




FÖRORD
Svenska kraftnät har 2015 beslutat om en ombyggnation
av Midskog stamnätsstation. Beslutet grundar sig på att
den befintliga stationen börjar närma sig sin tekniska
livslängd, samt ett uttalat behov av att ansluta vindkraft
i området. Av arbetsmiljöskäl kan stationen inte byggas
på befintlig plats utan ett nytt stationsområde skapas.
Ombyggnationen innebär att stationen flyttas ca 600-
800 meter söderut. Även Jämtkrafts närliggande
regionnätsstation flyttas till det nya området. Midskog
kraftverk, som ägs av Vattenfall Indalsälven AB, står
kvar och det är stamnätsstationen som flyttas. I samband
med detta behöver justeringar av sträckningarna för befint-
liga 130kV-, 220kV- och 400 kV- ledningar utföras
för att koppla in dessa till nya stamstationen.

Detta samrådsunderlag omfattar ändringarna av befint-
liga ledningar för att koppla in dem till den nya stamnätssta-
tionen, förlängning och ändring av den tillståndsgivna 220 
kV- ledningen Midskog – Åskälen och rivning av en del av 
den befintliga 130 kV- ledningen Midskog – Odensvik samt 
ändringar i den sökta koncessionen för ledningen Midskog-
Verksmon.
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6   SAMMANFATTNING

SVENSKA KRAFTNÄT – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

SAMMANFATTNING

Svenska kraftnät har 2015 beslutat om en ombyggnation av 
Midskog stamnätsstation. Beslutet grundar sig på att den 
befintliga stationen börjar närma sig sin tekniska livslängd, 
samt ett uttalat behov av att ansluta vindkraft i området. Av 
arbetsmiljöskäl kan stationen inte byggas på befintlig plats 
utan ett nytt stationsområde skapas. Ombyggnationen inne-
bär att stationen flyttas ca 600-800  meter söderut. Även 
Jämtkrafts närliggande regionnätsstation flyttas till det nya 
området. Midskog kraftverk, som ägs av Vattenfall Indalsäl-
ven AB, står kvar och det är stamnätsstationen som flyttas.   
I samband med detta behöver justeringar av sträckningarna 
för befintliga 130kV-, 220kV- och 400 kV- ledningar utföras 
för att koppla in dessa till nya stamstationen.  De berörda 
ledningarna på 130 kV är IL9S2 Midskog-Östersund, samt 
en parallell 130 kV ledning som har sökt koncession men 
ännu inte byggts. Ledningar på 220 kV som omfattas av 
ändringar är KL6 S3 Näverede-Midskog och KL8 S1 Mid-
skog – Kattstrupeforsen. Aktuella ledningar på 400 kV är 
kV CL23 S2 Midskog-Järpströmmen, CL1 S2 Midskog- 
Kättbo, CL26 S2 Midskog-Rätan, UlS26 Ramsele-Midskog, 
CL26 S1 Storfinnforsen. CL7S1 och UL5S7 berörs också. Till 
dessa tillkommer även AL25 Midskog kraftstation-Midskog 
(Sker via del av bef. Ledning KL8 S1)och AL26 Midskog 
kraftstation – Midskog (sker via bef. Ledning KL6S3).

 Samtidigt planerar Jämtkraft Elnät AB (nedan kallad 
Jämtkraft) att bygga en ny 220 kV kraftledning från Åskälens 
vindkraftsområde till Midskog station för att möjliggöra en 
anslutning från vindkraftsparken till elnätet. Den planerade 
ledningen har koncession. Jämtkraft Elnät kommer även göra 
en ändring i koncessionen efter önskemål från berörd sam-
eby. 

Detta samrådsunderlag berör ett antal ombyggnationer 
på befintliga och sökta koncessioner. Samtliga ledningar lig-
ger inom ett geografiskt begränsat område kring Midskog 
station och ägs av Jämtkraft Elnät AB samt Svenska kraftnät

Området utgör riksintresse för rennäring, i övrigt berörs 
inga riksintressen. Inga skyddsområden berörs. Det finns 
arter listade i SLUs ArtDatabanken som berörs av ändringen 
av en 400 kV- ledning. I området finns en för området nor-
mal fågelfauna med ett par rödlistade arter (gulsparv och 
fjällvråk) enligt utdrag från Art Databanken. Det finns regist-
rerade kulturvärden i området som kommer att beröras av 

kraftledningarna. Då området är mycket geografiskt begrän-
sat och redan i dagsläget är påverkat av kraftledningar 
bedöms konsekvenserna av ändringarna sammantaget som 
små. 
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1.1	 Bakgrund	
Svenska kraftnät har 2015 beslutat om en ombyggnation av 
Midskog stamnätsstation. Beslutet grundar sig på att den 
befintliga stationen börjar närma sig sin tekniska livslängd, 
samt ett uttalat behov av att ansluta vindkraft i området. Av 
arbetsmiljöskäl kan stationen inte byggas på befintlig plats 
utan ett nytt stationsområde skapas. Ombyggnationen 
innebär att stationen flyttas ca 600-800  meter söderut. 
Även Jämtkrafts närliggande regionnätsstation flyttas till 
det nya området. Midskog kraftverk, som ägs av Vattenfall 
Indalsälven AB, står kvar och det är stamnätsstationen som 

flyttas.  I samband med detta behöver justeringar av sträck-
ningarna för befintliga 130kV-, 220kV- och 400 kV- led-
ningar utföras för att koppla in dessa till nya stamstationen.  
De berörda ledningarna på 130 kV är IL9S2 Midskog-Öster-
sund, samt en parallell 130 kV ledning som har sökt konces-
sion men ännu inte byggts. Ledningar på 220 kV som 
omfattas av ändringar är KL6 S3 Näverede-Midskog  och 
KL8 S1 Midskog – Kattstrupeforsen. Aktuella ledningar på 
400 kV är kV CL23 S2 Midskog-Järpströmmen, CL1 S2 Mid-
skog- Kättbo, CL26 S2 Midskog-Rätan, UlS26 Ramsele-
Midskog, CL26 S1 Storfinnforsen. CL7S1 och UL5S7 berörs 

1. INLEDNING

Figur 1. Karta över station Midskogs nuvarande och planerade framtida placering, samt befintliga ledningar och planerade ledningsändringar. 
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också. Till dessa tillkommer äve AL25 Midskog kraftsta-
tion-Midskog (Sker via del av bef. Ledning KL8 S1)och AL26 
Midskog kraftstation – Midskog (sker via bef. Ledning 
KL6S3).

Jämtkraft planerar att bygga en ny 220 kV- ledning, Mid-
skog-Åskälen, från Åskälens vindkraftspark till station Mid-
skog för att möjliggöra en anslutning till elnätet, se Figur 1. I 
och med stationsflytten behöver koncessionen (tillståndet) 
för denna ledning förlängas till det nya stationsläget. Jämt-
kraft fick 2012 beviljad koncession för ledningen fram till sta-
tion Midskog. Koncessionen för denna ledning kommer även 
justeras efter önskemål från sameby i området, se Figur 2. 

Detta samrådsunderlag omfattar ändringarna av befint-
liga ledningar för att koppla in dem till den nya stamnätssta-
tionen, förlängning och ändring av den tillståndsgivna 220 
kV- ledningen Midskog – Åskälen och rivning av en del av 
den befintliga 130 kV- ledningen Midskog – Odensvik samt 
ändringar i den sökta koncessionen för ledningen Midskog-
Verksmon, se Figur 1.  

1.2	 Syftet	med	samrådsunderlaget
Syftet med denna handling är att initiera den samrådspro-

cess som är nödvändig inför prövningen av koncession för 
följande åtgärder: justering av befintliga ledningar för att 
koppla in dem till den nya stamstationen, förlängning av den 
tillståndsgivna 220 kV- ledningen Midskog – Åskälen och 
rasering av ca 1,1 km av den befintliga 130 kV- ledningen Mid-
skog – Odensvik, samt justering av den sökta koncessionen 
för 130 kV-ledningen Midskog-Verksmon. Samrådsunderla-
get beskriver projektet och de övergripande förväntade kon-
sekvenserna och ger underlag för sakägare och andra 
intressenter att lämna eventuella synpunkter.

1.3	 Avgränsningar
Ändringarna av befintliga ledningar sker inom ett begränsat 
geografiskt område kring station Midskog och ledningarnas 
dragning styrs av var de kan kopplas in i den nya stationen. 
Tänkbara sträckningar för ledningarna har studerats utifrån 
ett tekniskt perspektiv och det är dessa som Svenska kraft-
nät tillsammans med Jämtkraft nu samråder om. Samråds-
underlaget behandlar de aspekter som projektet i första hand 
kan förväntas påverka. Dessa är bebyggelse och boende-
miljö, landskap och markanvändning, naturmiljö, kulturmiljö 
och rekreation och friluftsliv. 

Figur 2. Karta över station Midskogs nuvarande och planerade framtida placering, samt befintliga ledningar och planerade ledningsändringar. 
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2.1	 Koncessionsansökan
För att få bygga, driftsätta eller utföra en betydlig ändring av 
en kraftledning krävs ett tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, 
enligt ellagen. Koncessionsansökan lämnas till Energimark-
nadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remiss-
hantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat 
teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning, miljökon-
sekvensbeskrivning och karta.

2.2	 Samråd	och	information
Inför ansökan om tillstånd för att få genomföra ledningsänd-
ringarna och driva ledningarna kommer Svenska kraftnät och 
Jämtkraft att samråda med länsstyrelse, kommun, berörda 
markägare, berörda samebyar. sektorsmyndigheter och 
organisationer enligt miljöbalken 6 kap. 4 §. 

Detta dokument utgör samrådsunderlag som omfattar 
ändringarna av befintliga ledningar för att koppla in dem till 
den nya stamstationen, förlängning av 220 kV- ledningen 
Midskog – Åskälen, samt rasering av en del av den befintliga 
130 kV- ledningen Midskog – Odensvik. 

