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Vidare framgår det av samma paragraf att för en elektrisk starkströmsledning som ska 
prövas för en nätkoncession för linje ska
1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter 
att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om annat inte följer av 
undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. 28-46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om 
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.
Av 6 kap. 29 § miljöbalken framgår att avgränsningssamrådet ska genomföras inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska länsstyrelsen under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 26 § MB, att den planerade åtgärden inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut får enligt 6 kap 27 § MB inte 
överklagas.
Länsstyrelsen gör, med samrådsunderlaget som grund, bedömningen att uppförande av 
ledningen samlokaliserat med befintliga ledningar inte kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sin bedömning beaktat kriterierna i 10-13 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Vad gäller de utmärkande egenskaperna och lokaliseringen så är förordat 
huvudalternativ begränsat till ytan. Det löper delvis i vad som tidigare varit en 
kraftledningsgata för en äldre luftledning delvis parallellt med en befintlig luftledning 
som tillhör lokalnätet. 
Avståndet från förordat huvudalternativ till närmsta bostadshus är mer än 100 meter, 
vilket gör att effekterna av elektromagnetiska fält är obetydliga. Det finns inga 
skyddade eller särskilt värdefulla naturområden såsom riksintressen för naturvård, 
Natura 2000-områden eller naturreservat inom den planerade ledningens närområde. 
Avståndet från förordat huvudalternativ till sådana områden överstiger i samtliga fall tre 
kilometer. Inga vattenförekomster förekommer inom den planerade ledningens 
närområde.  Inga kända fornlämningar berörs inom det aktuella området eller i 
närområdet.
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De eventuella miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper bedöms vara små. Delar 
av förordat huvudalternativ, cirka 200 meter, ligger inom område som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården ”Indalsälven i Östjämtland” enligt 3 kap. 6 § MB. 
Inga uttryck till riksintresset bedöms påverkas negativt av den planerade ledningen. För 
att undvika påverkan på den enda kända kulturhistoriska lämning som är belägen inom 
det aktuella området, gamla vägen mellan Håsjö kyrka och Hammarstrand (L1946:4162 
eller ), kommer ledningsstolparnas placering att anpassas så att 
erforderliga avstånd till vägen erhålls. Därutöver kommer arbetena med att anlägga 
ledningen att utföras på ett sådant sätt att påverkan på den kulturhistoriska lämningen, 
exempelvis i form av körskador, undviks. De högsta naturvärdena utgörs av blötare 
skogspartier och vattendrag och att i stort sett all produktiv skogsmark inom det 
inventerade området är kraftigt påverkad av skogsbruk och att den således generellt sett 
har låga naturvärden. Eventuell påverkan på berörda mindre vattendrag kan förhindras 
om försiktighet iakttas vid eventuella passager över vattendrag och fuktiga partier. En 
viss lokal påverkan kan förväntas uppstå endast på de platser där upprättandet av en 
skogs och ledningsgata förändrar vegetationen i anslutning till vattendragen. Inga 
känsliga eller hotade arter påträffas inom den planerade ledningens närområde.  
Sammantaget utifrån dessa kriterier är planerad verksamhet inte av omfattningen att den 
kan anses ha betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut innebär att en specifik 
miljöbedömning inte behöver göras. Den som avser att bedriva verksamheten ska dock, 
enligt 6 kap. 47 § MB, i en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämna de 
upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 
Innehåll i MKB
Kommande liten MKB ska i enlighet med 6 kap. 47 § MB identifiera och beskriva de 
upplysningar som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma verksamhetens eller 
åtgärdens väsentliga miljöeffekter. Länsstyrelsen bedömer att samrådsunderlaget till 
undersökningssamrådet är tillräckligt omfattande för att kunna vara underlag för 
kommande liten MKB. Länsstyrelsen anser att liten MKB behöver särskilt beskriva 
eventuella konsekvenser för berörda vattenmiljöer samt föreslagna skyddsåtgärder. 
Liten MKB borde även innehålla ett kortfattat resonemang kring hur förutsättningarna 
för att tillgodose strandskyddets syfte ser ut. 

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare  med samhällsplanerare  

 som föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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1 Bakgrund 

E.ON Energidistribution AB (hädanefter benämnt E.ON) planerar att uppföra en dubbel  
40 kV (kilovolt) kraftledning som ska ansluta till en befintlig luftledning i höjd med 
Kvarnberget/Nybrobäcken och därefter ledas till en ny transformatorstation som är tänkt 
att byggas söder om Hammarstrands tätort i Ragunda kommun, Jämtlands län.  

E.ON äger en transformatorstation med beteckningen M71, vilken är belägen i anslutning 
till Hammarforsens kraftverk i Hammarstrand, Ragunda kommun, Jämtlands län. Denna 
station har konstaterats vara placerad på mark med bristande stabilitet. Även de 130 kV 
ledningar (med beteckningarna L1 och L6, Hammarstrand – Bandsjö) som ansluter till den 
aktuella stationen har stora brister i bärighet för delar av sträckorna.  

Detta är några av de faktorer som lett till att E.ON tagit ett samlat grepp om lednings- och 
stationssituationen mellan Timrå och Hammarstrand, samt Kälarne och Graninge i 
Västernorrlands och Jämtlands län. Vissa delar av de ombyggnationer som E.ON beslutat 
om är redan utförda, medan andra delar kvarstår att utreda för att senare kunna projekteras 
och byggas. 

En del i detta komplex av om- och nybyggnationer är att anlägga en ny dubbel 40 kV 
kraftledning som ska ansluta till befintlig ledning i höjd med Kvarnberget/Nybrobäcken 
och därefter ledas till den nya transformatorstation som är tänkt att byggas söder om 
Hammarstrands tätort. Avståndet mellan befintlig ledning och det planerade stationsläget 
är cirka två kilometer fågelvägen. Den nya stationen byggs i samarbete med Svenska 
kraftnät och är tänkt att placeras i anslutning till en av deras befintliga luftledningar. 

Hemställan om beslut avseende om den planerade ledningen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller ej gäller förordad sträckning i utförande som luftledning, 
alternativt som en kombination av luftledning och markkabel, se avsnitt 2.1 med 
tillhörande figur 2.1 i samrådsunderlaget. 

Den planerade kraftledningen kräver tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, enligt 
bestämmelserna i ellagen (1997:857). Som en del i tillståndsansökan ska samråd enligt 6 
kap. miljöbalken (1998:808, MB) utföras. En redogörelse för samrådets genomförande 
redovisas i föreliggande samrådsredogörelse. Samrådet har genomförts av AFRY, på 
uppdrag av E.ON. 

Inom ramen för samrådet gjorde E.ON bedömningen, i enlighet med 8 § punkt 8 i 
miljöbedömningsförordningen (2017:966), att den planerade verksamheten inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Ingenting har framkommit under samrådet som 
motiverat en annan bedömning. 
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För att undvika onödig dubbelhantering kommer inte en särskild anmälan för samråd enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken att lämnas till länsstyrelsen i samband med ansökan om 
koncession för elledningen. Följande åtgärder inom nätkoncessionen bedöms härmed även 
ha omfattas av samrådet; kalavverkning av ledningsgatan och ledningens dragning med 
tillhörande stolpplaceringar samt tillfälliga vägar vid byggnation av ledningen.   

2 Samråd 

2.1 Undersökningssamråd 

Ett undersökningssamråd har genomförts för att utreda om den planerade ledningen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningssamrådet har, i enlighet med 6 
kap. 24 § miljöbalken genomförts med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.  

I föreliggande ärende har samrådsparterna, utöver länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten, 
utgjorts av ägare till fastigheter som berörs av, eller som helt eller delvis ligger i nära 
anslutning till de sträckningsalternativ som tagits fram för den planerade ledningen, 
rättighetsinnehavare (exempelvis sådana som innehar ledningsrätt), deltagare i 
samfälligheter och gemensamhetsanläggningar samt övriga myndigheter, verksamheter, 
bolag och organisationer som kan antas bli särskilt berörda av den planerade ledningen. 

I tabell 1 redovisas de parter, utöver privata fastighetsägare samt deltagare i samfälligheter 
och gemensamhetsanläggningar, vilka ingick i samrådet. 

Tabell 1: De parter, utöver privata fastighetsägare samt deltagare i samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar, vilka ingick i samrådet. 

Samrådsparter 

Ragunda kommun Höga Kusten Airport 

Länsstyrelsen Jämtland Sundsvall Timrå Airport 

Försvarsmakten Åre Östersund Airport 

Skogsstyrelsen Ragunda Församling 

Trafikverket Sundsvalls Elnät AB 

Svenska kraftnät Skanova Elskyddsärenden 

Raedtievaerie sameby Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

Jijnjevaerie sameby Vattenfall Eldistribution AB 
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Inbjudan till samråd skickades ut digitalt via e-post samt via post den 3 maj 2021. Sista 
datum för att inkomma med eventuella synpunkter eller yttranden sattes till den 4 juni 
2021. Efter begäran från flera samrådsparter förlängdes samrådstiden och yttranden inkom 
fram till och med den 30 juni 2021.  

Under samrådstiden fanns samrådsunderlaget med tillhörande bilagor även tillgängligt på 
E.ONs hemsida (eon.se/regionnat).  

2.2 Avgränsningssamråd 

Om den planerade ledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 
länsstyrelsens bedömning, kommer ett avgränsningssamråd genomföras med de övriga 
statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda. 

2.3 Avfärdade sträckningar 

Efter genomfört samråd har E.ON Energidistribution beslutat att avfärda de alternativa 
sträckningar vilka redovisades i samrådsunderlaget. De alternativ som avfärdats är alltså de 
som beskrivs under avsnitt 2.2 med tillhörande figur 2.4, samt avsnitt 2.3 med tillhörande 
figur 2.5 i samrådsunderlaget. 

Länsstyrelsens beslut avseende om den planerade ledningen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan kan därmed baseras enbart på förordat huvudalternativ. 

2.4 Förordat huvudalternativ 

Efter genomfört undersökningssamråd förordar E.ON fortsatt den sträckning och de 
möjliga utföranden (luftledning, alternativt en kombination av luftledning och markkabel, 
se figur 2.1), vilka redovisades i samrådsunderlaget. Luftledningen planeras uppföras med 
separata ledningsstolpar, vilket innebär att den dubbla ledningen hängs upp i 
parallellgående stolpar, där stolparna mest troligt kommer att bestå av någon typ av 
träkonstruktion, som vanligtvis uppförs med en höjd om 10–16 meter och där skogsgatans 
bredd blir drygt 40 meter. Den dubbla luftledningen utgör reservmatning till sig själv, 
vilket innebär att det som regel endast kommer att vara den ena av de två ledningarna som 
är i drift. 
 
