser
för det rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivet
gynnas på ett flertal ställen genom att stigar och
leder är lokaliserade i ledningsgatan.
Inga bostadshus bedöms ha ett magnetfälts-

värde som föranleder åtgärder. Svenska Kraftnät
bedömer att konsekvenserna för boendemiljön är
små.

Svenska Kraftnät gör den sammanlagda be-
dömningen att den befintliga ledningen innebär
en liten påverkan på landskapsbild, friluftsliv,
natur- och kulturmiljöer och boendemiljö.



Tabell 2. Samlad bedömning avledningens konsekvenser för berörda intressen

MILJÖASPEKT JÄMTLAND

Små

DALARNA

Små

VÄRMLAND

Måttliga

VÄSTRA GÖTALAND TOTAL PÅVERKAN

SmåLANDSKAPSBILD Små

NATURMILJÖVÅRD Små Små Små till Måttliga Små Små

KULTURMILJÖVÅRD Små Små Små Små Små

REKREATION OCH FRILUFTSLIV Små Små Små Små Små

NATURRESURSER Små Små Små Små Små

BOENDEMILJÖ Små Små Små Små Små

INFRASTRUKTUR Små Små Små Små Små

PLANFÖRHÅLLANDEN Små Små Små Små Små

RENNÄRINGEN Små Små

Tabell 2 visar den samlade bedömningen av
ledningens konsekvenser för berörda intressen på
länsnivå och totalt.

7 ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKAo aEN NEGATIV PÅVERKAN PÅ
BERÖRDA INTRESSEN
Stor omsorg och hänsyn krävs för att inte påverka
områden med naturvärden i samband med un-
derhåll av ledningen. För att undvika markskador
sker marktransporter i största möjliga utsträck-
ning på tjälad och snötäckt mark. Hänsyn tas till
vattendrag, kulturmiljöobjekt och naturvärden.
Fornlämningar markeras innan underhållsarbete
vilket innebär att de kan uppmärksammas och att
skador i fornlämning eller inom fornlämningsom-
råde undviks.

Inför större underhållsåtgärder sker samråd med
berörda markägare och myndigheter.

8 ÖVRIG INFORMATION
Samrådsredogörelse och fullständiga versioner av
milj ökonsekvensbeskrivningarna finns att ladda
ner från Svenska Kraftnäts hemsida:

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

7
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Energimarknads
inspektionen 44d

Tillstånd och prövning

i.se

AB 2,6
REMISS 1(1)
Datum
2010-04-27

SOF
c/o

894 31 Själevad

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Berörda markägare

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
TeliaSonera AB

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator©else. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads
inspektionen Affiff

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

LRF:s länsförbund i Jämtland
Rådhusgatan 46
83134 Östersund

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads Vtg
inspektionen Ahai

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknac
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS 1(1)

Datum
2010-04-27

Naturvårdsverket
Blekholmsterrassen 36
106 48 Stockholm

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695



Energimarknads
inspektionen

Tillstånd och prövning
Eri

e i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Boverket
Box 534
37123 Karlskrona

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads `
inspektionen  -- k

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Trafikverket Region Mitt
Box 388
83125 Östersund

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande. (Väg och sjö trafik är berörda i
denna remiss)

• Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader
från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads Wir-
inspektionen Ad 

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Skogsstyrelsen

551 83 JÖNKÖPING

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads
inspektionen -

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Transportsstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog — Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads e!---® 2inspektionen

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

TeliaSonera AB, Skanova Access
Elskyddsärenden Att:  
Box 93
123 22 Farsta

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Berörda markägare

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
TeliaSonera AB

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Försvarets Materielverk (FMV)
Kc/Tele
115 88 STOCKHOLM

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695



Energimarknac
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Försvarets Radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Tel:

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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S

Energimarknads
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Försvarsmakten
Högkvarteret
107 85 STOCKHOLM

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen, 
remissen avser sträckan Midskog — Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads -
inspektionen

Tillstånd och prövning

ei.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 KRISTINEHAMN

Dnr
7334-08-101345
Anges alltid vid kontakter
med myndigheten

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen,
remissen avser sträckan Midskog - Rätan, anslutning Rätan, till länsgränsen 
mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan avseende
nätkoncession för linje och begär ert yttrande.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar senast inom två (2) månader från
ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknac
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

s
-`~

REMISS
Datum
2010-04-27

Ragunda kommun
Box 150
840 70 Hammarstrand

Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande 
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen 
Midskog till Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog - Rätan,
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan
avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.

Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för
området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser,
regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två (2)
månader från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Kommunen bör samtidigt överlämna en kopia av svaret till
länsstyrelsen i Jämtlands län.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695

C- (77 7"-- ,r ' f t .



Energimarknac
inspektionen

Tillstånd och prövning

.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande 
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen 
Midskog till Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog — Rätan,
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan
avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.

Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för
området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser,
regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två (2)
månader från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Kommunen bör samtidigt överlämna en kopia av svaret till
länsstyrelsen i Jämtlands län.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads ®~
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Bergs kommun
Box 73
840 40 Svenstavik

Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande 
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen 
Midskog till Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog - Rätan,
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan
avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.

Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för
området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser,
regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två (2)
månader från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Kommunen bör samtidigt överlämna en kopia av svaret till
länsstyrelsen i Jämtlands län.

Energimarknadsinspektionen

Tel:

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads
inspeKtionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Bräckes kommun
Box 190
840 60 Bräcke

Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen 
Midskog till Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog - Rätan,
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan
avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.

Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för
området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser,
regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två (2)
månader från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Kommunen bör samtidigt överlämna en kopia av svaret till
länsstyrelsen i jämtlands län.

Energimarknadsinspektionen

Tel: 

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads ,
inspektionen

Tillstånd och prövning

i.se

REMISS
Datum
2010-04-27

Östersunds kommun
Rådhuset
83182 Östersund

Dnr
7334-08-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande 
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen
Midskog till Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog - Rätan,
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan
avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.

Av yt (.i andet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för
området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser,
regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två (2)
månader från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Kommunen bör samtidigt överlämna en kopia av svaret till
länsstyrelsen i Jämtlands län.

Energimarknadsinspektionen

Sändlista:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Försvarets Radioanstalt
Elsäkerhetsverket
Transportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen

Försvarets Materielverk
Försvarsmakten Högkvarteret
Ragunda, Östersund, Bräcke,
Berg och Härjedalens kommuner
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
LRF:s länsförbund i Jämtland
Berörda markägare

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads '
inspektionen . c

Tillstånd och prövning

.se

0

REMISS
BEGÄRAN OM YTTRANDE
Datum
2010-0427

Länsstyrelsen I Jämtlands län

83186 Östersund

Dnr
733408-101345

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande 
tillstånd för nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen
Midskog till Stenkullen, remissen avser sträckan Midskog - Rätan,
anslutning Rätan, till länsgränsen mellan Z och W län. 

Energimarknadsinspektionen överlämnar härmed en ansökan
avseende nätkoncession för linje och begär länsstyrelsens yttrande.

Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för
området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser.

Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två (2)
månader från ovanstående datum.

Remisshandlingarna önskas inte i retur.

Ansökan har remitterats direkt till nedanstående kommuner.

Vi har också föreslagit att kommunerna skickar en kopia av sitt svar
till er.

Energimarknadsinspektionen

Tfn:

Kommun/er som berörs:
Ragunda, Östersund, Bräcke, Berg och Härjedalen

Sändlista: Försvarets Materielverk
Länsstyrelsen i Jämtlands län Försvarsmakten Högkvarteret
Kommuner enligt ovan Försvarets Radioanstalt

1(2)

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@el.se. Org.nr. 202100-5695
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Energimarknads
inspektionen ,

Elsäkerhetsverket
Trafikverket Region Mitt
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Berörda markägare

Datum
2010-04-27

Dnr
7334-08-101345

Transsportstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
LRF:s länsförbund i Jämtland

2 (2)



Energimarknads
inspektionen

Tillstånd och prövning

ei.se

KUNGÖRELSE 1(1)
Datum
2010-04-27

Dnr
7334-08-101345

Post- & Inrikes Tidningar www.bolagsverket.se/poit
Östersundsposten, kundtjanst@ostersundstidningar.se
Härjedalen

Härmed översändes text till KUNGÖRELSE att införas i er tidning den 5 maj
(eller dag närmast möjlig detta datum).