Förutom denna skriftliga information sker kommunikation 
genom annonsering och via Svenska kraftnäts webbplats: 
www.svk.se/midskog 

Samrådsmöten kommer hållas med länsstyrelsen och 
berörda samebyar. 

2.3	 Ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession 
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastig-
heter. Detta sker vanligen genom tecknande av markupplå-
telseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och nätägare. I 
vissa fall förvärvas marken. 

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för 
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ersätt-
ning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i sam-
band med anläggning eller dylikt. När koncession beviljats 

lämnas en ansökan om ledningsrätt in till Lantmäterimyndig-
heten för att säkerställa rätten till marken oavsett om 
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindel-
ningen förändras. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid.

2. TILLSTÅND OCH SAMRÅD



3. LOKALISERING OCH UTFÖRANDE 

onen faller då anslutningar av tillståndsgivna vindkraftspar-
ker då inte längre är möjlig. Det skulle även innebära att 
etablering av energikrävande industri i Verksmon inte skulle 
vara möjlig, då denna inte skulle gå att ansluta till stamstatio-
nen. Nollalternativet innebär dock att inget nytt intrång sker i 
området.

3.3	 Alternativ	
Då området är geografiskt begränsat (den längsta lednings-
justeringen är ca 900 meter) och då kopplingen till den nya 
stamstationen enbart kan ske på specifika platser är de alter-
nativa dragningarna väldigt begränsade. Dock har den nya 
stamstationens lokalisering tidigare utretts i en teknisk för-
studie.

3.4	 Utförande
Ändringarna på Svenska kraftnäts ledningar planeras i 
samma utförande som befintliga stålstolpar, se Figur 2. Led-
ningen har tre faser, utförda som triplexledare, vilket innebär 
att varje fas består av tre ledare. Höjden på stolparna räknat 
från marken till stolptopp är i storleksordningen 45 meter. 
Höjden på stolparna kan dock vara både lägre och högre 
beroende på spannlängd det vill säga avståndet mellan stol-

3.1	 Lokalisering
Utredningsområdet för ledningsändringarna kring station 
Midskog ligger ca 30 km öster om Östersund vid byn Mid-
skog i Ragunda kommun i Jämtlands län. Ledningsändring-
arna sker i ett begränsat område på ca 14 km x 1 km söder 
om station Midskog. Den längsta ledningsändringen blir ca 
900 meter och ca 1,1 km befintlig ledning behöver rivas. 
Landskapet i utredningsområdet domineras av stamnätsta-
tion Midskog, tillhörande kraftledningsgator med ledningar 
och Indalsälven och består av skogsmark.

3.2	 Nollalternativ
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att planerade 
åtgärder inte får någon koncession. Detta innebär att plane-
rade åtgärder inte kan genomföras, befintliga ledningar kan 
inte kopplas in i den planerade nya station Midskog och riv-
ning av en del av den befintliga 130 kV- ledningen Midskog – 
Odensvik inte sker. En utebliven koncession innebär att elen 
inte kan distribueras via station Midskog. Detta skulle inne-
bära att de krav som ställs på tillgänglighet och driftsäkerhet 
inte kan följas, med mycket stora konsekvenser för elförsörj-
ningen i stora delar av Sverige som följd.

Nollalternativet innebär även att stora investeringar i regi-

Figur 3. Exempel på stolpar. A-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 18 meter. B-stolpe, avstånd mellan ytterfaser ca 22 meter.



parna). Avståndet mellan stolparna ligger på cirka 250-500 
meter, men kan variera beroende på markförutsättningar 
m.m. Jordningen av stolparna sker genom att en jordlina 
grävs ned längs med hela ledningens längd. I punkter där led-
ningen svänger eller byter riktning används så kallade vinkel-
stolpar. 

Ändringarna på Jämtkrafts ledningar planeras i samma 
utförande som befintliga stolpar, dvs portalstolpar i trä, kom-
posit, stål eller liknande material med ungefärlig stolphöjd på 
16-18 meter, se Figur 3. 

Den del av den tillståndsgivna 220 kV ledningen Midskog-
Åskälen som behöver förlängas för att kunna ansluta till sta-
tion Midskog efter stationens flytt (se Figur 1), kommer 
eventuellt tillfälligt att utformas som markkabel förlagd ovan 
jord. Denna planeras sedan att bytas ut till luftledning efter 
omlokaliseringen av station Midskog är genomförd. Alterna-
tivt önskar Jämtkraft Elnät AB ta över ett antal stolpar från 
Svenska Kraftnäts ledning Cl23 för att provisoriskt ansluta 
ledningen Midskog-Åskälen i byggskedet.

3.5	 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament. Val 

Figur 4. Illustration av standardstolpar för 130 kV- kraftledning.

av fundamentstyp beror på de geotekniska och hydrologiska 
förutsättningarna vid respektive stolpplats. Varje stolpe och 
varje stag uppförs med separata fundament. Vid anläggning 
av ett fundament påverkas normalt en yta om cirka 5 x 5 
meter kring varje stolpben.

3.6	 Alternativt	utförande
Vid byggnation av en kraftledning går det att bygga luftled-
ning alternativt markkabel. I detta fall planeras att ändring-
arna sker i luftledningsutförande. Det finns för- och 
nackdelar med luftledning respektive markkabel. Den mest 
uppenbara skillnaden är att en luftledning syns i det omgi-
vande landskapet medan en markkabels visuella påverkan är 
liten. En markkabel kan anses ha en mindre påverkan på 
omgivningen under driftskedet, men har istället en större 
total naturpåverkan än en luftledning under byggskedet.

När det gäller driftsäkerhet har markkabel en hög driftsä-
kerhet, men vid ett fel är det svårt och tidskrävande att loka-
lisera och avhjälpa felet. Det kan ta flera månader att åtgärda 
felen och det kan bli aktuellt att byta ut långa kabelsträckor. 
En luftledning är betydligt enklare att komma åt för inspek-
tion, felsökning och reparation, vilket minskar avbrottstiden 
vid eventuella fel. De aktuella ledningarna byggs trädsäkra 
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vilket innebär att de klarar svåra oväder utan att skadas av 
fallande träd. Vid ett eventuellt framtida behov av ökad över-
föringskapacitet kan det för en luftledning tillgodoses genom 
enkla förändringar, medan en markkabel måste ersättas med 
en helt ny kabel. 

Att anlägga en luftledning är också ekonomiskt fördelak-
tigt jämfört med markkabel, dels genom lägre tillverknings-
kostnad och dels genom en lägre bygg- och 
anläggningskostnad. Vid en samlad bedömning av ovan 
nämnda skäl där driftsäkerheten väger särskilt tungt, anser 
Svenska kraftnät och Jämtkraft att markkabel inte är rimligt 
att använda i det aktuella fallet på grund av den långa repara-
tionstiden.

3.7	 Ledningsgata
Ledningsgatan för 130- och 220 kV- ledning blir i ny sträck-
ning cirka 40 m bred och för 400 kV ledning 50 m bred. 

Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, 
vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga träd 
intill kraftledningen ska kunna falla på kraftledningen. Utöver 
den avverkning som sker inom den inlösta skogsgatan måste 
därför även enstaka så kallade farliga kantträd med jämna 
mellanrum avverkas i sidoområdena, se Figur 4.

3.8	 Elektriska	och	magnetiska	fält
Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska 
och magnetiska fält. Dessa fält finns nästan överallt i vår 
miljö, runt alla elektriska ledningar och elektriska apparater. 
De uppkommer vid generering, överföring och distribution 
samt slutanvändning av el. De elektromagnetiska fälten 
påverkas bland annat av fasledarnas inbördes avstånd, 
strömmen i ledarna och avståndet mellan dem. Fälten är som 
starkast närmast fas alternativt ledare och avtar snabbt med 
avståndet. Elektriska fält kan delvis avskärmas av till exempel 
byggnadsmaterial och vegetation, men magnetfält är betyd-
ligt svårare att skärma av. Dock avtar magnetfältet snabbt 
med avståndet.

Trots att forskning pågått under lång tid går det idag inte 
att ge ett säkert svar på om det finns några hälsoeffekter av 
exponering för låga nivåer av magnetfält. Några gränsvärden 
för magnetfält eller skyddsavstånd till kraftledningar (utöver 
skyddsavstånd med hänsyn till eltekniska aspekter) finns inte 
framtagna av svenska myndigheter, då de inte anser att det 
vetenskapliga underlaget är tillräckligt gediget. Däremot har 
ansvariga svenska myndigheter (där bl.a. Strålsäkerhetsmyn-
digheten ingår) gemensamt formulerat en försiktighetsprin-
cip för lågfrekventa magnetiska fält. Principen innebär, att 
man bör eftersträva att reducera magnetiska fält som starkt 
avviker från vad som kan anses vara normalt i bostäder och 
på arbetsplatser, om detta kan ske till rimliga kostnader och 
utan andra starkt negativa konsekvenser.

3.9	 Ljud
En 220 kV- lednings ljud är svagt och endast urskiljbart i led-
ningens omedelbara närhet. Ljudeffekter från kraftledningar 
alstras när koronaurladdningar uppstår kring ledarna. Detta 
sker främst på 400 kV- ledningar i fuktigt väder såsom 
dimma och regn. Liknande förhållanden kan även uppkomma 
vid snöfall. Det sprakande ljud som kommer av koronaur-
laddningar kring kraftledningarnas ledare uppstår främst på 
en spänningsnivå av 400 kV.  Vanligen mäts ljud i enheten 
dB(A), vilken representerar det mänskliga örats sätt att upp-
fatta ljud. Avståndet till ledningen, samt vegetation, byggna-
der och andra föremål dämpar ljudet.
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Figur 5. Principskiss över en ledningsgata i skogsmark. Överkryssat träd illustrerar kantträd som behöver tas bort på grund av att det kan skada ledningen om det faller. 
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sion av Midskog situationsplan. Strategiska områden i form 
av uppsamlingsområden och flyttleder täcker även delar av 
koncessionsområdet. 