Förordat huvudalternativ utgör en sträckning som bedömts vara lämplig med hänsyn till 
förekommande allmänna och enskilda intressen. Vidare bedömer E.ON, så som nämnts 
tidigare, att förordat huvudalternativ inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Figur 2.1: Förordat huvudalternativ (röd heldragen linje) och ny transformatorstation 
(grönblå rektangel, ej skalenlig). 
 

3 Inkomna synpunkter och bemötanden 

Inkomna yttranden har, vid behov, delats upp och förkortats för att underlätta bemötandet. 
Därutöver skrivs yttrandena i kursiv text för att tydliggöra vilka delar av texten som utgör 
yttranden respektive E.ONs bemötanden av dessa.  

Samtliga inkomna yttranden redovisas i sin helhet i Bilaga 1 till samrådsredogörelsen. 

3.1 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i skrivelse med diarienummer 407-3897-21, daterad den 
24 maj 2021, inkommit med nedanstående yttrande. 

3.1.1  

Av samrådsunderlaget framgår att ansökan om dispens från strandskyddet kan komma att 
krävas. Länsstyrelsen upplyser om att även om dispensprövningen sker i en egen process 
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bör MKB:n innehålla ett kortfattat resonemang kring hur förutsättningarna för att 
tillgodose strandskyddets syfte ser ut. 

3.1.2 

Kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer att innehålla ett kortfattat resonemang 
kring hur förutsättningarna för att tillgodose strandskyddets syften ser ut.  

3.1.3  

De föreslagna alternativ som presenteras i samrådsunderlaget berör endast en övrig 
kulturhistorisk lämning, gamla vägen mellan Håsjö kyrka och Hammarstrand L1946:4162 
eller  Länsstyrelsen anser att en arkeologisk utredning borde utföras. 
Utredningen kan lämpligen utföras samtidigt med den utredning som förslås för ledningen 
som planeras mellan Kaststenberget/Indalsälven och som ansluter till samma 
transformatorstation som denna ledning. 

3.1.4 

För att undvika påverkan på den kända kulturhistoriska lämning som är belägen inom det 
aktuella området, gamla vägen mellan Håsjö kyrka och Hammarstrand (L1946:4162 eller 

), kommer ledningsstolparnas placering att anpassas så att erforderliga 
avstånd till vägen erhålls. Därutöver kommer arbetena med att anlägga ledningen att 
utföras på ett sådant sätt att påverkan på den kulturhistoriska lämningen, exempelvis i form 
av körskador, undviks.  

Utöver den ovan beskrivna kulturhistoriska lämningen (L1946:4162 eller ) 
förekommer inga andra kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar inom den 
planerade ledningens närområde. Därutöver kommer den planerade ledningen att löpa dels 
i vad som tidigare varit en kraftledningsgata och dels i anslutning till befintlig infrastruktur 
(vägar och/eller andra kraftledningar). Detta innebär att den planerade ledningen inte till 
någon del kommer att passera igenom obruten terräng, utan att den istället endast kommer 
att löpa inom områden där det tidigare har utförts olika slags anläggningsarbeten (för 
etablering av vägar och/eller kraftledningar) samt där det regelbundet utförts olika slags 
underhållsåtgärder. Området som helhet är även brukat/exploaterat och utgörs framför allt 
av produktionsskog samt i mindre utsträckning av jordbruks- och åkermark.  

Sammantaget innebär ovanstående att E.ON bedömer att sannolikheten för att det skulle 
förekomma ännu oupptäckta lämningar inom det område som berörs av den planerade 
ledningen är låg och att det därmed ej föreligger ett behov av att utföra en arkeologisk 
utredning. Vid händelse av att en sedan tidigare ej känd forn- eller kulturlämning påträffas 
i samband med utförande av arbeten i terrängen kommer arbetet att avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas. 
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3.1.5 

Den föreslagna sträckningen berör inga kända naturvärden och en naturvärdesinventering 
har utförts för delar av området. Av samrådsunderlaget framgår att den tidigare utförda 
naturvärdesinventeringen ändå kan anses ha fortsatt relevans trots att förordat 
huvudalternativ i föreliggande samråd delvis avviker från det tidigare föreslagna 
huvudalternativet. Länsstyrelsen efterfrågar en utförligare bedömning kring hur det 
kommer sig att inventeringen ska kunna gälla trots en delvis ändrad sträckning. 
Samrådsunderlaget behöver presentera en karta för att redovisa vilka områdena som 
tidigare har inventerats och hur den nya sträckningen ligger i förhållande till dessa. 

3.1.6 

Rapporten för den naturvärdesinventering som har utförts för delar av området under 2019 
ingick som en bilaga (bilaga 3) till samrådsunderlaget. Av rapporten framgår bland annat 
vilka olika områden som ingått i den utförda naturvärdesinventeringen (figur 1 och figur 
2). Vid jämförelse mellan samrådsunderlaget och den bilagda rapporten kan det konstateras 
att av den planerade ledningens ungefärliga sträckning på 2,9 km så är det cirka 1,7 km 
som utgör områden vilka inventerats i fält vid den utförda naturvärdesinventeringen. Dels 
den inledande sträckan om cirka 1,5 km där den planerade ledningen löper i sydostlig 
riktning från startpunkten vid den befintliga ledningen och dels den avslutande sträckan om 
cirka 0,2 km där ledningen närmar sig den planerade stationen. E.ON bedömer att de 
resultat som erhölls vid den inventering av dessa områden som utfördes under 2019 är 
fortsatt relevanta.  

Naturvärdesinventeringen visade att de högsta naturvärdena utgörs av blötare skogspartier 
och vattendrag och att i stort sett all produktiv skogsmark inom det inventerade området är 
kraftigt påverkad av skogsbruk och att den således generellt sett har låga naturvärden. Vid 
naturvärdesinventeringen gjordes en sökning för de aktuella inventeringsområdena plus en 
buffert på 300 meter i varje riktning på Artportalen. Som ett tillägg till de offentligt 
tillgängliga uppgifterna beställdes även ett utdrag på skyddsklassade uppgifter. Samtliga 
artfynd under de senaste 30 åren inkluderades i sökningarna. Varken de offentliga eller de 
skyddsklassade fynden var av sådan betydelse att det bedömdes vara motiverat att vidta 
några särskilda åtgärder med avseende på dessa.  

De delsträckor av den planerade ledningen som inte ingick i den naturvärdesinventering 
som utfördes under 2019 utgör sammanlagt cirka 1,2 km. Den ena av dessa sträckor, cirka 
0,8 km, löper i huvudsak parallellt med en befintlig luftledning som tillhör lokalnätet och 
går genom ett område som uteslutande består av brukad skogsmark och jordbruksmark. 
Den andra av de två delsträckorna, cirka 0,4 km, löper längs med befintlig väg och 
befintlig lokalnätsledning, genom ett område som även detta uteslutande består av brukad 
skogsmark och jordbruksmark. De områden, inom vilka de delsträckor av den planerade 
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ledningen som inte ingick i naturvärdesinventeringen är belägna, kan därmed förväntas ha 
låga naturvärden.  

Sammantaget kan det konstateras att den naturvärdesinventering som utfördes under 2019 
omfattar cirka 60 % av den ledningssträckning som utgör förordat huvudalternativ i det nu 
aktuella samrådet och att de resterande delarna av ledningssträckningen går igenom sådana 
områden som generellt sett kan förväntas ha låga naturvärden, (brukad skogsmark och 
jordbruksmark). Med beaktande av den buffertzon på 300 meter som användes vid uttaget 
av offentliga och skyddsklassade uppgifter från Artportalen kan det konstateras att den 
absoluta merparten av den planerade ledningen ligger inom områden som omfattats av 
detta uttag, samt att de uttagna uppgifterna, då dessa är från 2019, får anses vara fortsatt 
relevanta. Det finns inte heller någon anledning att anta att naturvärdesinventeringens 
huvudsakliga slutsatser, det vill säga att de högsta naturvärdena utgörs av blötare 
skogspartier och vattendrag och att i stort sett all produktiv skogsmark inom det 
inventerade området är kraftigt påverkad av skogsbruk och att den således generellt sett har 
låga naturvärden, inte skulle vara aktuella även vid tidpunkten för detta dokuments 
upprättande. De enda förändringar som förefaller ha skett inom området sedan tidpunkten 
för inventeringen är att det, baserat på aktuella flygfoton från Lanmäteriet, har genomförts 
ett antal kalavverkningar samt att det har anlagts ett antal nya skogsbilvägar. 

Den naturvärdesinventering som utfördes under 2019 kan således, så som E.ON har angett 
i samrådsunderlaget, anses ha fortsatt relevans.  

3.2 Ragunda kommun 

Ragunda kommun har i skrivelse daterad den 24 juni 2021, inkommit med nedanstående 
yttrande. 

3.2.1  

Kommunen anser att så stor del som möjligt av kraftledningar i och i närhet av 
Hammarstrands samhälle ska förläggas i jord där det är tekniskt möjligt (planare mark 
utan höjdskillnad). Detta på grund av det stora antal luftledningar som finns i och kring 
samhället i dagsläget och därmed påverkar samhälls- och landsksapsbilden. Ur 
beredskapssynpunkt kan det också vara väsentligt att längre dragning via jordledning 
studerats närmare i fortsatt utredning och i kommande MKB:n.  

Kommunen förordar i detta läge att kraftledningen förläggs via markkabel i det alternativ 
som slutligen väljs. Vidare gör kommunen bedömningen att det alternativ som visas i figur 
2:4 i samrådshandlingen är att föredra. Avslutningsvis påpekas att bygglov krävs för den 
tänkta transformatorstationen som redovisas i handlingarna.  
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3.2.2 

E.ON har, vid framtagandet av samrådsunderlaget, utrett olika alternativ avseende val av 
teknisk utformning och gjort bedömningen att förordat huvudalternativ, det vill säga en 
luftledning, alternativt en kombination av luftledning och markkabel är det bästa 
alternativet i föreliggande ärende. Vid denna utredning har framför allt de parametrar som 
anges i avsnitt två i samrådsunderlaget varit styrande.  

Förordat huvudalternativ utgör en sträckning som bedöms vara lämplig med hänsyn till 
förekommande allmänna och enskilda intressen. Vidare bedömer E.ON, så som nämnts 
tidigare, att förordat huvudalternativ inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Vad avser den planerade transformatorstationen så kommer E.ON att ansöka om bygglov 
samt de eventuella övriga tillstånd som krävs för att få uppföra och driva stationen.  
 