Kungörelsen med aktuellt diarienummer faktureras:

Affärsverket svenska kraftnät
Att:
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Ett exemplar av den aktuella tidningen sänds till: (eller annons via mejl till
registratorOei.se)

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

KUNGÖRELSE

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för
nätkoncession för linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen.
Aktuell ansökan avser Jämtlands län, sträckning Midskog - Rätan - till
länsgränsen mot Dalarnas län.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen i Jämtlands län, på
kommunkansliet i Ragunda, Östersund, Bräcke, Berg och Härjedalens kommuner
samt på Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna.

Synpunkter på ansökan med diarienummer 7334-08-101345 samt bifogad
miljökonsekvensbeskrivning ska ha kommit Energimarknadsinspektionen, Box
155, 631 03 Eskilstuna tillhanda senast den 2010-06-27

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. Fax 016-16 27 01. registrator@ei.se. Org.nr. 202100-5695



Från: 
Skickat: den 19 april 2010 11:19
Till: 'kundtjanst©ostersundstidningar.se'
Bifogade filer: Kungörelse_Ans101345.doc

Hej

Bifogar ett dokument med kungörelse för införande i Östersunds Posten samt Tidningen Härjedalen den 5 maj.

Med vänlig hälsning

Energimarknadsinspektionen
Box 155, 631 03 Eskilstuna
www.ei.se 
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Steg 4, Din registrering är nu klar

Kungörelsen avser:

Publiceringsdatum:

Kungörelse-id:

Uppgiftslämnare:

Fakturareferens:

Kungörelsetext

202100-4284 Affärsverket svensa kraftnät

2010-05-05

K189588/10

Energimarknadsinspektionen

Ans 08-101345

KUNGÖRELSE

Affärsverket svenska kraftnät ansöker om förlängning av gällande tillstånd för nätkoncession för
linje, för 400 kV kraftledningen Midskog till Stenkullen. Aktuell ansökan avser Jämtlands län,
sträckning Midskog — Rätan — till länsgränsen mot Dalarnas län.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen i Jämtlands län, på kommunkansliet i Ragunda,
Östersund, Bräcke, Berg och Härjedalens kommuner samt på Energimarknadsinspektionen i
Eskilstuna.

Synpunkter på ansökan med diarienummer 7334-08-101345 samt bifogad
milj ökonsekvensbeskrivning ska ha kommit Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03
Eskilstuna tillhanda senast den 2010-06-27

Post- och Inrikes Tidningar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon 060-18 40 00 • poitgbolagsverket.se

https://poit.bolagsverket.se/poit/registreraKungorelse.do?method=redirect&forward=... 2010-04-19



FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR
400 KV LEDNINGEN MELLAN
MIDSKOG OCH STENKULLEN

SAMMANFATTNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
FEBRUARI 2010

Förlängning av koncession för
Svenska Kraftnäts 400 kV ledning mellan
Midskog i Jämtlands län och Stenkullen i
Västra Götalands län

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2010 -03-10

D/Dnr 3171- 08 - I395./̀
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Projektledare

Följande material har använts med tillstånd
från Lantmäteriverket; Copyright Lantmäte-
riverket 2003 Ur GSD ärenden nr M2003/4362,
M2003/4367 och M2003/4377

Uppdragsledare O rg. N r 202 100-4284

Miljö konsekvens beskrivning
 Vattenfall Services Nordic AB

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

Svenska Kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 08 475 80 00
Fax 08 475 89 50

www.svk.se

SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som
omfattar 400 kV och 220 kV ledningar med stationer och utlandsförbindelser. Verket har också
systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att
möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har verket
också en viktig roll i klimatpolitiken.