Utredningsområdet domineras i dag av stamnätstation 
Midskog och tillhörande kraftledningsgator med ledningar. 
Skogsområdet kring ledningarna i närheten av stationen 
nyttjas inte i dag av samebyarna. Innan arbeten påbörjas i 
området kommer samråd att hållas med berörda samebyar 
för att inte störa eventuella renar på bete i området. Änd-
ringen i koncessionen för ledningen Midskog-Åskälen berör 
Jinjevaerie sameby som kommit med önskemålet om juste-
ringen. Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små. 

 Påverkan och eventuella skyddsåtgärder kommer att 
utredas vidare i MKBn.

Figur 6. Karta över registrerade intressen i området. 



16   

SVENSKA KRAFTNÄT – SAMRÅDSUNDERLAG

Figur 7. Karta över rennäringens intressen i området.
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UNDERLAG FÖR KOMPLETTERANDE SAMRÅD GÄLLANDE 
FÖRLÄNGD KONCESSION FÖR BEFINTLIG 400 KV-LUFTLED-
NING CL26 S2 MELLAN MIDSKOG OCH RÄTAN 
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Kartor har tagits fram av Svenska kraftnät.

Omslagsfoto

Org. Nr 202 100-4284

SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

SVENSKA KRAFTNÄT

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

Svenska kraftnät har cirka 600 medarbetare, 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 2016 var omsättningen 
9,3 miljarder kronor.

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra 
den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webb-
plats www.svk.se.
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FÖRORD
Svenska kraftnät har en befintlig 400 kV-luftledning mellan 
Midskog och Rätan, i Ragunda, Östersund, Bräcke och Bergs 
kommuner i Jämtlands län. Tillståndet, koncessionen, för 
luftledningen skulle löpt ut 2008-02-09 och därför söktes 
förlängd koncession för linje 2006-01-16. Begäran om kom-
pletteringar (daterad 2017-09-28) har därefter inkommit 
från Energimarknadsinspektionen (ärende 2008-101345). 
Under samrådsprocessen för ärendet har de samebyar som 
berörs av projektet inte getts möjlighet att delta i den 
utsträckning som krävs ur ett folkrättsligt perspektiv. Detta 
kompletterade samråd är därför menat att ge en möjlighet 
för berörda samebyar att ta del av underlaget och lämna syn-
punkter.

Tidigare koncession gäller fram till att Energimarknadsin-
spektionen tar beslut om förlängd koncession.
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PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Projektledare   
GIS                

Pöyry Sweden AB 
Projektledare / MKB-handläggare  
MKB-handläggare 
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SVENSKA KRAFTNÄT – KOMPLETTERANDE SAMRÅD

SAMMANFATTNING 
Svenska kraftnät har en befintlig 400 kV-luftledning mellan 
Midskog och Rätan, i Ragunda, Östersund, Bräcke och Bergs 
kommuner i Jämtlands län. Tillståndet, koncessionen, för 
luftledningen skulle löpt ut 2008-02-09 och därför söktes 
förlängd koncession för linje 2006-01-16.  Begäran om kom-
pletteringar (daterad 2017-09-28) har därefter inkommit 
från Energimarknadsinspektionen (Ei ärende 2008-101345).

Under samrådsprocessen för ärendet har de samebyar 
som berörs av projektet inte getts möjlighet att delta i den 
utsträckning som krävs ur ett folkrättsligt perspektiv. Detta 
kompletterade samråd är därför menat att ge en möjlighet 
för berörda samebyar att ta del av underlaget och inlämna 
yttrande. Berörda samebyar är Tåssåsen, Ohredahke, Raed-

Figur 1 Översiktskarta befintlig ledning mellan Midskog och Rätan

tievaerie, Jijnjevaerie, Jovnevaerie och Njaarke. 
Samrådsunderlaget beskriver den förväntade påverkan 

som ledningens fortsatta drift och underhåll förväntas få på 
de intressen i området som specifikt rör samebyarna och 
dess rennäring. De intressen som beskrivs är därför samisk 
markanvändning och kulturell och social påverkan. Samråds-
underlaget är framtaget med vägledning från ”Samisk mark-
användning och MKB” sammanfattad av Svenska Samernas 
Riksförbund, 2010.

Tidigare koncession gäller fram till att Energimarknadsin-
spektionen tar beslut om förlängd koncession.

Sträckningen för den befintliga ledningen visas i översikts-
kartan i Figur 1.2
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  7 MIDSKOG-RÄTAN  

KOMPLETTERANDE SAMRÅD – SVENSKA KRAFTNÄT 

1. INLEDNING 

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för elkraft 
och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. 
Kortsiktigt innebär detta ansvar att upprätthålla balansen i 
elsystemet mellan den el som produceras och den el som 
konsumeras samt att se till att elsystemets anläggningar 
samverkar driftsäkert. På lång sikt innebär detta ansvar att 
Svenska kraftnät arbetar för att förstärka och underhålla 
stamnätet för att öka driftsäkerheten och överföringskapaci-
teten. 
Därmed förbättras också förutsättningarna för att kunna 
upprätthålla balansen i elsystemet. Svenska kraftnäts upp-
drag kan sammanfattas i följande fyra punkter:

 > Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el 
på stamnätet

 > Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt
 > Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad 

för el
 > Verka för en robust elförsörjning

Figur 2 Elens väg

1.2 Bakgrund till ansökan om 
förlängd koncession

1  Enligt övergångsbestämmelserna avseende det nya 6 kap. i miljöbalken och den 
nya förordningen gällande miljöbedömningar som trädde i kraft 1 januari 2018 ska 
äldre bestämmelser gälla för de verksamheter och åtgärder där ansökan inkom-
mit till prövningsmyndigheten innan 1 januari 2018.

Ledning CL26S2 mellan Midskog och Rätan, vilken detta 
samråd berör, är en del av en befintlig 400 kV-ledning som 
sträcker sig från Midskog i Jämtlands län till Stenkullen i Väs-
tra Götalands län. Ledningen längs hela sträckan har varit i 
drift sedan 1960-talet och överför el från norra till södra Sve-
rige som en viktig del av det Svenska stamnätet. För att 
kunna uppfylla regeringens krav på en säker elförsörjning har 
Svenska kraftnät därför ett fortsatt stort behov av den befint-
liga luftledningen CL26 S2 mellan Midskog och Rätan. Om 
ledningen inte beviljas förlängd koncession i befintlig sträck-
ning kommer en ny ledning behöva byggas för att ersätta 
denna.

Svenska kraftnät inkom till Energimarknadsinspektionen 
2006-01-16 med en ansökan om förlängning av nätkonces-
sion för linje avseende 400 kV-ledningen mellan Midskog i 
Jämtlands län till Stenkullen i Västra Götalands län. I juli 
2009 upprättades en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i 
samband med kompletteringar som Energimarknadsinspek-
tionen önskat. Därefter har Ei i en skrivelse, daterad 2017-
09-28, begärt att Svenska kraftnät ska göra ytterligare 
kompletteringar gällande sträckan mellan Midskog och 
Rätan.

1.3 Syftet med samrådsunderlaget
Detta dokument är ett underlag för samråd enligt 6 kap. 4 § 
miljöbalken 1 inom ramen för förlängningen av koncessionen 
för befintlig 400 kV-ledning CL26 S2 mellan Midskog och 
Rätan, se vidare avsnitt 1.6-1.7. Dokumentet beskriver den 
befintliga luftledningen och dess konsekvenser för berörda 
samebyars intressen.

1.4 Avgränsningar
Samrådsunderlaget behandlar de aspekter som den befint-
liga kraftledningen kan förväntas påverka i driftskedet. De 
intressen som beskrivs är samisk markanvändning och kultu-
rell och social påverkan. 
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SVENSKA KRAFTNÄT – KOMPLETTERANDE SAMRÅD

Området som utretts för den befintliga ledningen har i 
viss mån begränsats till 100 m på var sida. För samisk mark-
användning har en vidare överblick gjorts för att tillgodose 
helheten av verksamheten.

1.5 Metod
I det samråd och MKB som ingick i koncessionsansökan 
2006-01-16 har olika intressen redovisats såsom boende-
miljö, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, planförhållan-
den, rekreation och friluftsliv. Underlaget för studien kommer 
främst från länsstyrelsen geodata. I detta samråd komplette-
ras detta underlag med en utredning av samisk markanvänd-
ning och kulturell och social påverkan.

Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har följt föl-
jande steg:

 > Genomgång av befintligt underlagsmaterial och Energi-
marknadsinspektionens kompletteringsbegäran

 > Sammanställning av allt relevant befintligt GIS-underlag 
från bland annat Sametinget och Riksantikvarieämbetet

 > Genomförande av skrivbordsutredning med avseende på 
samisk markanvändning, kulturarv och sociala aspekter 
för befintlig ledning

 > Översiktlig bedömning enligt Svenska kraftnäts bedöm-
ningsgrunder av den påverkan som den befintliga led-
ningen skulle kunna antas medföra på samisk 
markanvändning och kulturell och social påverkan

1.6 Koncessionsansökan
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i 
Sverige så krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd, nät-
koncession. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas 
ansökan om nätkoncession. MKB ska beskriva de direkta och 
indirekta effekter och konsekvenser som den planerade 
anslutningsledningen och dess anläggande kan medföra på 
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap 
och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt och annan hushållning med material, 
råvaror och energi.

Ansökan innehåller även kartor och en teknisk beskriv-
ning. Prövningsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, 
inhämtar yttranden från berörda myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, fastighetsägare och andra sakägare som berörs 
av ansökan. Efter beredning av ärendet fattar myndigheten 
beslut om nätkoncession ska beviljas. Vid eventuellt överkla-
gande från någon sakägare, kommun eller statlig myndighet 
lämnar Energimarknadsinspektionen ärendet till regeringen 
för beslut.

1.7 Samråd och information
Detta kompletterande samråd genomförs skriftligt genom 
att underlaget skickas ut till berörda samebyar. Befintlig led-
ning presenteras och alla som vill har möjlighet att lämna 

synpunkter.
Inkomna synpunkter sammanställs tillsammans med 

Svenska kraftnäts kommentarer i en samrådsredogörelse 
som skickas till Ei som en del av kompletteringen av konces-
sionsansökan.