3.3 Trafikverket 

Trafikverket har i e-postmeddelande med ärendenummer TRV 2021/56386, skickat den 4 
juni 2021, inkommit med nedanstående yttrande. 

3.3.1 

Nyanläggningar av luftledning tillåts inte nära vägen av trafiksäkerhetsskäl utan avståndet 
till närmaste vägbanas ytterkant och närmaste stolpe ska vara åtminstone stolpens höjd. 
Det är viktigt att nedfallande ledningar inte utgör en risk för dem som färdas på vägen. 
Trafikverket anser att stag inte ska placeras inom vägområdet. Vägområdet är den mark 
som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på 
bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om högst 2 meter. Inom vägområdet 
krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra 
fasta objekt. Trafikverket anser att antalet korsningar med vägen ska begränsas och att 
korsande ledningar ska placeras vinkelrät mot vägens längdriktning. Enligt 44 § väglagen 
får det inte dras ledningar inom ett vägområde utan Trafikverkets tillstånd. Ansökan och 
mer information hittar ni på www.trafikverket.se. Där finns även en publikation 2017:227, 
Ledningsarbeten inom det statliga vägområdet. 

3.3.2 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

3.3.3 

När det gäller upprättande av anläggningar intill väg såsom transformatorstationer 
rekommenderas det byggnadsfria avståndet som generellt är 12 meter. Trafikverket hävdar 
vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk för 
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väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt 
ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. 
Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i 
form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet bestäms av vägens utformning 
och tillåten hastighet, exempelvis ska säkerhetsavståndet vara 9 meter från vägkant då 
hastigheten är 90km/h och 7 meter från vägkant då hastigheten är 70km/h. Kontakt skall 
även tas med berörda vägföreningar om enskilda vägar berörs. 

3.3.4 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

Berörda vägföreningar har ingått i samrådskretsen för genomfört samråd. Om enskilda 
vägar kan komma att påverkas av kommande arbeten kommer kontakter att tas med den 
eller de föreningar som berörs.  

3.3.5 

LFV ska kontaktas för lokaliseringsprövning för kraftledningsstolpar högre än 20 meter. 
Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka 
luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras av LFV. 

3.3.6 

Vid tidpunkten för detta dokuments upprättande förväntas inga kraftledningsstolpar högre 
än 20 meter användas för den planerade ledningen. Vid händelse av att stolpar högre än 20 
meter ska användas kommer E.ON att kontakta LFV för en lokaliseringsprövning. 

3.3.7 

Föreslagna utredningskorridorer för ny kraftledning berör väg 702. Trafikverket utgår 
från att kraftledningar placeras med tillräckligt avstånd från väg. Det är viktigt att 
nedfallande ledningar inte utgör en risk för dem som färdas på väg. Trafikverket föredrar 
att antalet korsningar med väg begränsas. Trafikverket förutsätter att ovanstående 
riktlinjer följs. 

3.3.8 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

3.4 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har, i skrivelse med beteckning FM2021-11298:4, daterad den 2 juni 2021, 
inkommit med nedanstående yttrande.  
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3.4.1 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

3.4.2 

E.ON tackar för yttrandet och noterar att Försvarsmakten inte har något att erinra i 
rubricerat ärende. 

3.5 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har i skrivelse med diarienummer 2021/1808, daterad den 4 maj 2021, 
inkommit med nedanstående yttrande. 

3.5.1 

Skoggsstyrelsens bedömning är att eventuell påverkan på naturmiljön av den planerade 
kraftledningens sträckning kan förhindras om försiktighet iakttas vid eventuella passager 
över vattendrag och fuktiga partier. 

Utöver detta har Skogsstyrelsen inga synpunkter.  

3.5.2 

E.ON kommer, i syfte att minska den planerade kraftledningens påverkan på naturmiljön, 
att iaktta försiktighetet vid eventuella passager över vattendrag och fuktiga partier. 

3.6 Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB har i e-postmeddelande, daterat den 11 juni 2021, inkommit 
med nedanstående yttrande. 

3.6.1 

Vattenfall Eldistribution har ingen elnätanläggning inom område för planerad ny 40 kV 
kraftledning eller inom dess närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat 
ärende. 

3.6.2 

E.ON tackar för yttrandet och noterar att Vattenfall Eldistribution AB inte har något att 
erinra i rubricerat ärende. 
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3.7 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har i skrivelse med diarienummer 2021/1814, daterad den 11 juni 2021, 
inkommit med nedanstående yttrande. 

3.7.1 

Angående förordat huvudalternativ (figur 2.1) har Svenska kraftnät inget att erinra. 

3.7.2 

E.ON tackar för yttrandet och noterar att Svenska kraftnät inte har något att erinra 
avseende förordat huvudalternativ. 

3.7.3 

Angående alternativ sträckning (figur 2.4) blir det parallellgång med Svenska kraftnäts 
220 kV-ledning RL3, vilket innebär att Svenska kraftnät har följande krav vid förläggning 
av friledning invid vår ledning: 

Avståndsberäkningarna utförs enligt SS-EN 50341-3-18 utgåva 1, 2013-07-03, tables 
5.4.5.4. 

Om tillkommande parallellgående ledning inte är brottsäker ska stolparna i den 
tillkommande ledningen placeras på avståndet “stolphöjd över mark“ m + S 
(spänningstillägg) från närmaste faslina. Detta avstånd ska uppfyllas för de belastningsfall 
som ingår i SS-EN 50341 tables 5.4.5.4. 

Tillräckligt avstånd ska finnas mellan ledningarna för att underhåll ska kunna utföras 
(minst femton meter horisontellt avstånd mellan respektive ledningars yttre faslinor vid 
vindstilla). 

Korsningar med Svenska kraftnäts kraftledning ska ske under Svenska kraftnäts ledning 
och på sådant sätt att inga åtgärder behöver utföras på Svenska kraftnäts ledning. 

Byggnationen skall utföras utan avbrott på Svenska kraftnäts ledning. 

Vid parallellgång uppstår fenomenen induktion, influens och potentialsättning. Dessa kan 
till exempel störa reläskydden på den nya ledningen beroende på avstånd, längd av 
parallellgående etc. Vi förutsätter att innehavaren har kunskap eller anlitar kompetens för 
att utreda risker, åtgärder etc. Eventuella åtgärder för att bemästra problem med 
induktion, influens och förhöjd potentialsättning på och invid Svenska kraftnäts ledningar 
eller den nytillkomna ledningen bekostas av innehavaren till den nytillkomna ledningen. 
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Efter slutförd byggnation av ny dubbel 40 kV kraftledning ska dokumentation skickas in till 
Svenska kraftnät. Materialet ska tydligt visa sträckningen på den nya ledningen samt 
avstånd mellan befintlig och tillkommande lednings stakningslinje centrum. Koordinater 
på stolpar ska anges i SWEREF 99, RH2000. 

3.7.4 

Vid händelse av att det blir aktuellt med parallellgång med Svenska kraftnäts befintliga 
luftledning kommer E.ON att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade 
ledningen.  

3.7.5 

Observera att det under ledningen på 0,5 – 1 m djup finns 1-2 jordlinor nedgrävda. 
Svenska Kraftnät avråder från grävningsarbete under våra ledningar. Om jordlinan skulle 
skadas så måste Svenska kraftnät omedelbart kontaktas. 

3.7.6 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

3.7.7 

Vid arbete nära kraftledning tillämpas Elsäkerhetsanvisningarna ESA. Risker finns såsom 
beröring av spänningsförande delar och induktion. Om någon utrustning under 
byggnationen på något sätt riskerar att komma närmare kraftledningens faslinor än 5,5 
meter vertikalt eller 6,5 meter horisontellt måste särskilda elsäkerhetsåtgärder vidtas. 

3.7.8 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

3.7.9 

Om den tillkommande ledningen innebär ökade kostnader för Svenska kraftnät kommer 
dessa att belastas innehavaren av den nytillkomna ledningen. 

3.7.10 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

3.8 Telia Elskyddsärenden 

Telia Elskyddsärenden har i e-postmeddelande, daterat den 7 maj 2021, inkommit med 
nedanstående yttrande. 
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3.8.1 

Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet avseende 2x40kV 
kraftledningar sträckan Hammarstrand – Kvarnberget. 

3.8.2 

E.ON tackar för yttrandet och noterar att Telia Elskyddsärenden inte har några speciella 
synpunkter avseende den planerade kraftledningen. 

3.8.3 

Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller 
anläggning för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

3.8.4 

E.ON kommer att beakta ovanstående vid anläggandet av den planerade ledningen.  

3.9 Åre Östersund Airport 

Åre Östersund Airport har i e-postmeddelande, daterat den 19 maj 2021, inkommit med 
nedanstående yttrande. 

3.9.1 

Åre Östersund Airport har inget att invända i något av ärendena rörande Kvarnberget och 
Kvaststensberget.  

Vi vill påminna om hinderanmälan enligt Flyghinder - Transportstyrelsen. 

3.9.2 

E.ON tackar för yttrandet och noterar att Åre Östersund Airport inte har något att erinra i 
rubricerat ärende. 

Vid händelse av att behov av en sådan uppstår kommer en flyghinderanmälan att lämnas 
till Försvarsmakten i enlighet med 6 kap. 25 § luftfartsförordningen (2010:770).  
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3.10  Jinjevaerie Sameby 

Jinjevaerie Sameby har i e-postmeddelande, daterat den 20 maj 2021, inkommit med 
nedanstående yttrande. 

3.10.1 

Jijnjevaerie har inget att erinra i rubricerat ärende. 

3.10.2 

E.ON tackar för yttrandet och noterar att Jinjevaerie Sameby inte har något att erinra i 
rubricerat ärende. 

3.11  US och AE 

US och AE har i skrivelse, daterad den 31 maj 2021, inkommit med nedanstående yttrande. 

3.11.1 

Jag anser att det finns egentligen bara ett lämpligt alternativ med minsta möjliga 
miljöpåverkan och det är att gräva ner kabeln längs vägen som angivits. Detta innebär 
minst påverkan på berörda fastigheter både vad gäller djurliv och skogsskötsel. Att det 
dessutom är längs med en väg måste vara idealiska förhållanden vad gäller framkomlighet 
för maskinerna som ska utföra arbetet och gräva ner kabeln/kablarna. Transporter av 
materiel och utrustning kan utföras av lastbil på befintlig väg. Till exempel 
stenmjöl/bergkross 0-4 för att lägga runt/ovanpå kablarna. Svårt att överträffa dessa, i 
mina ögon, optimala förhållanden. Det är dessutom den kortaste vägen mellan befintlig 
ledning och planerad station. 