Vi har drygt 300 anställda - de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i
Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för
drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2008 var omsättningen ca 7 700 miljoner kronor.
Svenska Kraftnät har fyra dotterbolag och sex intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord
Pool. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se
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1 BAKGRUND
Affärsverket Svenska Kraftnät har 2006-01-16
lämnat in en ansökan om förlängning av konces-
sion för befintlig 400 kV ledning mellan Midskog
i Jämtlands län och Stenkullen i Västra Götalands
län. Som bilaga till ansökan har fyra miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB) tagits fram, en
för ett av vardera länen Jämtland, Dalarna,
Värmland och Västra Götaland.

Kraftledningen togs i drift i slutet av 1960-talet
och är av central betydelse för kapaciteten i över-
föringen av el från norra till södra Sverige samt av
stor betydelse för stabiliteten hos stamnätet i sin
helhet.

Ledningen är ca 640 km och sträcker sig genom
21 kommuner och fyra län, se tabell 1.1,

Tabe111.1. Berörda län och kommuner.

LÄN KOMMUN

JÄMTLANDS LÄN (Z)

DALARNAS LÄN (W)

RAGUNDA
ÖSTERSUND
BRÄCKE
BERG
HÄRJEDALEN

ÄLVDALEN
MORA
MALUNG-SÄLEN

VÄRMLANDS LÄN (5) TORSBY
SUN NE
ARVIKA
KIL
GRUMS
SÄFFLE

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (0) ÅMÅL
BENGTSFORS
MELLERUD
VÄNERSBORG
TROLLHÄTTAN
LILLA EDET
ALE
LERUM

Ledningen utgörs i huvudsak av 25-30 meter höga
portalstolpar med en ledningsgata på ca 44 meters
bredd.

2 NOLLALTERNATIVET
Det nollalternativ som presenterats i MKB:erna
definieras som att en förnyad koncession för led-
ningen ej beviljas. Om en förnyelse av koncession
för linje ej beviljas medför det en förlust av överfö-
ringskapacitet från norra till mellersta Sverige. En

flaskhals i överföringsnätet skulle uppstå och det
överskott av elektricitet som finns i norrland hade
dämts upp med skeva prisbilder på Nord Pool med
försvårande av export av el till kontinenten som
följd.

3 TILLSTÅND
3.1 KONCESSION
För att bygga eller använda elektriska stark-
strömsledningar i Sverige krävs enligt ellagen
(1997:857) ett tillstånd - nätkoncession.
Energimarknadsinspektionen 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. Energimarknadsinspelctionen inhämtar
därefter yttranden från bland annat länsstyrelse,
kommun, fastighetsägare och andra som berörs av
ansökan.

3.2 LEDNINGSRÄTT
För att få börja byggnation av en ledning krävs
förutom tillstånd, koncession, även tillträde till
berörda fastigheter. Detta sker vanligen genom
tecknande av markupplåtelseavtal mellan fastig-
hetsägare och nätägare. Fastighetsägaren ersätts
med ett engångsbelopp för intrång på den mark
som tas i anspråk för ledningen. Därefter ansöker
nätägaren om ledningsrätt hos Lantmäteri-
myndigheten, vilket innebär att marken
fastighetsrättsligt uppläts för kraftledning.

3.3 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
inlämnad ansökan om förlängning av koncession
har prövats slutligt av Energimarknadsinspektio-
nen. Rätten att bibehålla ledningen över berörda
fastigheter är tryggad genom ledningsrätt eller
servitut, se avsnitt 3.2.
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4 SAMRAD OCH INFORMATION
Enligt miljöbalken 6 kap 4$ ska alla som avser
att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som
kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt
miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen.

Samråd ska även ske med berörda kommuner,
samebyar, berörda fastighetsägare och övriga som
kan anses vara berörda av aktuell ledning.