1.8 Ledningsrätt
Svenska kraftnät har ledningsrätt för den aktuella kraftled-
ningen. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid och ger 
Svenska kraftnät tillträde till berörda fastigheter. Fastighetsä-
garna har vid uppförandet av ledningen ersatts med ett 
engångsbelopp för intrång på den mark som tas i anspråk för 
ledningen eller för det inkomstbortfall som ledningen beräk-
nas innebära. Tillfälliga skador i samband med underhållsar-
beten ersätts i särskild ordning.
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SVENSKA KRAFTNÄT – KOMPLETTERANDE SAMRÅD

2. ÖVERGRIPANDE PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Nätutvecklingsplan

1. Med verksamheten avses Svenska kraftnäts totala verksamhet inklusive de 
egna gasturbinerna som ingår i störningsreserven.

Svenska kraftnäts styrelse fastställde i april 2013 ett långsik-
tigt plandokument om utvecklingen av det svenska stamnä-
tet Perspektivplan 2025. Inom ramen för organisationen 
European Network of Transmission System Operators for 
Electricity (ENTSO-E) upprättas vartannat år en tioårig nät-
utvecklingsplan – Ten Year Network Development Plan 
(TYNDP).

Det svenska stamnätet är inne i en period av mycket 
omfattande utbyggnad. Förstärkningarna behövs för att 
omhänderta tillkommande förnybar elproduktion, fördjupa 
marknadsintegrationen med omvärlden och bidra till skapan-
det av en gemensam europeisk elmarknad. Samtidigt finns 
det ett mycket betydande reinvesteringsbehov. Med grund i 
Perspektivplan 2025 har Svenska kraftnät därför upprättat 
en tioårsplan där Svenska kraftnäts prioriteringar preciseras 
och utvecklas. Nätutvecklingsplan 2016-2025 ligger till 
grund för verkets fortsatta investeringar och till grund för 
Svenska kraftnäts bidrag till nästa europeiska TYNDP. 

2.2 Svenska kraftnäts miljöpolicy
Svenska kraftnäts vision är att ha en ledande roll för en säker 
och hållbar elförsörjning. Vi ska utveckla energieffektiva och 
miljöanpassade lösningar för överföring av el på stamnätet. 
Genom arbetet bidrar vi till att EU:s klimatmål och Sveriges 
miljökvalitetsmål uppnås.

Vi ska verka för att verksamhetens1  miljöbelastning stän-
digt minskar. Detta innebär att utsläpp av växthusgaser och 
andra miljöskadliga ämnen ska begränsas. Vi ska effektivi-
sera vår energianvändning och verka för att användningen av 
ämnen och material sker med god resurshushållning. Vid 
utbyggnad och förvaltning av stamnätet ska vi så långt som 
möjligt ta hänsyn till omgivande natur och landskap och 
bevara värdefulla biotoper.

Vi uppnår detta genom att 

 >  fatta långsiktigt hållbara beslut där miljöhänsyn är en vik-
tig del av underlaget 

 > ställa miljökrav i upphandlingar och säkerställa att kra            
ven följs

 > kommunicera och agera med ansvar, öppenhet och 
respekt kring både globala och lokala miljöfrågor

 > bedriva och stödja forskning och utveckling som leder till 
miljöanpassad  teknik och metoder 

 > följa lagar och andra krav inom miljöområdet
 > se till att anställda och övriga som utför arbete åt oss är 

miljömedvetna och har tillräcklig miljökompetens för att 
ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet

2. Direkt påverkan avser omedelbara medicinska effekter, till exempel nerv- och 
muskelretningar, vid påverkan av höga magnetfält.

3. Rekommendationen kommer från SSMFS 2008:18, vilket är en direkt översät-
tning från SSIFS 2002:3 som i sin tur bygger på Rådets rekommendation från EG, 
”1990/519/EG”. Denna i sin tur bygger på ICNIRP Guidelines 1998. Numera finns 
ICNIRP Guidelines från 2010 och deras referensvärde är 200 mikrotesla

2.3 Svenska kraftnäts 
magnetfältspolicy
Svenska kraftnät följer hela tiden forskningen och utveck-
lingen när det gäller elektriska och magnetiska fält. Svenska 
kraftnät har formulerat en magnetfältspolicy som tillämpas i 
alla ledningsprojekt:

”Vid planering av nya ledningar ska Svenska kraftnät se till 
att de magnetiska fälten normalt inte överstiger 0,4 mikro-
tesla där människor varaktigt vistas. Vid omprövning av kon-
cessioner för befintliga kraftledningar ska Svenska kraftnät 
överväga åtgärder som minskar exponeringen för magne-
tiska fält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt 
exponeras för magnetiska fält som avviker väsentligt från det 
normala. En förutsättning är att kostnaderna och konsekven-
serna i övrigt är rimliga.”

Den forskning som gjorts har dock inte påvisat några 
medicinska orsakssamband mellan exponering av magne-
tiska fält (oavsett nivå) och påverkan 2på hälsan annat än vid 
direkt påverkan . För direkt påverkan vid exponering av höga 
magnetiska fält gäller rekommendationen att allmänheten 
inte ska vistas i områden med magnetiska fält över 100 mik-
rotesla vilket är ett riktvärde i såväl EU som i Sverige.  3Mer 
information om magnetiska fält finns i avsnitt 4.3.
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2.4 Säkerhet
2.4.1 Elsäkerhet
Säkerhetsbestämmelser för ledningar återfinns i ellagen 
(1997:857), starkströms-förordningen (2009:22) och Elsä-
kerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1, 3 
kap. 5 kap. och 6 kap. och ändringsföreskrifterna i ELSÄK-FS 
2010:1, 6 kap.). I starkströmsföreskrifterna regleras bland 
annat minsta avstånd mellan elledningar, mark och byggna-
der.

Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brott-
säkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade för 
att klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna 
är vidare utrustade med åskskydd vilket innebär att eventu-
ella åsknedslag jordas genom den i ledningen monterade 
topplinan via stålstolpen till jordlinan som är nedgrävd i mar-
ken.

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att 
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför 
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse 
där man kan förvänta sig att många människor uppehåller 
sig.

2.4.2 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) är verksamhetsutö-
varen skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den 
egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts säker-
hetsarbete omfattar fysiska och tekniska skydd kring elför-
sörjningens anläggningar, bevakning, informationssäkerhet, 
säkerhetsskyddade upphandlingar och utbildning av perso-
nal.

I Svenska kraftnäts egna föreskrifter om säkerhetsskydd 
(SvKFS 2013:1) ställs bland annat krav på att en säkerhets-
analys ska genomföras minst vartannat år. Föreskrifterna 
ställer krav på att skyddsvärd information hanteras på ett 
säkert sätt.

Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur 
är skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Skyddet 
inriktas mot sabotage, terrorism och spioneri. Rikspolissty-
relsen har utarbetat vägledningar för säkerhetsskydd och 
säkerhetsskyddad upphandling. I dessa beskrivs närmare 
begrepp och definitioner för säkerhetsskyddsarbetet. 
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3 . ALTERNATIV

3.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den befintliga kraftledningen inte 
beviljas förlängd koncession. Den befintliga ledningen behö-
ver då rivas och elförsörjningen mellan stationerna Midskog 
och Rätan kan inte säkerställas med konsekvenser för eldist-
ributionen ifrån norra till södra Sverige. Detta skulle innebära 
att de krav på tillgänglighet och driftsäkerhet som regeringen 
har ställt på Svenska kraftnät inte kan efterlevas.

Rivning av ledning mellan Midskog-Rätan skulle innebära 
intrång i markområden i ledningsgatan och för de sträckor 
där tillfälliga byggvägar och etableringsytor anläggs och där 
mellanlagring av massor sker. När marken återställs kommer 
den successivt att växa igen. Detta kan missgynna arter av 
växter och djur som har etablerats inom den öppna marken i 
ledningsgatan.

Rivning skulle också innebära att en fullt fungerande 
anläggning skulle behöva skrotas och materialet tas om 
hand.

För boende nära befintlig ledning skulle en rivning inne-
bära en positiv konsekvens i och med att magnetfältet som 
uppkommer i närheten av ledningen skulle försvinna.

3.2 Luftledning alternativt markkabel
Befintlig ledning är en 400 kV-luftledning. Idag och inom 
överskådlig framtid kommer luftledning för växelström att 
vara huvudalternativet när Svenska kraftnät planerar även för 
nya delar av stamnätet. Detta beror på att det är mer driftsä-
kert och ekonomiskt fördelaktigt att överföra el med luftled-
ning jämfört med markkabel. Det är även fördelaktigt ur 
reparationshänseende med korta avbrottstider för luftled-
ning. Därför är luftledning huvudalternativet vid om- eller till-
byggnader i stamnätet. Markkabel i växelströmsnätet kan 
endast komma ifråga då alternativet av framkomlighetsskäl 
är ingen förbindelse alls. Till följd av vårt uppdrag om driftsä-
kerhet och kostnadseffektivitet kan vi inte i några andra fall 
välja markkabel. Markkabel uppfyller inte på samma sätt 
som luftledning kraven i vårt uppdrag om driftsäkerhet, kost-
nadseffektivitet och miljöanpassad överföring av el.
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4. VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1 Teknik allmänt
4.1.1 Stamnätet

1 Synkront innebär att systemen har samma frekvens.

Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda län-
dernas växelströmsnät. Växelström är en förutsättning för 
att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas samman-
kopplade synkront 1 vilket möjliggör en gemensam nordisk 
balans- och reservhållning som är en förutsättning för en 
gemensam elmarknad.

Växelströmsnäten kan kompletteras med, men inte ersät-
tas av, likströmsförbindelser. Likströmsförbindelser används 
främst för att koppla samman växelströmsnät som inte är 
synkrona och/eller åtskilda av hav.

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer 
krav på omfattande förstärkningar av det svenska stamnätet 
för att ny småskalig energiproduktion ska kunna anslutas. 
Stora mängder förnybar elproduktion både på land och til-
havs tillkommer.