3.11.2 

E.ON har, vid framtagandet av samrådsunderlaget, utrett olika alternativ avseende val av 
teknisk utformning och gjort bedömningen att förordat huvudalternativ, det vill säga en 
luftledning, alternativt en kombination av luftledning och markkabel är det bästa 
alternativet i föreliggande ärende. Vid denna utredning har framför allt de parametrar som 
anges i avsnitt två i samrådsunderlaget varit styrande.  

Förordat huvudalternativ utgör en sträckning som bedöms vara lämplig med hänsyn till 
förekommande allmänna och enskilda intressen. Vidare bedömer E.ON, så som nämnts 
tidigare, att förordat huvudalternativ inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

3.11.3 

Ingenstans i materialet ni skickat ut framgår hur bred ledningsgatan blir för en dubbel 
40kV. Jag gissar att med säkerhetszon rör det sig om en mellan 25 och 50 meter bred gata. 
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Detta innebär ett stort bortfall av produktiv skogsmark. Det innebär också att eventuella 
avverkningar inte kan utföras med enkelhet utan hänsyn måste tas både vad gäller 
fällriktning samt vid skotning av virket. En kraftledningsgata måste ju också röjas med 
jämna mellanrum. Nedgrävda kablar kräver minimalt med underhåll. 

3.11.4 

Skogsgatan för en luftledning av det slag som är aktuell i föreliggande ärende blir drygt 40 
meter bred, vilket framgår av avsnitt 2.1 i samrådsunderlaget.  

Avseende övriga synpunkter hänvisas till svaret i 3.11.2 ovan.  

3.11.5 
En annan anledning att förorda nedgrävning av kraftledningen är ju snöförhållanden och 
stormar. Flera andra kraftbolag försöker att i möjligaste mån gräva ner sina ledningar allt 
eftersom de får möjlighet för att minimera avbrott i leveransen av ström. 

3.11.6 

E.ON arbetar kontinuerligt för att minska risken för avbrott på grund av stormar för såväl 
nya som för befintliga ledningar. Detta sker bland annat genom underhållsröjning av 
skogsgator och kapning av träd som potentiellt skulle kunna skada ledningen om de faller.  

Vad gäller kraftledningar som tillhör regionnätet, vilket i de flesta fall innebär spänningar 
från cirka 20 kV till cirka 130 kV, så anläggs den absoluta merparten av nya ledningar som 
luftledningar. Det är som regel endast då det av en eller flera anledningar kan anses vara 
särskilt motiverat, till exempel för ledningar som går igenom tätorter eller som på grund av 
olika tekniska förutsättningar inte kan utföras som luftledning, som markkabel används.  

 

 





Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy 

Policy.  

 







From:  <info@jinje.se> 

Sent: den 20 maj 2021 09:33 

To:  

Subject: Re: Inbjudan till undersökningssamråd enligt miljöbalken - Planerad 

dubbel  40 kV kraftledning söder om Hammarstrand, Ragunda kommun, 

Jämtlands län 

 

Jijnjevaerie har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

2021-05-03 16:28 skrev : 

Hej,  

  

Bifogat finner ni en inbjudan till undersökningssamråd enligt miljöbalken samt ett tillhörande 
samrådsunderlag vilka avser en planerad dubbel 40 kV kraftledning från Kvarnberget/Nybrobäcken 
till ny transformatorstation söder om Hammarstrand, Ragunda kommun, Jämtlands län.  

  

Vi emotser era synpunkter senast den 4 juni 2021.  

  

Eventuella frågor hänvisas till undertecknad. 

  

  

Hälsningar/ Best regards 
 

Senior Consultant 
Ramboll Environment & Health 

  
 
 

@ramboll.se 
_________________________________ 

Ramboll 

Lokgatan 8 
211 20 Malmö 

https://se.ramboll.com 
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   2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. 28-46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
   3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om 
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.
Av 6 kap. 29 § miljöbalken framgår att avgränsningssamrådet ska genomföras inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska länsstyrelsen under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen.

Yttrande

Strandskydd 
Av samrådsunderlaget framgår att ansökan om dispens från strandskyddet kan komma 
att krävas. Länsstyrelsen upplyser om att även om dispensprövningen sker i en egen 
process bör MKB:n innehålla ett kortfattat resonemang kring hur förutsättningarna för 
att tillgodose strandskyddets syfte ser ut. 
Fornlämningar
De föreslagna alternativ som presenteras i samrådsunderlaget berör endast en övrig 
kulturhistorisk lämning, gamla vägen mellan Håsjö kyrka och Hammarstrand 
L1946:4162 eller  Länsstyrelsen anser att en arkeologisk utredning 
borde utföras. Utredningen kan lämpligen utföras samtidigt med den utredning som 
förslås för ledningen som planeras mellan Kaststenberget/Indalsälven och som ansluter 
till samma transformatorstation som denna ledning.
Naturvärden
Den föreslagna sträckningen berör inga kända naturvärden och en 
naturvärdesinventering har utförts för delar av området. Av samrådsunderlaget framgår 
att den tidigare utförda naturvärdesinventeringen ändå kan anses ha fortsatt relevans 
trots att förordat huvudalternativ i föreliggande samråd delvis avviker från det tidigare 
föreslagna huvudalternativet. Länsstyrelsen efterfrågar en utförligare bedömning kring 
hur det kommer sig att inventeringen ska kunna gälla trots en delvis ändrad sträckning. 
Samrådsunderlaget behöver presentera en karta för att redovisa vilka områdena som 
tidigare har inventerats och hur den nya sträckningen ligger i förhållande till dessa.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare  efter föredragning av 
samhällsplanerare 
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



Brev till Ramboll Sweden AB 

 

 

Angående kraftledning Kvarberget/Nybrobäcken, Ragunda kommun 
 

 

Med anledning av planerad byggnation av dubbel 40kV kraftledning vill jag framföra 

min åsikt angående detta.  

Jag anser att det finns egentligen bara ett lämpligt alternativ med minsta möjliga 

miljöpåverkan och det är att gräva ner kabeln längs vägen som angivits. Detta 

innebär minst påverkan på berörda fastigheter både vad gäller djurliv och 

skogsskötsel. Att det dessutom är längs med en väg måste vara idealiska 

förhållanden vad gäller framkomlighet för maskinerna som ska utföra arbetet och 

gräva ner kabeln/kablarna. Transporter av materiel och utrustning kan utföras av 

lastbil på befintlig väg. Till exempel stenmjöl/bergkross 0-4 för att lägga runt/ovanpå 

kablarna. Svårt att överträffa dessa, i mina ögon, optimala förhållanden. Det är 

dessutom den kortaste vägen mellan befintlig ledning och planerad station. 

Ingenstans i materialet ni skickat ut framgår hur bred ledningsgatan blir för en dubbel 

40kV. Jag gissar att med säkerhetszon rör det sig om en mellan 25 och 50 meter 

bred gata. Detta innebär ett stort bortfall av produktiv skogsmark. Det innebär också 

att eventuella avverkningar inte kan utföras med enkelhet utan hänsyn måste tas 

både vad gäller fällriktning samt vid skotning av virket. En kraftledningsgata måste ju 

också röjas med jämna mellanrum. Nedgrävda kablar kräver minimalt med underhåll. 

En annan anledning att förorda nedgrävning av kraftledningen är ju snöförhållanden 

och stormar. Flera andra kraftbolag försöker att i möjligaste mån gräva ner sina 

ledningar allt eftersom de får möjlighet för att minimera avbrott i leveransen av ström.  

Gör rätt från början! 
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Yttrande angående samråd avseende ny dubbel 40 kV kraftledning från 
Kvarnberget/Nybrobäcken till ny transformatorstation söder om Hammar-
strand, Ragunda kommun i Jämtlands län 

 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl-

jande synpunkter: 

Angående förordat huvudalternativ (figur 2.1) har Svenska kraftnät inget att erinra. 

Angående alternativ sträckning (figur 2.4) blir det parallellgång med Svenska kraft-

näts 220 kV-ledning RL3, vilket innebär att Svenska kraftnät har följande krav vid 

förläggning av friledning invid vår ledning: 

> Avståndsberäkningarna utförs enligt SS-EN 50341-3-18  utgåva 1, 2013-07-03, 

tables 5.4.5.4. 

> Om tillkommande parallellgående ledning inte är brottsäker ska stolparna i 

den tillkommande ledningen placeras på avståndet “stolphöjd över mark“ m + 

S (spänningstillägg) från närmaste faslina. Detta avstånd ska uppfyllas för de 

belastningsfall som ingår i SS-EN 50341 tables 5.4.5.4. 

> Tillräckligt avstånd ska finnas mellan ledningarna för att underhåll ska kunna 

utföras (minst femton meter horisontellt avstånd mellan respektive ledningars 

yttre faslinor vid vindstilla). 

> Korsningar med Svenska kraftnäts kraftledning ska ske under Svenska kraft-

näts ledning och på sådant sätt att inga åtgärder behöver utföras på Svenska 

kraftnäts ledning. 

> Byggnationen skall utföras utan avbrott på Svenska kraftnäts ledning. 

> Vid parallellgång uppstår fenomenen induktion, influens och potentialsättning. 

Dessa kan till exempel störa reläskydden på den nya ledningen beroende på av-

stånd, längd av parallellgående etc. Vi förutsätter att innehavaren har kunskap 

eller anlitar kompetens för att utreda risker, åtgärder etc.  Eventuella åtgärder 

för att bemästra problem med induktion, influens och förhöjd potentialsättning 

på och invid Svenska kraftnäts ledningar eller den nytillkomna ledningen be-

kostas av innehavaren till den nytillkomna ledningen. 





  

 3 (3)   

 
 

  
 

 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 

från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd 

med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorspor-

talen/samhallsplanering 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full-

ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 

shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 

de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri-

dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 

1200 172 24 Sundbyberg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Föreliggande samrådsunderlag avser en planerad dubbel 40 kV (kilovolt) kraftledning som 
ska ansluta till en befintlig luftledning i höjd med Kvarnberget/Nybrobäcken och därefter 
ledas till en ny transformatorstation som är tänkt att byggas söder om Hammarstrands 
tätort i Ragunda kommun, Jämtlands län (se Figur1.1 samt Figur 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Befintlig dubbel 40 kV luftledning (röd heldragen linje) och ny transformator-
station (grönblå rektangel, ej skalenlig).  