Verksamhetsutövaren ska lämna uppgifter
om den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning samt dess förutsedda
miljöpåverkan samt redovisa alternativ till plane-
rad verksamhet.

Samråd har genomförts genom att ett utkast
till MKB har skickats ut till berörda, se ovan. De
synpunkter som inkommit har delvis inarbetats i
MBK:n samt redovisas i separat samråds-
redogörelse.

De fyra berörda länsstyrelserna har fattat
beslut om att en förlängning av koncession för
ledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

0
5 PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
FÖR BERÖRDA INTRESSEN
I följande avsnitt ges en sammanfattning av den
påverkan och de konsekvenser som ledningen har
för berörda intressen.

Generellt gäller att ledningen och de ca 25-30
meter höga portalstolparna exponeras till om-
kringliggande landskap framförallt i passager över
sjöar och vattendrag samt i öppen jordbruksmark.
I övrig är påverkan mer specifik för varje län.

5.1 JÄMTLANDS LÄN
Ledningen berör Jämtlands län på en sträcka om
ca 190 km. Två Natura 2000 områden, Gimån och
Tröskflyet- Oxflöten berörs i länet. Ledningen
passerar områden av riksintressen för naturmiljö,
kulturmiljö och friluftsliv samt för infrastruk-
tur och ett flertal områden med bl.a. våtmarker,
nyckelbiotoper, mm. I Jämtlands län finns 20
fornlämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.
Ledningen berör ett flertal samebyar i Jämtlands
län där flyttleden, uppsamlingsplatser, trivselland
och områden med vinterbete passeras.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i led-
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Figur 1. Översikt över aktuell ledning

ningens närområde. Fem bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Ledningens konsekvenser för berörda intressen
i länet bedöms som små.

5.2 DALARNAS LÄN
Ledningen berör Dalarnas län på en sträcka om
ca 110 km. Inom länet passerar ledningen ett
Natura 2000 område, Görälven-Västerdalälven,
områden av riksintressen för naturmiljö, kultur-
miljö och friluftsliv samt för infrastruktur.
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Ledningen passerar naturreservatet Vasalopps-
spåret öster om i\Mlångsbodarna. Även ett flertal
områden med bl.a. våtmarker, nyckelbiotoper,
mm berörs i länet. I Dalarnas län finns 11 forn-
lämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.

Ett fåtal fastigheter med bostadshus finns i
ledningens närområde. Två bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Konsekvenserna för berörda intressen längs
ledningen bedöms som små vid en samman-
vägning av ledningens totala påverkan i länet.

5.3 VÄRMLANDS LÄN
Ledningen berör Värmlands län på en sträcka om
ca 180 km. Inom länet berör ledningen Natura
2000 områdena Kölarna, Femtan och Klaräl-
ven och vid Hovbergets västra gräns passeras
ett naturreservat. Vidare passerar ledningen
områden av riksintresse för naturmiljö, kultur-
miljö, friluftsliv, geografiska bestämmelser och
infrastruktur samt ett flertal områden med
våtmarker, nyckelbiotoper, mm. I Värmlands län
finns 28 fornlämningar lokaliserade i eller i när-
heten av ledningsgatan.

Ett antal fastigheter med bostadshus finns i
ledningens närområde. 49 bostadshus/fritidshus
ligger inom 100 meter från ledningens centrum.

Konsekvenserna för berörda intressen längs
ledningen bedöms som små vid en samman-
vägning av ledningens totala påverkan i länet.

5.4 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Ledningen berör Västra Götalands län på en
sträcka om ca 160 km. Inom länet passerar
ledningen fem Natura 2000 områden; Högsbyn,
Råvarp, Kabbo, Hästefjordens strandängar och
Rapenskår. I övrigt passerar ledningen områden
av riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och
friluftsliv samt för infrastruktur och ett flertal
övriga områden som till exempel våtmarker och
nyckelbiotoper. I Västra Götalands län finns 65
fornlämningar lokaliserade i eller i närheten av
ledningsgatan.