4.1.2 Växelström
Växelström är en elektrisk ström som oupphörligen växlar 
riktning. Periodisk växelström ändrar riktning regelbundet. 
Den el som levereras av elverken i Europa är 50-periodig vil-
ket innebär att den ändrar riktning 100 ggr/s (antalet positiva 
och negativa maximivärden per sekund). Strömmens frek-
vens är 50 Hz.

4.1.3 Stolptyper
Den befintliga 400 kV-luftledningen är i huvudsak uppförd 
med portalstolpar, se Figur 3. Linorna i ledningen är utfor-
made som triplex, vilket innebär att det är tre linor i varje fas. 
Höjden på stolparna räknat från marken till stolptopp är i 
storleksordningen 25-30 meter. Höjden på stolparna är dock 
vara både lägre och högre beroende på spannlängd (det vill 
säga avståndet mellan stolparna). Avståndet mellan stol-
parna varierar beroende på markförutsättningar med mera. 
Ju längre spannlängd desto högre stolpar krävs. Spannläng-
den för sträckan mellan Midskog och Rätan ligger mellan 
330-400 meter.

Figur 3 Principskisser av portalstolpar för 400 kV-ledningar, fasavståndet kan variera mellan 9-12 meter. Till 
vänster stagad A-stolpe och till höger ostagad B-stolpe
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4.1.4 Stationer
I Midskog är kraftledningen ansluten till 400 kV vattenkraft-
stationen Midskog som ägs av Vattenfall Vattenkraft AB. I 
Rätan ansluter kraftledningen till 400 kV kopplingsstationen 
Rätan ägd av Svenska kraftnät.

4.2 Ledningsgata
Området intill en kraftledning kallas ledningsgata. Utseendet 
på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, 
främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (se avsnitt 
2.4). Enligt dessa ska bland annat en kraftlednings faslinor 
hängas på en viss lägsta nivå ovan mark. För att undvika risk 
för skador på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader 
finns dessutom bestämmelser i starkströmsförskrifterna om 

minimiavstånd mellan kraftledningar och byggnader.
Hur stor markyta en kraftledning tar i anspråk beror på 

vilken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs 
markbehovet av den yta som stolparna tar i anspråk. Då led-
ningen vinklas blir ytan större på grund av behovet av stag. I 
skogsområden består ledningsgatan av skogsgata (cirka 44 
meter) och sidoområden, se Figur 4. Enligt Elsäkerhetsver-
kets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd 
mellan vegetation och ledning och detta medför att en skogs-
gata måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att 
vegetationen blir för hög och därmed utgör en potentiell 
säkerhetsrisk. Utanför skogsgatan (det vill säga i sidoområ-
dena) tas de kantträd bort som är så höga att de kan skada 
ledningen om de faller. Sidoområdena har ingen fastställd 
bredd.

miljö, både kring kraftledningar och kring elapparater som vi 
använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett 
magnetfält på omkring 30 mikrotesla och den som lagar mat 
vid en induktionsspis utsätts för ett magnetfält på omkring 
1,2 mikrotesla.

4.3.1 Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i mark-
nivå är starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska 
fältet avtar kraftigt med avståndet till ledningen. Vegetation 

Figur 4 Principskiss över en ledningsgata i skogsmark. Överkryssat träd illustrerar kantträd som behöver tas bort på 
grund av att det kan skada ledningen om det faller

4.3 Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växel-
ström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är 
spänningen mellan faserna (linorna) och marken som ger 
upphov till det elektriska fältet medan strömmen ger upphov 
till det magnetiska fältet. Både det elektriska och det magne-
tiska fältet avtar med avståndet till ledningen.

Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår 
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och byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket 
innebär att endast låga elektriska fält uppstår inomhus även 
om huset står nära en kraftledning.

1.  En percentil är det värde på en variabel nedanför vilken en viss procent av 
observationerna av variabeln hamnar. I detta fall innebär det att 95% av alla 
beräknade årsmedelvärden hamnar under det värde som magnetfältet beräknas 
på.

4.3.2 Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla. Fälten alstras av ström-
men i ledningen och varierar med storleken på strömmen. 
Även hur ledningarna hänger i förhållande till varandra och 
spänningsnivån påverkar magnetfältets styrka. Det magne-
tiska fältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från 
ledningen. Magnetiska fält avskärmas inte av väggar eller 
tak.

Det magnetiska fältet mäts, beräknas och redovisas nor-
malt i en nivå cirka 1-1,5 meter ovanför markytan. När det 
magnetiska fältet anges används ett värde som beräknas ur 
de årsmedelvärden av strömmen som finns tillgängliga för 
den aktuella förbindelsen. Det värde som används överskrids 
endast av 5 % av alla beräknade årsmedelvärden (95 % -per-
centilen1 ).

De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och 
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder 
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor 
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad tid 
exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är 
hög. Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betyd-
ligt högre än årsmedelvärdet.

4.3.3 Hälsoaspekter och rekommendationer
EU och dess vetenskapliga kommitté SCENIHR har i mars 
2015 publicerat ett slutgiltigt ställningstagande till potentiell 
hälsorisk från elektriska och magnetiska fält, inklusive 
extremt låga frekvenser som avges från exempelvis kraftled-
ningar och elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en 
uppdatering av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya 
studier har inkluderats. Slutsatsen är att det inte finns några 
bevisade medicinska samband mellan elektromagnetiska fält 
och hälsoproblem.  

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknyt-

ning till magnetiska fält på fem myndigheter – Arbetsmiljö-
verket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten 
och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning 
inom området, ger råd och rekommendationer och tar fram 
föreskrifter. De ansvariga myndigheterna rekommenderar en 
viss försiktighet vid samhällsplanering och byggande om 
åtgärderna kan genomföras till rimliga kostnader:

 > Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar 
och andra elektriska anläggningar så att exponering för 
magnetiska fält begränsas

 > Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och för-
skolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetiska 
fält

 > Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad 
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 
aktuella arbetsmiljöer

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och 
hälsorisker” som kan hämtas på www.stralsakerhetsmyndig-
heten.se finns mer information.

4.4 Ljud
Ljudeffekter från växelströmskraftledningar alstras främst 
vid fuktigt väder, till exempel vid dimma, regn eller snöfall. 
Ljudet kan vara ”sprakande” till sin karaktär och kan sägas 
likna ljudet från ett brinnande tomtebloss. Ljudeffekter kan 
även uppträda i samband med trasiga eller onormalt ned-
smutsade isolatorer. Från en ren och torr elektrisk ledning är 
ljudet oftast inte hörbart.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar 
det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn och fuktig 
väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 kV-ledning 
uppgå till cirka 45 dB(A) cirka 20 meter från ledningens mitt 
vid triplex (trelinor i varje fas). Avståndet till ledningen, bygg-
nader och andra föremål dämpar ljudet som avtar med 3-4 
dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraftledningen. 
Ljud från kraftledningar som understiger 40-45 dB(A) är 
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksordning 
bör inte ge upphov till några påtagliga störningar.
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Figur 5 Illustration av ljudnivåer

4.5 Drift och underhåll
Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt pro-
gram och utförs av Svenska kraftnäts anlitade underhållsen-
treprenörer. Driftbesiktning av varje luftledning utförs från 
helikopter varje år. Underhållsbesiktning från marken sker 
vart åttonde år. Ett cirka 44 meter brett område vid led-
ningen (det vill säga cirka 22 meter på vardera sidan om led-
ningens mitt) ska hållas fritt från höga träd. Träd och buskar 
som inte riskerar att nå ledningen tillåts stå kvar. Före 
avverkning eller röjning informeras berörda fastighetsägare 
om de kommande arbetena.

Det har visat sig att en ledningsgata i skogsmark som 
underhålls regelbundet kan skapa attraktiva livsmiljöer för 
många växter och djur till exempel sällsynta fjärilsarter. 

2
0
0
8
-
1
0
1
3
4
5
-
0
0
6
9
 
 
 
 
 
2
0
1
8
-
0
7
-
0
5



  16 MIDSKOG-RÄTAN  

KOMPLETTERANDE SAMRÅD – SVENSKA KRAFTNÄT 

5. BEDÖMNINGSGRUNDER

Figur 6 Svenska kraftnäts konsekvensmatris

Bedömningarna av den påverkan som fortsatt drift- och 
underhåll av den befintliga ledningen förväntas ge upphov 
till baseras på det underlag som finns tillgängligt och kan 
komma att kompletteras eller ändras senare i tillståndspro-
cessen.

Vid bedömningen används Svenska kraftnäts bedöm-
ningsgrunder. Konsekvenserna beräknas genom en trestegs-
modell i vilken värdet på de berörda områdena längs 
sträckan bedöms (steg 1) liksom påverkan på områdena 
(steg 2). Områdets antagna värde och den påverkan som 
antas ske på området vägs ihop i en matris i vilken en anta-
gen konsekvens kan utläsas (steg 3), se Figur 6.

Litet värde Måttligt värde Högt värde Mycket högt värde

Ingen/obetydlig påverkan
Obetydliga konse-

kvenser

Liten negativ påverkan
Små-måttliga 
konsekvenser

Måttlig negativ påverkan 
Små-måttliga kon-

sekvenser

Stor negativ påverkan Små konsekvenser Måttliga konse-
kvenser

Stora konsekven-
ser

Mycket stora kon-
sekvenser
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6. NULÄGESBESKRIVNING OCH FÖRVÄNTADE 
KONSEKVENSER FÖR BEFINTLIG LEDNING
Befintlig ledning är cirka 8,9 mil lång. Ledningen går sydväst 
från station Midskog och ansluter till station Rätan. Den 
befintliga ledningsgatan går genom vidsträckta barrskogar 
och våtmarker. Landskapet är rikt på vattendrag och sjöar. 
De samebyar som berörs av den befintliga ledningen är Tås-
såsen (1,5 mil), Ohredahke (1,4 mil), Raedtievaerie (2,5 mil), 
Jijnjevaerie (4,5 mil), Jovnevaerie (3,1 mil) och Njaarke (4 
mil). Samebyarna har stora områden som ligger omlott med 
varandra. Se gränser för samebyarna i Figur 7.