E.ON Energidistribution AB (hädanefter E.ON Energidistribution) äger en transformator-
station med beteckningen M71, vilken är belägen i anslutning till Hammarforsens kraftverk 
i Hammarstrand, Ragunda kommun, Jämtlands län. Denna station har konstaterats vara 
placerad på mark med bristande stabilitet. Även de 130 kV ledningar (med beteckningarna 
L1 och L6, Hammarstrand – Bandsjö) som ansluter till den aktuella stationen har stora 
brister i bärighet för delar av sträckorna.  

Detta är några av de faktorer som lett till att E.ON Energidistribution tagit ett samlat grepp 
om lednings- och stationssituationen mellan Timrå och Hammarstrand, samt Kälarne och 
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Graninge i Västernorrlands och Jämtlands län. Vissa delar av de ombyggnationer som 
E.ON Energidistribution beslutat om är redan utförda, medan andra delar kvarstår att 
utreda för att senare kunna projekteras och byggas. 

En del i detta komplex av om- och nybyggnationer är att anlägga en ny dubbel 40 kV 
kraftledning som ska ansluta till befintlig ledning i höjd med Kvarnberget/Nybrobäcken 
och därefter ledas till den nya transformatorstation som är tänkt att byggas söder om 
Hammarstrands tätort. Avståndet mellan befintlig ledning och det planerade stationsläget 
är cirka två kilometer fågelvägen. Den nya stationen byggs i samarbete med Svenska 
kraftnät och är tänkt att placeras i anslutning till en av deras befintliga 220 kV ledningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2: Ungefärligt område (röd rektangel) inom vilket den planerade kraftledningen är 
tänkt att anläggas. Namn på närliggande tätorter redovisas för att underlätta orientering i 
kartan. 

Inför ansökan om tillstånd för att få anlägga och driva den planerade 40 kV kraftledningen 
genomförs ett så kallat undersökningssamråd, enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken 
(1998:808, MB). Om länsstyrelsen därefter fattar beslut om att den planerade 
verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) kommer även ett så 
kallat avgränsningssamråd att genomföras. 
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E.ON Energidistribution genomförde ett undersökningssamråd avseende den planerade 
kraftledningen med kommunen, länsstyrelsen, övriga myndigheter och de enskilda som 
kunde antas bli särskilt berörda i början av 2019. Efter att detta samråd genomförts 
upprättade E.ON Energidistribution en samrådsredogörelse vilken, tillsammans med en 
hemställan om ett beslut avseende om den planerade kraftledningen kunde antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, skickades till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Den 15 april 
2019 fattade länsstyrelsen ett beslut om att den planerade kraftledningen inte kunde antas 
medföra en betydande miljöpåverkan (2019-04-15, diarienummer 407-2474-19). 

På grund av olika omständigheter har hela projektet blivit försenat, vilket innebär att det 
vid tidpunkten för detta dokuments upprättande har gått drygt två år sedan det ursprungliga 
samrådet genomfördes. Därutöver har läget för den nya transformatorstationen flyttats 
cirka 800 meter norrut i förhållande till det läge som var aktuellt vid det ursprungliga 
samrådet. Flytten av läget för transformatorstationen innebär att nya alternativ för 
ledningssträckningar, vilka anpassats efter den nya stationsplaceringen, behöver tas fram.  

Mot bakgrund av ovan beskrivna ändring av stationsplaceringen, samt för att säkerställa att 
det samråd som genomförs inom ramen för tillståndsprocessen är korrekt utfört och att det 
innehåller aktuell information från samtliga samrådsparter har E.ON Energidistribution 
valt att genomföra ett nytt samråd avseende den planerade kraftledningen. 

E.ON Energidistribution kommer även att beakta och i kommande samrådsredogörelse 
redovisa de synpunkter som inkom i samband med det ursprungliga samrådet. 

1.2 Avgränsning 

Föreliggande samråd avser endast den planerade ledningen. Prövning av bygglov samt 
eventuella övriga tillstånd avseende den nya transformatorstationen hanteras separat. 

Den fortsatta statusen hos den befintliga luftledning till vilken den planerade ledningen ska 
ansluta är under utredning. Eventuella åtgärder avseende den befintliga luftledningen 
kommer att hanteras separat.  

Även rivningen av ledningarna L1 och L6 Hammarstrand – Bandsjö. kommer att hanteras 
som ett separat ärende. Detta då rivningen av dessa ledningar, utöver anläggandet av den 
nu aktuella kraftledningen, även är beroende av andra ombyggnationer vilka kommer att 
genomföras senare. 

1.3 Tillstånd 

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för 
linje. Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan 
om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Samrådsförfarandet och upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning sker i 
enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen 
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(2017:966). Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget och dels att i ett 
tidigt skede i processen ge samtliga berörda parter, exempelvis myndigheter och 
närboende, möjlighet till insyn och påverkan. För att få nyttja del av annans fastighet för 
ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Energidistribution 
tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. 

1.4 Samråd 

Ett undersökningssamråd genomförs för att utreda om en verksamhet eller åtgärd kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Ett undersökningssamråd ska enligt miljöbalken 
genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden. Med de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda avses i de flesta fall närboende eller fastighetsägare.  
 
Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 
länsstyrelsens bedömning, ska ett avgränsningssamråd genomföras. Avgränsningssamrådet 
omfattar även de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan 
antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.  
 
Enligt 8 § punkt 8 i miljöbedömningsförordningen bedömer E.ON Energidistribution att en 
betydande miljöpåverkan för verksamheten inte kan antas. 

Samråd i föreliggande ärende kommer att ske genom att information om samrådet skickas 
ut via e-post eller per post till berörda samrådsparter. Samrådsunderlaget kommer även att 
finnas tillgängligt på E.ON Energidistributions hemsida (eon.se/regionnat). Under 
samrådstiden har samtliga berörda parter möjlighet att inkomma med yttranden och 
eventuella synpunkter på samrådsunderlaget.  

Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska vid prövning av frågor om nätkoncession för linje ske 
samråd enligt 6 kap. miljöbalken. För att undvika onödig dubbelhantering kommer därför 
inte en särskild anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att lämnas till 
länsstyrelsen i samband med ansökan om koncession för elledningen. Följande åtgärder 
inom nätkoncessionen bedöms härmed även omfattas av samrådet; kalavverkning av 
ledningsgatan och ledningens dragning med tillhörande stolpplaceringar samt tillfälliga 
vägar och materialupplag vid byggnation av ledningen.   

När samrådstiden löpt ut kommer eventuella yttranden och synpunkter samt E.ON Energi-
distributions bemötande av dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse som därefter 
skickas till Länsstyrelsen i Jämtlands län. I detta skede kommer även en hemställan om 
beslut avseende huruvida den planerade verksamheten kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan att upprättas och skickas till länsstyrelsen. Det beslut som fattas av 
länsstyrelsen avseende den antagna miljöpåverkan kommer att ligga till grund för hur den 
fortsatta processen med ansökan om koncession genomförs. 
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2 Studerade alternativ 

Som en del av utredningarna inför framtagandet av samrådsunderlaget har E.ON 
Energidistribution undersökt olika alternativ för ledningssträckningar samt för tekniskt 
utförande. I föreliggande ärende är avståndet mellan den befintliga luftledningen och den 
planerade transformatorstationen endast cirka två kilometer, vilket innebär att det område 
inom vilket den planerade ledningen kan anläggas är relativt litet. 

I den utredning som genomförts för att undersöka olika alternativ avseende sträckning och 
utformning för den nya ledningen har i huvudsak följande parametrar varit styrande: 

• Geografiska förutsättningar inom området samt terrängens beskaffenhet, främst med 
avseende på förekomst och utbredning av land- och vattenområden, men även 
höjdskillnader och lutning. 

• Geologiska och geotekniska förutsättningar. 

• Infrastruktur (exempelvis vägar, järnväg och kraftledningar). 

• Bebyggelse.  

• Förekommande intressen (exempelvis riksintressen, områdesskydd, naturreservat, 
biotopskydd, forn- och kulturlämningar, strandskydd och rennäring). 

• Markanvändning (skogsbruk, jordbruk, bostäder, näringsverksamhet).  

• Praktisk byggbarhet, teknisk genomförbarhet samt längden hos den nya ledningen. 

• Fortsatt tillgänglighet och löpande driftsäkerhet när den nya ledningen väl är på plats. 

2.1 Förordat huvudalternativ 

Förordat huvudalternativ består av en ny dubbel 40 kV luftledning som anläggs i den 
sträckning som redovisas i Figur 2.1.  

Den dubbla 40 kV luftledning som utgör det förordade huvudalternativet är cirka 2,9 
kilometer lång. Initialt löper ledningen i sydostlig riktning från befintlig ledning i vad som 
tidigare varit en kraftledningsgata för en äldre luftledning som sedermera rivits. Den 
numera rivna luftledningen förekommer på flygfoton från 1960–1975 och ledningsgatan 
går fortfarande att se på aktuella flygfoton samt i terrängen.  

Efter cirka 1 500 meter viker ledningen av mot nordost i cirka 800 meter och längs denna 
sträcka löper den i huvudsak parallellt med en befintlig luftledning som tillhör lokalnätet. 
Avslutningsvis löper ledningen cirka 600 meter i östlig riktning längs med befintlig väg 
och befintlig lokalnätsledning innan den når den planerade transformatorstationen. På den 
avslutande sträckan kan ledningen komma att gå antingen norr eller söder om den 
befintliga vägen. 
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Luftledningen planeras uppföras med separata ledningsstolpar, vilket innebär att den 
dubbla ledningen hängs upp i parallellgående stolpar (se Figur 2.2 och Figur 2.3) där 
stolparna mest troligt kommer att bestå av någon typ av träkonstruktion, som vanligtvis 
uppförs med en höjd om 10–16 meter och där skogsgatans bredd blir drygt 40 meter. Den 
dubbla luftledningen utgör reservmatning till sig själv, vilket innebär att det som regel 
endast kommer att vara den ena av de två ledningarna som är i drift.  

Ledningsstolparna placeras i mark och kan anläggas antingen med eller utan fundament. 
Då fundament används består dessa i de flesta fall av betong. Markförhållandena vid de 
enskilda stolpplaceringarna kommer att avgöra vilken typ av konstruktion som används 
och utformningen av ledningsstolparna kommer att redovisas i den tillståndsansökan som 
kommer att skickas in till Energimarknadsinspektionen. 