Den sammanlagda mängden byggnader som
identifierats inom 100 meter från ledningen
uppgår till 167 stycken. Av dessa ligger 50 hus i
sammanhängande bebyggelse.

Konsekvenserna för berörda intressen längs led-
ningen bedöms som små vid en sammanvägning
av ledningens totala påverkan på de intresseområ-
den som finns i länet.

6 SAMLAD BEDÖMNING AV
LEDNINGENS KONSEKVENSER FÖR
BERÖRDA INTRESSEN
Vid en samlad bedömning av ledningens totala
påverkan på berörda intressen har en samman-
vägning av den lokala påverkan i förhållande
till hela ledningens sträcka gjorts. Ledningens
påverkan på ett lokalt intresse kan bedömas som
större i ett lokalt perspektiv än vid en bedömning
av ledningens totala påverkan.

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 på-
verkan på miljön skiljer sig åt längs sträckningen.

De ur landskapsbilclshänseende känsligaste
områdena är där ledningen passerar över öppna
ytor som jordbruksmark, myrar, sjöar och större
vattendrag. Även vid passage över höglänt terräng
kan ledningen bli framträdande i landskapet och
då speciellt där den omkringliggande skogen har
avverkats.

Ledningen passerar ett antal områden av in-
tresse för naturmiljövården. Ledningens begrän-
sade utbredning i sidled gör att konsekvenserna
för naturmiljön bedöms som liten

Ledningen bedöms ge små konsekvenser för
kulturmiljön och de fornlämningar som finns
längs ledningssträckan.

Ledningen bedöms innebära små konsekvenser
för det rörliga friluftslivet. Det rörliga friluftslivet
gynnas på ett flertal ställen genom att stigar och
leder är lokaliserade i ledningsgatan.
Inga bostadshus bedöms ha ett magnetfälts-

värde som föranleder åtgärder. Svenska Kraftnät
bedömer att konsekvenserna för boendemiljön är
små.

Svenska Kraftnät gör den sammanlagda be-
dömningen att den befintliga ledningen innebär
en liten påverkan på landskapsbild, friluftsliv,
natur- och kulturmiljöer och boendemiljö.



Tabell 2. Samlad bedömning avledningens konsekvenser för berörda intressen

MILJÖASPEKT

LANDSKAPSBILD

JÄMTLAND DALARNA VÄRMLAND VÄSTRA GÖTALAND TOTALPÅVERKAN

Små Små Måttliga Små Små

NATURMILJÖVÅRD Små Små Små till Måttliga Små Små

KULTURMILJÖVÅRD Små Små Små Små Små

REKREATION OCH FRILUFTSLIV Små Små Små Små Små

NATURRESURSER Små Små Små Små Små

BOENDEMILJÖ Små Små Små Små Små

INFRASTRUKTUR Små Små Små Små Små

PLANFÖRHÅLLANDEN Små Små Små Små Små

RENNÄRINGEN Små Små

Tabell 2 visar den samlade bedömningen av
ledningens konsekvenser för berörda intressen på
länsnivå och totalt.

7 ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA
EN NEGATIV PÅVERKAN PÅ
BERÖRDA INTRESSEN
Stor omsorg och hänsyn krävs för att inte påverka
områden med naturvärden i samband med un-
derhåll av ledningen. För att undvika markskador
sker marktransporter i största möjliga utsträck-
ning på tjälad och snötäckt mark. Hänsyn tas till
vattendrag, kulturmiljöobjekt och naturvärden.
Fornlämningar markeras innan underhållsarbete
vilket innebär att de kan uppmärksammas och att
skador i fornlämning eller inom fornlämningsom-
råde undviks.

Inför större underhållsåtgärder sker samråd med
berörda markägare och myndigheter.

8 ÖVRIG INFORMATION
Samrådsredogörelse och fullständiga versioner av
miljökonsekvensbeskrivningarna finns att ladda
ner från Svenska Kraftnäts hemsida:

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