Figur 7 Karta över motstående intressen exklusive riksintressen i närheten av ledningssträckan

De intressen som beskrivs är samisk markanvändning och 
kulturell och social påverkan. Övriga intressen beskrivs i tidi-
gare samråd och MKB som kan beställas från Svenska kraft-
nät, Att: , Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Ledningens sträckning redovisas i Figur 1 och motstående 
intressen redovisas i kartorna i Bilaga 1-2.
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6.1 Påverkan på Samisk 
markanvändning
6.1.1 Beskrivning
De berörda områdena visas på kartorna i Bilaga 1.

Flyttled
Den befintliga luftledningen korsar fem flyttleder. Fyra tillhö-
rande samebyn Njaarke och en led tillhörande samebyn 
Jovenevaerie. En av Njaaarke samebys flyttleder går även 
parallellt med luftledningen i cirka 6 kilometer. Den befinner 
sig cirka 70 meter från ledningen och går även längre 
sträckor inne i ledningsgatan.
Flyttlederna följer vattendrag och går vid flera platser i vat-
tendrag och sjöar vilket under vintertid blir viktiga flyttleder 
över isen.

Rastbete
En plats för rastbete tillhörande Njaarke sameby ligger 
angränsande till ledningsgatan. Den ger föda och vila till pas-
serande renhjordar.

Uppsamlingsområde
Inom 100 meter från befintlig luftledning ligger två uppsam-
lingsområden varav ett tillhörande Njaarke sameby och ett 
Raedtievaeries sameby.

Årstidsland
De årstidsland som finns inom området för den befintliga 
luftledningen är förvinterland, vinterland, vårvinterland och 
vårland. Vårvinterland täcker nästan hela sträckningen utom 
sista milen fram till station Rätan. Vårland täcker de första 
tre milen från Midskog. Förvinterland täcker cirka 6 mil räk-
nat från Rätan och vinterland täcker hela sträckan. De olika 
årstidslanden går omlott med varandra och stora delar av 
området längs med ledningsgatan används därför som 
betesmark året runt.

Trivselland
Det finns fem områden som används som trivselland inom 
årstidslanden och här kan renarna befinna sig en längre tid. 
Hit söker sig renarna då områdena naturligt uppfyller renar-
nas behov för trivsel, såsom bete och topografiskt.

6.1.2 Bedömning 
Drift
Flyttlederna går över framkomliga formationer i landskapet 
och har stor betydelse för att renarna ska kunna flytta sig 
mellan olika årstidsområden. I det aktuella området utgör 
vattendrag, sjöar och ledningsgatan tillgängliga leder för 
renarna. Den plats för rastbete som ligger i närheten av led-
ningsgatan gynnas av närheten till ledningsgatan då platsen 
är lättframkomlig för renarna. Årstidslanden täcker hela led-
ningssträckningen och innefattas av två uppsamlingsområ-
den och fem trivselland. Aktiviteter av vikt för rennäringen 

såsom kalvning, märkning, slakt och skiljning har sina speci-
fika områden där de utövas.
Den befintliga luftledningens läge utgör idag inget hinder för 
den fortsatta rennäringen i området. Den befintliga luftled-
ningen utgör inte heller något hinder för renarnas framkom-
lighet utan snarare underlättar framkomligheten då renarna 
naturligt följer den röjda ledningsgatan. Då flyttleder korsar 
ledningsgatan kan det dock leda till att renarna viker av och 
följer ledningsgatan istället för flyttleden. Då renarna driva 
med hjälp av helikopter kan kraftledningar utgöra hinder.

En förlängd koncession för linje för den befintliga kraftled-
ningen i befintlig sträckning medför inga förändringar eller 
nya förutsättningar i området. Det blir ingen ny eller föränd-
rad påverkan för rennäringen och konsekvenserna av led-
ningens drift bedöms som obetydliga.

Underhåll
Underhållsarbete på ledningen kan påverka renarna negativt 
då de är känsliga för störningar. Under vissa perioder på 
våren är det särskilt viktigt att renarna får vara ostörda, fram-
för allt under kalvning. Det finns även andra perioder då 
renarna är känsliga, som under flyttningarna. Den faktor som 
visat sig orsaka största påverkan på renar är nivån på den 
mänskliga aktiviteten. Störande underhållsarbete sker dock 
under begränsad tid vid respektive del av ledningen. Den 
eventuella negativa påverkan som kan uppstå beror av 
underhållsarbetets art och när på året den utförs och konse-
kvenserna kan därför inte bedömas i dagsläget. Vid plane-
rade underhållsåtgärder ska kontakt med berörda samebyar 
tas i god tid före utförandet av underhållsåtgärden. Eventu-
ella åtgärder för att minimera påverkan måste tas fram för 
respektive underhållsåtgärd och i samråd med berörda sam-
ebyar. Åtgärder som kan vara aktuella är:

 > Att undvika att utföra underhållsåtgärder under särskilda 
tider på året då renarna är känsliga för störningar

 > Ekonomisk kompensation vid behov av stödfoder åt 
renarna och vid merarbete för renskötarna orsakat av 
underhållsåtgärden

 > Att sätta upp skyltar som varnar för ren vid tillfälliga 
transportvägar

 > Att inhägna arbetsområdet för att undvika skador hos 
renarna

Då underhåll sker sällan och under begränsad tid bedöms 
konsekvenserna av underhåll för den samiska markanvänd-
ningen som obetydliga även om enskilda underhållsåtgärder 
kan leda till större konsekvenser.

6.2 Påverkan på Samiskt kulturarv
6.2.1 Beskrivning
Markerna längs med den befintliga luftledningen är präglat 
av århundraden av renbete och renskötsel. Det är således 
marker med samiskt kulturarv där det även förekommit 
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nybyggen och småjordbruk. Här finns även ett immateriellt 
kulturarv som rör sig om platser för fångst och fiske, bär-
plockning, barkning av skinn, insamling av växter och berät-
telser om samers tillvaro (www.samer.se).   

De lämningar som har registrerats hos riksantikvarieäm-
betet och ligger inom 100 meter från den befintliga luftled-
ningen redovisas i Tabell 1 och Bilaga 2. Dessa lämningar 
utgör inte enbart samiskt kulturarv.

Tabell 1 Kulturlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister och som ligger inom 100 meter från den 
befintliga kraftledningen mellan Midskog och Rätan

RAÄ-nummer Lämningstyp Antikvariatisk bedömning

Bodsjö 66:1

Område med fossil 

åkermark Fornlämning

Lit 158:1 Fångstgropssystem Fornlämning

Sundsjö 37:1 Fångstgropssystem Fornlämning

Sundsjö 205:1 Boplats Fornlämning

Bodsjö 1:2 Fångstgrop Fornlämning

Bodsjö 1:1 Fångstgrop Fornlämning

Bodsjö 1:4 Fångstgrop Fornlämning

Bodsjö 1:3 Fångstgrop Fornlämning

Sundsjö 37:1 Fångstgropssystem Fornlämning

Sundsjö 37:1 Fångstgropssystem Fornlämning

Sundsjö 37:1 Fångstgropssystem Fornlämning

Bodsjö 210:1 Bytomt/gårdstomt Uppgift om

Bodsjö 76:1 Bytomt/gårdstomt Uppgift om

Lockne 159:1 Fäbod

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Rätan 275

Område med flottning-

sanläggningar

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Bodsjö 66:2 Stenröjd yta

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Rätan 273 Fäbod

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Rätan 164:1

Naturföremål/-bildning 

med tradition

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Brunflo 296:1 Färdväg

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Brunflo 327 Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk 

lämning

Rätan 276 Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk 

lämning

6.2.2 Bedömning
Drift
Den befintliga luftledningen har varit en del av landskapet 
sedan 1960-talet. Dess påverkan på det samiska kulturarvet 
kan vara att platser och miljöer har förlorat en del av sin tidi-
gare miljö med immateriellt kulturarv. Vid drift medför kraft-
ledningen främst visuell påverkan på kulturmiljövärden i 
landskapet och därför medförs inga risker för skador på 
berörda kulturmiljöer vid drift.

Kraftledningen har funnits på platsen en längre tid och 
den visuella påverkan som den innehar är ett normalläge, 
förlängning av koncession för befintlig ledning kommer inte 
medföra ytterligare påverkan således bedöms påverkan på 
kulturmiljöområden bli obetydlig. Därmed bedöms konse-
kvenserna bli obetydliga.

Underhåll
Huvudsaklig risk för påverkan på kulturmiljövärden uppstår 
vid röjning och underhållsåtgärder i kraftledningsgatan. Forn-
lämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom och i 
närhet av ledningsgatan kan påverkas bland annat av körning 
och uppställning av fordon och uppläggning av material inom 
fornlämningsområdet eller i direkt anslutning till fornläm-
ningen.

Underhållsåtgärder som medför att det kan finnas risk för 
att någon fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning kan 
komma att beröras ska föregås av samråd med berörd läns-
styrelse enligt 2 kap. kulturmiljölagen och 12 kap. 6§ miljö-
balken. Vid samrådet tas specifika försiktighetsåtgärder fram 
som är anpassade för det arbete som ska utföras och de 
objekt som ska skyddas. Vid (underhålls-)åtgärder i närheten 
av fornlämningar markeras dessa med fornlämningsband vil-
ket innebär att de är väl synliga för dem som utför under-
hållsåtgärden. Skulle en tidigare ej känd fornlämning 
påträffas under underhållsåtgärder avbryts arbetena i berört 
område och anmälan sker till berörd länsstyrelse.