För att möjliggöra anslutning till den planerade transformatorstationen kan hela eller delar 
av den avslutande delen av ledningssträckningen längs Vikbäcken (vägen, ej vattendraget 
med samma namn) komma att anläggas som markkabel. Beroende på var inom själva 
stationsområdet som den planerade ledningen ska anslutas kan det även bli aktuellt att 
anlägga markkabel runt om delar av själva stationsområdet.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Förordat huvudalternativ (röd heldragen linje) och ny transformatorstation 
(grönblå rektangel, ej skalenlig). 
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Figur 2.2: Principskiss över en dubbel 40 kV luftledning med tillhörande ledningsgata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2.3: Ett exempel på den typ av ledning som utgör förordat huvudalternativ 
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2.2 Alternativ sträckning för luftledning 

En alternativ sträckning för luftledning (se Figur 2.4) har utretts men förordas inte då 
ledningen blir betydligt längre (cirka 1 kilometer, eller drygt 30 % längre jämfört med 
förordat huvudalternativ), vilket bland annat innebär mer omfattande markanspråk, större 
materialåtgång, fler komplexa ledningsvinklar, högre kostnader, fler intressekonflikter 
samt en totalt sett större påverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4: Alternativ sträckning för luftledning (röd heldragen linje) och ny 
transformatorstation (grönblå rektangel, ej skalenlig). 
 

2.3 Alternativ sträckning med markkabel 

En alternativ teknisk lösning i form av markkabel med tillhörande alternativ sträckning  
(se Figur 2.5) har utretts men förordas inte då en markkabel bedöms vara en mindre 
lämplig lösning än luftledning i föreliggande fall.  
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Figur 2.5: Alternativ teknisk lösning och alternativ sträckning med markkabel (blå 
streckad linje) och ny transformatorstation (grönblå rektangel, ej skalenlig). 

 

2.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den befintliga luftledningen inte ansluts till den planerade 
transformatorstation söder om Hammarstrand, vilket får konsekvenser för elleveranserna 
från Hammarstrand mot Kälarne, samt övergripande konsekvenser för tillförlitligheten och 
redundansen hos elleveranserna i området.  

Om koncession ej beviljas för den ansökta sträckningen måste E.ON Energidistribution 
utreda alternativa sträckningar för ledningen och därefter ansöka om koncession på nytt. 

2.5 Motiv till förordat alternativ 

Förordat huvudalternativ utgör en sträckning som bedöms vara lämplig med hänsyn till 
förekommande allmänna och enskilda intressen. Vidare bedömer E.ON Energidistribution, 
så som nämnts tidigare, att förordat huvudalternativ inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. E.ON Energidistribution anser därmed att det ej föreligger skäl att i större 
detalj utreda eller redovisa alternativa lokaliseringar eller utföranden för den planerade 
ledningen. 
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Om länsstyrelsen beslutar att förordat huvudalternativ ska antas innebära en betydande 
miljöpåverkan, eller om information framkommer i samband med samrådet som gör att det 
är motiverat, kommer E.ON Energidistribution att utreda och därefter mer utförligt 
redovisa alternativa sträckningar och utföranden i miljökonsekvensbeskrivningen. 

3 Beskrivning av berörda intressen 

Förekommande intressen längs planerad ledningssträckning (förordat huvudalternativ 
enligt ovan) har identifierats via kartstudier samt via inventering i fält (naturvärdes- och 
fågelinventering). Digitala data har hämtats från bland annat Ragunda kommun, 
länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Naturvårdsverket, VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige), Lantmäteriet och Artportalen.  
 

3.1 Landskapsbild 

Landskapet inom den planerade ledningens närområde utgörs till största delen av skogs- 
och jordbruksmark, där skogen består av produktionsskog av varierande ålder och där 
jordbruksmarken består av odlings- och betesmark. Landskapsbilden kan därmed i viss 
mån förväntas variera kontinuerligt beroende på åldern på produktionsskogen inom olika 
delområden samt på hur, när, var och i vilken omfattning avverkningar genomförs.  

Ett antal mindre vattendrag, Skyltbäcken med de tillhörande biflödena Sandbäcken och 
Måckelmyrbäcken, rinner genom området. Terrängen är överlag relativt kuperad med 
flertalet förekommande höjder, framför allt i de västra och södra delarna av den planerade 
ledningens närområde. I de norra och östra delarna av området är terrängen flackare.  

Landskapsbilden inom den planerade ledningens närområde påverkas även av det nätverk 
av större och mindre vägar och skogsbilvägar vilka genomkorsar området, samt av de 
befintliga luftledningar tillhörande lokal-, region- och stamnätet som förekommer inom 
området. 

3.2 Markanvändning, bebyggelse och planer 

3.2.1 Markanvändning 

Marken inom den planerade ledningens närområde används främst för produktionsskog 
och jordbruk. Övrig markanvändning består framför allt av tomtmark, större och mindre 
vägar med tillhörande vägområden, samt av kraftledningar med tillhörande ledningsgator.  

Det finns inga kända förorenade eller misstänkt förorenade områden inom den planerade 
ledningens närområde. Det finns inte heller några indikationer på att det vid något tillfälle 
ska ha bedrivits sådan verksamhet som kan förväntas ge upphov till föroreningar inom den 
planerade ledningens närområde.  
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3.2.2 Bebyggelse 

Ragunda kommun är Jämtlands befolkningsmässigt minsta kommun, med cirka 5 200 
invånare. Området kring Hammarstrand är glesbebyggt, totalt sett bor där cirka 1 000 
invånare, majoriteten av bebyggelsen ligger norr om den planerade ledningens närområde. 

Bebyggelsen inom den planerade ledningens närområde utgörs i huvudsak av ett tiotal 
enskilda bostadshus med olika tillhörande komplementbyggnader. Avståndet från förordat 
huvudalternativ till närmsta bostadshus är cirka 140 meter. Avståndet till övriga bostadshus 
som förekommer inom området överstiger i samtliga fall 250 meter.  

3.2.3 Planer 

Översiktsplanen för Ragunda kommun upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i 
kommunens planering. År 2006 reviderades planen och ytterligare en revidering pågår vid 
tidpunkten för detta dokuments upprättande. Den planerade ledningens närområde omfattas 
inte av några antagna detaljplaner och inte heller av något pågående detaljplanearbete. 

3.3 Rennäring 

Det finns inga samebyar som har sina renbetesfjäll (åretruntmarker) inom Ragunda kom-
mun, däremot är samtliga skogsområden inom kommunen angivna som sådana områden 
som periodvis kan komma att användas för vinterbete (främst under perioden oktober till 
april). Den planerade ledningen ligger inom område som nyttjas av Raedtievaerie och 
Jinjevaerie samebyar.  

Det finns inga områden, i anslutning till eller i närheten av, förordat huvudalternativ som 
har utpekats som riksintressen eller kärnområden för rennäringen. Det närmst liggande 
området som utgör riksintresse och kärnområde ligger öster om Indalsälven, cirka 
två kilometer nordost om förordat huvudalternativ (se Bilaga 2). Det finns inte heller några 
utpekade samlingsområden, flyttleder eller trivselland i närheten av förordat 
huvudalternativ.  

Mot bakgrund av detta, samt med beaktande av närheten till Hammarstrands tätort och de 
relativt stora områden med sammanhängande jordbruksmark som förekommer inom 
området, är det sannolikt så att det aldrig, eller i alla fall mycket sällan finns renar inom 
den planerade ledningens närområde. 

3.4 Natur- och vattenmiljö 

3.4.1 Naturmiljö 

Naturmiljön inom den planerade ledningens närområde består till största delen av skogs- 
och jordbruksmark, vilket innebär att den generellt sett kan förväntas ha relativt låga 
naturvärden. Det finns inga skyddade eller särskilt värdefulla naturområden såsom 
riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden eller naturreservat inom den planerade 
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ledningens närområde. Avståndet från förordat huvudalternativ till sådana områden 
överstiger i samtliga fall tre kilometer.  

Generellt biotopskydd gäller inom sådana områden som används som åker, äng eller betes-
mark (jordbruksmark) för bland annat alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten, våtmarker, stenmurar samt åkerholmar. Områden som omfattas av 
det generella biotopskyddet kan förekomma inom de delar av den planerade ledningens 
närområde som utgörs av jordbruksmark. 

Söder om förordat huvudalternativ ligger ett cirka 0,57 hektar stort barrskogsområde som 
utgör en nyckelbiotop (N 329–2015). En stor del av detta område (uppskattningsvis cirka 
50 %) ser dock ut att ha avverkats relativt nyligen. Avståndet till det som återstår av 
nyckelbiotopen och det förordade huvudalternativet är cirka 200 meter. 

En naturvärdesinventering enligt SIS standard (SS199000:2014, Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald) utfördes under 2019 för den ledningssträckning som 
utgjorde förordat huvudalternativ i det ursprungliga samråd som genomfördes i början av 
2019 (se Bilaga 3). Även om den sträckning som i föreliggande samråd utgör förordat 
huvudalternativ delvis avviker från den som omfattades av den tidigare utförda 
naturvärdesinventeringen kan denna ändå anses ha fortsatt relevans.  

Naturvärdesinventeringen visade att de högsta naturvärdena utgörs av blötare skogspartier 
och vattendrag. I stort sett all produktiv skogsmark inom det inventerade området är 
kraftigt påverkad av skogsbruk och har generellt sett låga naturvärden. 

3.4.2 Vattenmiljö 

Det finns inga vattenskyddsområden och inte heller några andra skyddade vattenområden 
inom den planerade ledningens närområde. Det närmast liggande vattenskyddsområdet är 
beläget omedelbart norr om Hammarforsens kraftverk, drygt tre kilometer från förordat 
huvudalternativ (se Bilaga 2).  

Inom den planerade ledningens närområde förekommer tre mindre vattendrag 
(Skyltbäcken, Sandbäcken och Måckelmyrbäcken). Dessa vattendrag förekommer inte i 
VISS, vilket innebär att deras ekologiska och kemiska status är oklar. Då vattendragen 
passerar genom områden som nyttjas för skogs- och jordbruk kan de förväntas vara utsatta 
för viss påverkan från dessa verksamheter. 

Runt sjöar och vattendrag råder i de flesta fall ett generellt strandskydd inom 100 meter 
från vattnet. I de fall då förordat huvudalternativ löper i närheten av vattendrag kommer 
behovet av att ansöka om strandskyddsdispens att utredas i varje enskilt fall. 
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3.5 Känsliga eller hotade arter 

Förekomsten av känsliga eller hotade arter i den planerade ledningens närområde har 
kontrollerats med hjälp av Artportalen samt i samband med utförd naturvärdesinventering. 
Då informationen på Artportalen i stor utsträckning härrör från observationer gjorda av 
privatpersoner bör underlaget ses som indikerande snarare än att anses vara helt 
fullständigt.  

Att informationen på Artportalen i huvudsak registreras av privatpersoner innebär även att 
antalet observationer kan vara beroende av befolkningstätheten inom det aktuella området. 
Flest observationer kan förväntas göras i anslutning till platser och områden där många 
människor vistas, till exempel utsiktsplatser, fågeltorn eller vandringsleder. Merparten av 
observationerna på Artportalen är inte verifierade genom exempelvis bilder eller 
beskrivningar. Många observationer är även relativt gamla och det kan således inte 
uteslutas att de är inaktuella. 

I Tabell 1 presenteras de arter som enligt Artportalen observerats inom den planerade 
ledningens närområde. De är listade enligt påträffad art, rödlistekategori (NT, VU eller 
EN), antal observationer på berörd plats, årtal då observationerna skedde samt inom vilket 
område observationerna gjordes. 

Tabell 1: De arter som enligt Artportalen observerats inom den planerade ledningens 
närområde 

Art Rödlistekategori 
Antal 

observationer 

Årtal för 

observationer 
Fyndplats 

Talltita NT 1 2006 Råssåkersberget 

Duvhök NT 1 2006 Skyltbäckrån 

Tretåig hackspett NT 1 2006 Skyltbäckrån 

Talltita NT 2 2007 Skyltbäckrån 

Björktrast NT 1 2006 Skyltbäckrån 

3.6 Kulturmiljö 

Förordat huvudalternativ korsar en väg klassad som en övrig kulturhistorisk lämning 
 Det finns inga andra kända fornlämningar eller kulturhistoriska 

lämningar inom den planerade ledningens närområde. Det kan dock inte uteslutas att det 
kan förekomma ännu oupptäckta lämningar i anslutning till, eller i närheten av området. 

Delar av förordat huvudalternativ, cirka 200 meter, ligger inom område som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården. Området som utgör riksintresse har en bredd som 
varierar från cirka 2 till cirka 8 kilometer och omfattar mark på båda sidor av Indalsälven, 
inklusive hela Hammarstrands tätort, längs en sträcka om cirka 35 kilometer (se Bilaga 2). 
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3.7 Friluftsliv 

Förordat huvudalternativ berör inga riksintressen för det rörliga friluftslivet. Den planerade 
ledningen ligger inte heller i närheten av några särskilt utpekade friluftsområden eller 
vandringsleder.  

Det är rimligt att anta att delar av den planerade ledningens närområde, i alla fall periodvis, 
nyttjas för olika slags aktiviteter som jakt, svamp- och bärplockning, vandring med mera. 
Den produktionsskog som dominerar markanvändningen inom den planerade ledningens 
närområde bedöms dock inte ha några särskilt höga upplevelse- eller rekreationsvärden. 

3.8 Infrastruktur 

Förordat huvudalternativ berör inga riksintressen för infrastruktur. Inom den planerade 
ledningens närområde förekommer ett antal större och mindre grusvägar samt befintliga 
luftledningar tillhörande lokal-, region- och stamnätet.  

3.9 Elektromagnetiska fält 

Elektriska och magnetiska fält 
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas. 
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är 
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet 
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och 
magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och 
härstammar bland annat från elapparater och kraftledningar. 
 
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna 
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och 
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält 
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms 
inte de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor 
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etcetera och därmed inte heller 
människors hälsa. 
 
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar 
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande 
till varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka 
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa. 
 
Magnetfält och hälsoeffekter 
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och 
föreskrifter avseende magnetfält. 
  
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett 
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i 
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd 
för allmänhetens exponering för magnetfält.  
 
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering 
och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader: 
 

• sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas  

 
• undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar 

som ger förhöjda magnetfält  
 

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

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller 
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.  
 
E.ON Energidistributions magnetfältspolicy 
E.ON Energidistribution för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella 
risker. E.ON Energidistribution följer kontinuerligt pågående forskning inom området och 
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Energidistribution 
beaktar berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet 
och tar människors oro på allvar. E.ON Energidistribution mäter, beräknar och redovisar 
vid behov magnetfältsnivåer kring våra anläggningar. 
 
Magnetfält från aktuell ledning  
I figur 3.1 redovisas schablonvärden för magnetfältens förväntade styrka och utbredning 
för ledningar med de olika nivåer av spänning och strömstyrka som normalt sett 
förekommer inom det svenska elnätet. Schablonvärdena har hämtats från rapporten 
Magnetfält och hälsorisker som publicerats av Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, (dåvarande) Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Figur 3.1: Schablonvärden för magnetfält från luftledningar med olika spänning och 
strömstyrka. 

Av schablonvärdena framgår att magnetfältets styrka, för en 40 kV luftledning, understiger 
0,4 µT på ett avstånd om cirka 10–15 meter från ledningens mittpunkt (vilket ungefär 
motsvarar utbredningen av den trädfria skogsgata som omger ledningen). På ett avstånd 
om 100 meter från ledningens mittpunkt är magnetfältets styrka cirka 0,01 µT, vilket 
motsvarar ungefär en tiondel av det genomsnittliga magnetfältet i bostäder belägna i 
storstäder och ungefär en femtedel av det genomsnittliga magnetfältet i bostäder belägna i 
mindre tätorter.  

3.10 Kumulativa effekter 

Förordat huvudalternativ ligger inte i närheten av några ledningar eller andra anläggningar 
eller installationer som kan förväntas ge upphov till några kumulativa effekter.  

Eftersom det som regel endast kommer att vara den ena av de två ledningarna som är i drift 
uppstår inga kumulativa effekter hos förordat huvudalternativ. 
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4 Konsekvensbedömning 

I samrådsunderlaget görs en konsekvensbedömning utifrån det alternativ avseende 
utformning, utförande och sträckning som angetts som förordat huvudalternativ. Utifrån 
vad som framkommer vid samrådet kan justeringar avseende till exempel ledningens 
lokalisering eller tekniska utförande komma att ske varefter även konsekvenserna kan 
förändras.  

I den ansökan som upprättas ingår en miljökonsekvensbeskrivning vars detaljeringsgrad 
och utförande beror av den förväntade miljöpåverkan från den ansökta verksamheten eller 
åtgärden. 

4.1 Landskapsbild 

En luftledning medför i stort sett alltid en viss, ofrånkomlig påverkan på landskapsbilden. 
Konsekvenserna för landskapsbilden kan dock variera en hel del, beroende på hur land-
skapet ser ut. I ett öppet och flackt landskap, där ledningen till exempel löper genom jord-
bruksmark, kommer den att vara mer synlig än i kuperad skogsmark, där ledningen ofta 
helt eller delvis döljs av skogen och terrängen. I områden där ledningen löper längs med 
befintlig infrastruktur såsom vägar eller andra kraftledningar kommer påverkan på 
landskapsbilden generellt sett att vara lägre. Detta då vägar och annan infrastruktur i sig 
själva medför påverkan på landskapsbilden. 

Den planerade ledningen löper i huvudsak genom skogsmark bestående av produktions-
skog och påverkan på landskapsbilden kommer i viss mån att variera beroende av trädens 
höjd samt på hur stora höjdskillnaderna inom området är. Avverkning av skog i områden i 
omedelbar anslutning till den planerade ledningen kan få den att, i alla fall under en tid, 
framträda tydligare. Detta ska dock sättas i relation till den, vanligtvis betydligt större, 
påverkan på landskapsbilden som själva avverkningen av skogen medför. 

Merparten av den planerade ledningen, med undantag för den delsträcka som löper längs 
med befintlig väg, kan förväntas vara dold från omgivningen av den omkringliggande 
skogen. Ledningen kommer sannolikt endast att vara synlig för de personer som passerar 
den vid färd på de vägar och skogsbilvägar som korsar ledningssträckningen, samt även för 
de personer som rör sig i skogen i omedelbar anslutning till ledningen eller den tillhörande 
skogsgatan. 

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra sådana 
konsekvenser för landskapsbilden att de kan anses utgöra en olägenhet. En viss påverkan är 
ofrånkomlig, men denna minimeras genom att ledningen går igenom ett skogbevuxet 
område samt genom att den delvis löper parallellt med befintlig infrastruktur. 

 

 



 

sid 22/29 
 

4.2 Markanvändning, bebyggelse och planer 

4.2.1 Markanvändning 

En luftledning enligt förordat huvudalternativ bedöms inte medföra någon betydande på-
verkan på markanvändningen. Delar av det område som tas i anspråk av ledningen och den 
tillhörande ledningsgatan har även tidigare varit ledningsgata och tycks fortfarande vara 
delvis öppet och fritt från produktionsskog. Dock innebär uppförandet av en ny ledning att 
det område som omfattas av ledningsgatan inte kan nyttjas för virkesproduktion under den 
tid då ledningen är i drift, vilken innebär en viss inskränkning av markanvändningen. 
Genom att bygga delar av ledningen i en tidigare ledningsgata minimeras dock påverkan 
på den brukade skogsmarken. 

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ medför en viss påverkan med 
avseende på markanvändningen. Det kommer ofrånkomligen att föreligga vissa 
restriktioner avseende markanvändningen inom det område som tas i anspråk för ledningen 
och den tillhörande ledningsgatan under den tid då ledningen är i drift. Påverkan bedöms 
dock ej vara så omfattande att den kan anses utgöra en betydande olägenhet. 

4.2.2 Bebyggelse 

Den planerade ledningen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för befintlig 
eller planerad bebyggelse. Mot bakgrund av detta kommer intresset bebyggelse inte att 
redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

4.2.3 Planer 

Den planerade ledningen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser, varken för 
befintliga eller för nya planer. Sannolikheten för att det område som tas i anspråk av 
ledningen och den tillhörande ledningsgatan kommer att bli föremål för detaljplanering 
bedöms som liten. Mot bakgrund av detta kommer intresset planer inte att redovisas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

4.3 Rennäring 

Då det sannolikt är så att det aldrig, eller i alla fall mycket sällan, förekommer renar inom 
det område som berörs av förordat huvudalternativ bedöms den planerade ledningen ej 
medföra några betydande eller negativa konsekvenser för rennäringen. Mot bakgrund av 
detta kommer intresset rennäring inte att redovisas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Berörda samebyar ingår i samrådskretsen och ges därmed möjlighet att inkomma med 
eventuella synpunkter på den planerade ledningen. Om det vid samrådet framkommer 
sådan information som tyder på att förordat huvudalternativ kan förväntas medföra 
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betydande eller negativa konsekvenser för rennäringen kommer intresset att redovisas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

4.4 Natur- och vattenmiljö 

4.4.1 Naturmiljö 

Det faktum att området till största delen består av brukad produktionsskog gör att antalet 
arter kan förväntas vara litet och att det även saknas nödvändiga förutsättningar för många 
skyddsvärda arter, vilka ofta kräver en längre kontinuitet och en mer ostörd omgivning, att 
etablera sig. 