Om föreslagna skyddsåtgärder vid underhållsåtgärder 
efterföljs kommer förlängd koncession för linje för kraftled-
ningen inte att innebära någon ytterligare påverkan eller för-
ändringar av kulturmiljön. Därav bedöms konsekvenserna vid 
underhåll för berörda kulturmiljöer av att kraftledningen 
erhåller förlängd koncession för linje bli obetydliga.
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6.3 Påverkan på Samiska sociala 
aspekter
6.3.1 Beskrivning
Enligt skriften ”Samisk markanvändning och MKB” kan en 
social aspekt övergripande beskrivas som effekterna av varje 
förändring som sker (antingen positiv eller negativ) av män-
niskors liv, deras kultur, deras samhälle, deras politiska sys-
tem, deras omgivning, deras hälsa eller välmående, deras 
rättigheter till mark och markanvändning, deras rädslor och 
förhoppningar. Sociala förutsättningar som kan beskrivas är:

 > Demografiska förhållanden
 > Boende och bosättningar
 > Hälsostatus
 > Andel i arbete, arbetsområden, utbildningsnivå, vilken typ 

av utbildning
 > Grad av infrastruktur och service
 > Inkomstnivå och fördelning av inkomst
 > Fördelning av tillgångar
 > Vilken syn har samebyn och dess medlemmar på sin egen 

framtid och möjligheterna att förverkliga sina framtida 
strävanden

 > Tvångsförflyttningar

Den befintliga kraftledningens fortsatta drift och underhåll 
bedöms inte påverka de samiska sociala förutsättningarna 
för de berörda samebyarna. Därför kommer de inte beskrivas 
och utredas vidare i detta samråd.

6.3.2 Bedömning
Konsekvensbedömningen av de sociala aspekterna bör 
omfatta hälsa och välmående, ekonomiska konsekvenser, 
kulturella konsekvenser, könshänsyn, generationshänsyn och 
sociala konsekvenser för familjen och för samebyn.

Gällande hälso- och välmåendeaspekter hänvisas till 
avsnitt 4.3.3 och tidigare MKB.

Drift
Den befintliga ledningen kommer inte förändra samernas 
rättighet till marken och fortsatt användning av denna. Om 
den befintliga ledningen står kvar i sitt nuvarande läge så 
kommer ingen förändring av den sociala tillvaron att ske.  
Samerna kommer ha fortsatt åtkomst till de områden som 
krävs för att rennäringen ska fungera med fortsatta förut-
sättningar till vidareutveckling av rennäringen. De sociala 
aspekterna för de samebyar som berörs av den befintliga 
ledningen förväntas inte förändras om den befintliga kraft-
ledningen beviljas förlängd koncession i befintlig sträckning 
och utförande. Därför bedöms konsekvenserna som obetyd-
liga.

Underhåll
Underhåll av den befintliga ledningen och dess skogsgata 
kan under kortare perioder begränsa samernas tillgång till 

marken i ledningsgatan. Påverkan och konsekvenserna av det 
är svåra att bedöma men blir större främst om det sker vid 
flyttleder under flyttningsperioder.

Underhållsarbeten som leder till störningar hos renarna 
kan ge upphov till merarbete för renskötarna och också ge 
ekonomiska konsekvenser om exempelvis renarnas måste 
stödfodras eller om renarna störs under den känsliga kalv-
ningsperioden. Eventuell negativ påverkan och konsekvenser 
av underhållsarbeten beror av underhållsarbetets art och när 
på året den utförs och konsekvenserna kan därför inte bedö-
mas i dagsläget.

God kommunikation och samråd med berörda samebyar 
ligger till grund för att minimera riskerna för påverkan och 
negativa konsekvenser för samernas sociala aspekter vid 
underhåll av den befintliga kraftledningen. Då underhåll sker 
sällan och under begränsad tid bedöms konsekvenserna av 
underhåll för de samiska sociala aspekterna som obetydliga 
även om enskilda underhållsåtgärder kan leda till större kon-
sekvenser.
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7. SAMLAD BEDÖMNING 
Den befintliga kraftledningen har bedömts utifrån Svenska 
kraftnäts bedömningsgrunder (se avsnitt 5) och med det 
underlagsmaterial och den kunskap som finns i detta skede 
av projektet. Den samlade bedömningen redovisas i Figur 8. 
Bedömningen för befintlig ledning vid drift och underhåll har 
sammanvägts.

Om befintlig ledning måste rivas och ny ledning byggas i 
området skulle detta kunna medföra stora konsekvenser för 
rennäringen och samerna. Det kan vara aspekter så som 
störningar under anläggnings- och rivningsarbete, påverkan 
på flyttleder och barriäreffekter från en ny skogsgata.

Intresse sa
m

la
d b

e-
dö

m
ni

ng

motivation till bedömningen

Samisk markan-
vändning 

Längs hela kraftledningens sträckning förekom-
mer stora områden som används som betes-
mark året runt. Det förkommer också flertalet 
flyttleder och andra områden så som rastbete och 
uppsamlingsområde. Luftledningens läge idag 
bedöms inte utgöra något hinder för den fortsatta 
rennäringen i området. Om ledningen beviljas 
förlängs koncession i befintlig sträckning sker inga 
nya markintrång. Påverkan blir därmed oförändrad 
och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 
Eventuella negativ påverkan och konsekvenser 
vid underhållsarbeten är svåra att bedöma. Då 
underhåll sker sällan och under begränsad tid 
bedöms konsekvenserna av ledningen under 
dess livslängs som obetydliga för den samiska 
markanvändningen.

Sammanfattningsvis förordas att den befintliga ledningen 
behålls med förlängd koncession. Detta bedöms ge minst 
intrång i samisk markanvändning och ur kulturella och soci-
ala aspekter. En förlängd koncession medför dessutom bety-
dligt mindre kostnader än att anlägga en ny kraftledning. 
Det baseras på jämförbara projekt med genomsnittliga kost-
nader gällande nybyggnation av 400 kV luftledning är 
genomsnittlig kostnad 7,2 mnkr/kilometer, Svenska Kraftnät 
(2015). 

KONSEKVENSER

Mycket stora

Stora

Måttliga

Små-måttliga

Små

Obetydliga

Intresse sa
m

la
d b

e-
dö

m
ni

ng

motivation till bedömningen

Samiskt kul-
turarv

Inom området förkommer fornminnen och 
kulturmiljöer som vittnar om områdets historia. 
Den främsta påverkan är det visuella intryck som 
kraftledningen ger upphov till och att platser och 
miljöer kan ha förlorat en del av det immateriella 
kulturarvet. Då ledningen är befintlig sker inga 
nya markintrång och ingen mer påverkan av 

kulturmiljöerna.
Samiskat socialt 
perspektiv

Fortsatt drift av den befintliga kraftledningen 
kommer inte förändra samernas rättigheter till 
marken och fortsatt användning av denna. De 
sociala aspekterna för de samebyar som berörs av 
den befintliga ledningen förväntas inte förändras 
om den befintliga kraftledningen beviljas förlängd 
koncession i befintlig sträckning och utförande. 
Därför bedöms konsekvenserna som obetydliga. 
Underhållsåtgärder kan under kortare perioder 
begränsa samernas tillgång till marken i lednings-
gatan och kan även ge störningar hos renarna. 
Då underhåll sker sällan och under begränsad 
tid sett till lednings totala livslängd bedöms kon-
sekvenserna av underhåll för de samiska sociala 
aspekterna som obetydliga.
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Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det all-
männa, till skillnad från enskilda intressen.

Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov 
till ett elektriskt fält.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

Flyttled 
Flyttleder är formationer i landskapet som på olika sätt ska-
par framkomlighet för renarna. Tillexempel sammanhäng-
ande myrar, frusna sjöar, dalgångar eller röjda stråk genom 
skogsmark. Lederna används olika ofta, men alla leder är 
ändå oumbärliga för renarnas framkomlighet.

Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsk-
lig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar 
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det 
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn-
lämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.

Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många 
gånger strömmen byter riktning per sekund.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och som 
används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar man 
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, ener-
gisystem, internet, vatten- och avloppsnät.

kV
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd 
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och 
prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspektio-

8. ORD- OCH BEGREPPFÖRKLARING 
nen. Regeringen är överklagandeinstans.

Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och 
uttryck för människans påverkan och bruk av den fysiska 
miljön. 

Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.

Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste 
hållas fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs led-
ningsgatan av skogsgata och sidoområden. Ledningsgata 
för kabel måste hållas fritt från vegetation med djupgå-
ende rotsystem. 

Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommu-
nikationsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda 
ledningar, transformatorer, pumpstationer och andra 
behövliga anordningar på någon annans fastighet. Rät-
tigheten är obegränsad i tid, det vill säga gäller för all 
framtid och regleras i ledningsrättslagen.

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 
januari 1999.

Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens 
uttrycks som en värderande bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och 
vilken påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis 
boendemiljön, landskapsbilden och friluftslivet mer 
detaljerat Den beskriver också vilka åtgärder som kan 
göras för att minska påverkan för omgivningen.

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att 
projektet eller åtgärden genomförs.
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Rastbete
Rastbeten är mindre områden som ligger längs med flyttle-
der, de ger föda och vila till renhjorden och underlättar att 
hålla den samlad så att flyttning kan fortsätta. Dessa bör 
ligga tätt och är av stor vikt för att en lyckad renflyttning ska 
kunna utföras. 

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv 
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv. 
Riksintressena skyddas i 3 kap. 6 § miljöbalken.

Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det aktuella 
projektet och inhämtar de berördas synpunkter. Ett samråd 
ska enligt miljöbalken genomföras i god tid och i behövlig 
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs. Samråd hålls 
med de myndigheter och enskilda som berörs av den plane-
rade verksamheten. 

Sidoområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en 
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sido-
områdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan finnas 
träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.

Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken led-
ningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande 
vegetation.

Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i läng-
sled.

Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.
Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åskle-
dare. Ibland innehåller tipplinan optofiber som behövs för 
kommunikation mellan olika anläggningar i stamnätet.