Den planerade ledningen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för 
naturmiljön eller för de naturvärdesobjekt som påträffades vid naturvärdesinventeringen. 
Upprättandet och upprätthållandet av en ledningsgata kommer sannolikt att ha en överlag 
positiv effekt på biodiversiteten i området. 

4.4.2 Biologisk mångfald i kraftledningsgator 

Under de senaste decennierna har andelen hävdad och betad jordbruksmark minskat. Detta 
beror till stor del på att jordbruket har intensifierats, men även på att vissa marker inte 
längre brukas och har vuxit igen med skog. Habitaten för en mängd växter och därmed 
även insekter anpassade till det gamla kulturlandskapet har till följd av detta trängts undan. 
Skogsbruket har även det blivit mer storskaligt och även där har den biologiska 
mångfalden minskat. Ytterligare ett hot är urbaniseringen, vilken medfört att andelen mark 
som täcks av bebyggelse och hårdgjorda ytor ökar. 

Det man på senare år har sett är att arter som tidigare endast funnits i hävdad och betad 
mark har upptäckts i bland annat ledningsgator och man kan vid inventeringar se att 
ledningsgator ofta har en högre biologisk mångfald än angränsande biotoper. Anledningen 
till mångfalden bedöms vara att miljöerna systematiskt hålls öppna från igenväxande skog 
vilket medger att solinstrålningen mot markskiktet ökar och att det skapas brynmiljöer. I 
den homogena planterade skogen skapas ett öppet stråk som ger variation i området och 
kan fungera som en spridningskorridor för till exempel fjärilar och dess värdväxter. Det 
finns även flera fågelarter som gynnas av den öppna ledningsgatan. 

Som en av Sveriges största ledningsägare har E.ON möjlighet att bidra till att den 
biologiska mångfalden gynnas och bolaget arbetar aktivt med frågan i flera avseenden. 
Bland annat har E.ON i samverkan med länsstyrelsen i Jönköping tagit fram en manual för 
skötsel och underhåll av befintliga kraftledningsgator. I manualen, som är tänkt att fungera 
som ett stöd för E.ON och de entreprenörer som bolaget anlitar, redovisas generella 
skötselråd för olika typer av biotoper som kan förekomma längs ledningsgatorna. 
Skötselråden syftar till att gynna den biologiska mångfalden i kraftledningsgatorna. 
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E.ON underhållsröjer sina ledningsgator med ett intervall av cirka 8–10 år, med syfte att 
förhindra att träd och vegetation ska växa sig så hög att de kan skada ledningar. Inför alla 
underhållsåtgärder som potentiellt kan medföra att naturmiljön väsentligen kan komma att 
ändras, genomför E.ON alltid ett så kallat 12:6-samråd med berörd länsstyrelse, i syfte att 
säkerställa att nödvändiga miljöhänsyn tas. 

Underhållandet av ledningsgatorna bidrar potentiellt till att gynna den biologiska 
mångfalden genom att öppnare stråk ofta skapas, solinstrålningen i markskiktet ökas, nya 
livsmiljöer skapas etcetera. Vidare kan exempelvis. kvarlämnandet av högstubbar och död 
ved i samband med avverkning och röjning ytterligare bidra till att den biologiska 
mångfalden gynnas. Även markstörningar som skapas vid byggnation av ledningar och vid 
inspektion och underhåll av ledningar kan vara positivt för den biologiska mångfalden, då 
de potentiellt bidrar till att nya livsmiljöer skapas. I synnerhet har det visat sig i sandiga 
och torra biotoper. 

Det är viktigt att understryka att E.ON normalt inte äger marken där kraftledningarna 
etableras och bibehålls, utan detta nyttjande regleras vanligen genom servitutsavtal eller 
ledningsrätt med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder för att gynna den biologiska 
mångfalden, utöver vad som regleras inom ramen för servitutsavtal eller ledningsrätt, 
måste därför genomföras i samråd med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder måste även 
ske med beaktande av gällande skogsvårdslagstiftning. 

4.4.3 Vattenmiljö 

På de platser där ledningen passerar vattendrag kommer erforderliga försiktighetsmått att 
vidtas. Dessa försiktighetsmått gäller framförallt placeringen av de individuella lednings-
stolparna vilka så långt möjligt kommer att placeras så att de inte påverkar vattendragen 
eller de områden som ligger i omedelbar anslutning till dessa. I de fall då arbeten skall 
utföras i närheten av vattendrag kommer behovet av att ansöka om strandskyddsdispens att 
utredas i varje enskilt fall. 

En viss lokal påverkan kan förväntas uppstå på de platser där upprättandet av en skogs- 
och ledningsgata förändrar vegetationen i anslutning till vattendragen. Detta då 
skuggningen av vattendragen minskar. Denna effekt bedöms vara som störst i samband 
med upprättandet av skogs- och ledningsgatan samt omedelbart efter den underhållsröjning 
som utförs ungefär vart åttonde till vart tionde år.  

Under den tid som förflyter mellan underhållsröjningarna kommer olika former av 
växtlighet att ha möjlighet att etablera sig i och i anslutning till vattendragen varefter 
skuggningen av dessa kommer att variera kontinuerligt. Att vattendragen inte endast omges 
av brukad produktionsskog kan förväntas öka biodiversiteten avseende såväl djurliv som 
växtlighet i och omkring dessa. Konsekvenserna för vattendragen bedöms därmed som 
helhet bli ringa. 
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En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande 
eller negativa konsekvenser för vattenmiljön. Upprättandet och upprätthållandet av en 
ledningsgata kommer sannolikt att ha en överlag positiv effekt på biodiversiteten i och 
omkring vattendragen. 

4.5 Känsliga eller hotade arter 

Inga av de observationer som registrerats inom den planerade ledningens närområde har 
gjorts inom eller i nära anslutning till det område som berörs av förordat huvudalternativ. 
Då det område som omger förordat huvudalternativ i huvudsak består av produktionsskog 
kan det antas att de förekommande naturvärdena är relativt låga. Det kan dock inte helt 
uteslutas att en eller flera känsliga eller hotade arter regelmässigt eller sporadiskt 
förekommer inom det område som berörs av den planerade ledningen och dess tillhörande 
ledningsgata. Om så är fallet gäller det dock sannolikt arter som regelmässigt rör sig över 
stora ytor, till exempel fåglar eller större däggdjur. 

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande 
eller negativa konsekvenser för känsliga eller hotade arter. 

4.6 Kulturmiljö 

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande 
eller negativa konsekvenser för riksintresset och inte heller för den kulturhistoriska 
lämning (färdvägen, ) som är tänkt att korsas av ledningen. För att undvika 
påverkan på färdvägen kommer stolparnas placering att anpassas så att erforderliga avstånd 
till vägen erhålls.  

Om en sedan tidigare ej känd forn- eller kulturlämning påträffas i samband med utförande 
av arbeten i terrängen kommer arbetet att avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

4.7 Friluftsliv 

En luftledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen men den kan även medföra 
en del positiva effekter såsom att naturen kring ledningen blir mer lättillgänglig för 
allmänheten. I områden där det förekommer jakt är det inte ovanligt att jakttorn placeras i 
kanten av ledningsgatan då den öppna terrängen möjliggör fri sikt och fritt skottfält. Den 
planerade ledningen förväntas inte medföra några begränsningar av möjligheterna att 
bedriva eller ägna sig åt friluftsliv, motion, rekreation eller andra liknande aktiviteter. 

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande 
eller negativa konsekvenser för friluftslivet. Mot bakgrund av detta kommer intresset 
friluftsliv inte att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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4.8 Infrastruktur 

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande 
eller negativa konsekvenser för befintlig infrastruktur inom området. Mot bakgrund av 
detta kommer intresset infrastruktur inte att redovisas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. Vid beslut om stolparnas placering samt vid arbeten med 
anläggande av ledningen kommer erforderliga avstånd och försiktighetsmått att vidtas. 

4.9 Elektromagnetiska fält 

E.ON Energidistribution bedömer att effekterna av elektromagnetiska fält från förordat 
huvudalternativ är obetydliga och att det därmed inte föreligger skäl för att utreda dessa 
ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning. Detta då avstånden från förordat 
huvudalternativ till närliggande bostadshus är relativt stort. 

4.10 Kumulativa effekter 

E.ON Energidistribution bedömer att eventuella kumulativa effekter som hör samman med 
förordat huvudalternativ är obetydliga och att det därmed inte föreligger skäl för att utreda 
dessa ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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5 Preliminär utformning av MKB 

För verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan behöver endast 
en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten MKB ska enligt 6 kap. 47 
§ miljöbalken innehålla de upplysningar som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma 
verksamhetens eller åtgärdens väsentliga miljöeffekter samt en samrådsredogörelse. 
Bestämmelsen ska läsas tillsammans med 6 kap. 2 § miljöbalken som anger vad 
miljöeffekter är. 

Det är inte närmare preciserat i lagtext vad en liten miljökonsekvensbeskrivning ska 
innehålla. Verksamhetsutövaren är därför friare att anpassa underlaget utifrån vilka 
miljöeffekter som den planerade verksamheten förväntas medföra. I föreliggande ärende 
kommer E.ON Energidistribution att anpassa miljökonsekvensbeskrivningen utifrån vad 
som framkommit vid de utredningar som utförts i samband med framtagandet av 
samrådsunderlaget samt utifrån den information och de synpunkter som framkommer vid 
samrådet. 

5.1 Preliminär disposition av kommande MKB 

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.2  E.ON Energidistribution AB 

2 Tillstånd och tillåtlighet 

2.1 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

2.2 Nätkoncession för linje 

2.3 Rättigheter och övriga tillstånd 

2.4 De allmänna hänsynsreglerna 

3 Beskrivning av förordat huvudalternativ 

3.1 Lokalisering och omfattning 

3.2 Teknisk beskrivning 

3.3 Utformning 

3.4 Anläggande och försiktighetsåtgärder 

3.5 Drift och underhåll 

4 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende 

huvudalternativet 

4.1 Bedömningsgrunder  
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4.2 Landskapsbild 

4.3 Markanvändning 

4.4 Natur- och vattenmiljö 

4.5 Känsliga eller hotade arter 

4.6  Kulturmiljö 

4.7  Elektromagnetiska fält 

4.8 Kumulativa effekter 

5 Samlad bedömning 
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