Trivselland
Trivselland finns inom årstidslanden och här kan renarna 
befinna sig en längre tid. Hit söker sig renarna då områdena 
naturligt uppfyller renarnas behov för trivsel, såsom bete och 
topografiskt. Trivselland är ofta mer vidsträckta än uppsam-
lingsområden

Uppsamlingsområde
Uppsamlingsområden finns inom alla årstidsland. Här kan 
renhjorden samlas ihop av renskötaren, men renarna har 
även en benägenhet att stanna upp här pga vindriktning och 

väderlek. Under sommartid utförs kalvmärkning eller flytt-
ning till andra betesmarker. Under hösten/vintern samlas 
renarna in inför slakt, skiljning och flyttning till vinterlanden 
och under våren sker samling inför skiljning och flyttning till 
vår och kalvningslanden.

Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns 
nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta 
vattenområden.

Årstidsland
Renarna söker sig till och samlas ihop i olika områden under 
årets gång, detta kan variera mellan olika samebyar. Det som 
styr är bland annat tillgång till föda, temperatur och att finna 
lugna områden för kalvning. 

Förvinterland
Från brunstens slut till marklavsbetets inleds (ca okt-jan). 
Renarna samlas in för slakt, skiljning och flyttning till vinter-
betning.

Vinterland 
Från marklavbetets början tills vakt inför vårflytten (ca nov-
april)

Vårvinterland
Från man börjar vakta på vinterbetet till vårsläpp (ca mars-
maj). Flyttning till kalvningsland sker.

Vårland
Från vårsläpp till kalvning (ca april-maj)

Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar efter 
människors verksamhet som inte bedöms som fornläm-
ningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar regleras i 
skogsvårdslagen (1979:429). Vanliga lämningstyper i skogs-
mark är yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som till 
exempel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar och husgrun-
der. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet 
regleras via det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.
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SVENSKA KRAFTNÄT 
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1

Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50

www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta 
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV 
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för 
el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets 
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har 
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.
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Koncessioner och kommunikation Enligt sändlista

2018-02-27 2009/1556 INBJUDAN

Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken om förlängning av koncess
ion för förbindelsen Midskog-Rätan, Ragunda, Östersund, Bräcke och 
Bergs kommuner i Jämtlands län

Som berörd sameby bjuds ni härmed in till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken om 
förlängning av koncession för 220 kV-ledningen mellan Midskog och Rätan.

Syftet med samrådet är att ge information och underlag för era skriftliga yttranden 
(synpunkter) inför kompletteringen av ansökan om förlängd koncession för ovan 
nämnda sträckning.

Samrådsprocessen
För kraftledningar i Sverige krävs ett tillstånd (koncession) enligt ellagen för att de 
ska få anläggas och drivas. För gamla ledningar, bland annat den aktuella mellan 
Midskog och Rätan, är tillståndet tidsbegränsat och måste förlängas för att led
ningen ska få fortsätta att vara i drift. Samrådet ingår i processen för att bestämma 
den lokalisering för ledningen som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Samrådspro
cessen regleras i 6 kap miljöbalken och är en del av arbetet med upprättandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökan om förlängd kon
cession.

Synpunkter och samrådstid
Vi önskar era skriftliga synpunkter, märkta med dnr 2009/1556 senast den 13 
mars 2018 till Svenska kraftnät, Att: , Box 1200,172 24 
Sundbyberg alternativt per e-post till registrator@svk.se

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se
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Samrådsmöte med  företrädare för Jovnevaerie sameby 

angående förnyelse av Midskog stamstation. 

 

 
 
 
Tid:                              2016-06-10  kl 12:30 – 17:20   
  
Lokal:    Mötesrum Driftledningsrummet   Jämtkraft HK 
 
 
Från Jämtkraft Elnät AB:  
  
Från Jovnevaerie sameby:  
 
Svk kan ej medverka på mötet utan  för talan och redovisar även för de 
åtgärder som Svk behöver utföra. 
 
Samråd angående förnyelse av Midskog stamstation. 
 

 presenterar syftet med förnyelsen av Midskog stamstation är att stationen har 
börjat nå slutet av sin tekniska livslängd. Samhällets behov av säker el överföring ställer höga 
krav på stamnätet, där faktorer som ökad leveranssäkerhet, och krav på ökad kapacitet gör att 
Midskog stamstation behöver förnyas.  
Förnyelsebar energi i form av Åskälens vindpark ska anslutas till Midskog stamstation via en 
220kV ledning från Midskog stamstation till Åskälen vindpark. Ledningen har sen 2012 en 
beviljad koncession. För att kunna mata in elenergin i Midskog så behöver Midskog 
stamstation förstärkas. 
Jämtkraft Elnät har idag en 130kV ledning från Midskog stamstation som matar in till 
Östersunds området. För Jämtkraft Elnät är behovet av en säker inmatningspunkt viktig för att 
kunna erhålla en hög leveranssäkerhet till kunderna i Östersunds området. Jämtkraft kommer 
även att behöva utöka kapaciteten för att säkra upp så att Östersund, och Jämtland kan 
fortsätta expandera. 
 
Svk : 
 

- Svk har sex stycken 400kV ledningar anslutna till Midskog stamstation. Ledningar 
behöver ändras så att de kopplas in mot den nya stamstationen. Svk har även två 
stycken 200kV ledningar anslutna till stamstationen, som behöver ändras och kopplas 
in mot den nya stamstationen. 
 

 
Jämtkraft Elnät :  
 

- Befintlig 130Kv ledning midskog – Östersund som behöver ändras så att den kopplas 
in i den nya stamstationen. 

- Jämtkraft har även beviljad koncession för linje för en 220kV ledning från Midskog 
till Åskälen vindpark som inte är byggd än. Ledningen behöver ändras så att den 
kopplas in ca 1 km längre söderut till den nya stamstationen. 
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- Jämtkraft har ansökt om men inte beviljats koncession för en planerad 130Kv ledning 
parallellt med den befintliga 130Kv Midskog – Östersund. Den sökta ledningen är 
avsedd för att möta nya energi intensiva industrier i Verksmon industriområde. 
Sträckningen behöver ändras så att den kan kopplas in mot den nya stamstationen. 

 
 förmedlar de olika förslag som Svk utrett som möjliga platser att placera den nya 

stamstationen. Svks förutsättningar är att man ska undvika att bygga under ledningar som är 
idrift för att undvika hälsorisker för de människor som ska jobba där. Därför behöver man 
hitta en plats som ligger naturligt nära alla inkommande ledningar till befintlig stamstation, 
samt även att försöka placera in stationen så ingen ledningen går över det område som man 
ska jobba på.  
Ledningarna ändras så att de en efter en kan kopplas in mot den nya stamstationen. 
Platserna som Svk tittat på är att bygga om i befintligt ställverk, samt en plats sydöst om 
befintligt 400Kv ställverk. Där kommer den närmare bostadsbebyggelse. 
Man har även tittat på en plats väster om befintligt station, väster om den lilla tjärnen.  
Den plats Svk tittat vidare på och förespråkar som den bästa platsen är ca 1 km söder om 
befintlig stamstation. Platsen är strax söder om den lilla tjärnen. 
Platsen redovisas i form av kartor.  
Området för den nya stamstation är ca 800x200 m. 
 

 beskriver förutsättningarna för renäringen, att det är ett viktigt område för 
renarnas vinterbete. Det här området används tillsammans med andra områden på vintern där 
renarna flyttas runt beroende på var det är bäst förutsättningar avseende snödjup, och renarnas 
möjlighet att komma åt betet. Det här området hyser god tillgång till vinterbete. Normalt så 
flyttas renarna ner till vinterområdena i oktober – november, och stannar fram till mars – 
april, innan de åter flyttas tillbaka mot fjällen. 
Den planerade bygget av stamstationen samt ändringen av ledningarna kommer att ha stor 
påverkan för samebyn att bedriva renskötsel i området. Det nya området kommer att ta bort 
mark med värdefullt bete. Den mark som återlämnas när den gamla stamstation rivs kommer 
det ta lång tid innan det kan utvecklas bete som kan användas. 
Buller påverkar renarna negativt och kan orsaka att de sprids över ett större område, och extra 
arbete med att samla ihop dem som följd. Därför bör tunga arbeten med schaktmassor samt 
sprängningsarbete ske under april -oktober. Vanligt montage arbete inom det nya 
stationsområdet kan ske året runt. 
 

 frågar hur vi ska lösa om det blir problem i projektet och man behöver göra 
bullersamma jobb under tiden som renarna är i området. 
 

 förklarar att det kan bli aktuellt att flytta renarna från området, till ett annat för att 
undvika att renarna sprids ut över ett stort område. Det kan kräva stora resurser i form av 
hjälp med helikopter drivning, samt extra bevaknings resurser. Extra stängsel kan komma att 
behövas för att styra renarna i en viss riktning. Om betestillgången är dålig kan det behövas 
omfattande foder stöd till renarna. Den föreslagna platsen för stationen kan även bli en barriär 
för renarna så de sprids i området, och risken att de går in i andra samebyars område och 
blandas med renarna. Det orsakar extra arbete med att skilja renarna. Bäst hade det varit för 
samebyn om ny stationen kunde placeras så nära älven vid kraftstationen som möjligt. 
 

 svarar att det blir längre sträckor som ledningarna måste ändras för att dras in till den 
nya stationen, samt att det finns en högre sårbarhet att ligga för nära älven, samt i området för 
dammen till kraftstationen. Minsta området som tas i anspråk är om man kan ställa stationen 
där befintliga ledningar går. 
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 säger att det är förståeligt att det rent tekniskt är svårt att lösa, men att samebyn kan 
acceptera den nya platsen söder om befintlig stamstation, om så mycket av arbetena som 
möjligt utföres mellan april – oktober för att minska störningen för renarna.  

 och  är överens om att samebyn behöver sitta med och ta del av 
arbetsplaneringen för stamstationen och att det finns en direkt kontakt mellan projektledarna 
på Svk och Jämtkraft med samebyn under hela projektet. Jämtkraft och Svk ska, i det fall det 
uppkommer skada för samebyn som beror på bygget av stamstationen, ersätta skadorna.  
På mötet bestämdes även att Svk ska ta fram en arbetsplanering för sina arbeten och redovisa 
dessa på nästa möte som bokades till den 30 juni 2016, på Jämtkraft, där även Svk ska 
deltaga. 
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