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1 Inledning 

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har genomförts. Samrådet syftar till att Vattenfall Eldistribution 
AB avser att söka koncession (tillstånd) för en ny 45 kV-luftledning mellan Rundvik och Olofsfors i 
Nordmalings kommun i Västerbottens län. 

Denna samrådsredogörelse är en redogörelse för hur samråden har genomförts, vilka samråds-
kontakter som tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna syn-
punkterna innebär.   

Samrådsredogörelsen utgör en del av koncessionsansökan enligt Ellagen (1997:857) som skickas 
till Energimarknadsinspektionen.  

2 Samrådets genomförande 

Tidigt samråd har genomförts för att Vattenfall Eldistribution i det inledande skedet ska kunna 
fånga upp synpunkter på hur alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Ett sam-
rådsbrev skickades ut den 30 oktober 2017 till berörd länsstyrelse, kommun och samebyar. Förslag 
på nya utredningsstråk, synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet 
lämnades senast fredag den 1 december 2017. 

Den 14 mars 2018 skickades samrådsunderlag med information om rubricerade ledningar och in-
bjudan till utökat samråd (Bilaga 1b) via post och/eller mail till länsstyrelsen i Västerbottens län, 
Nordmalings kommun, övriga berörda myndigheter, organisationer, föreningar och samebyar (Bi-
laga 2) och till fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom utredningskorridorer på en bredd 
mellan cirka 100–400 meter längs alternativa stråk (Bilaga 3). De berörda inbjöds att inkomma med 
synpunkter på projektet. Sista dag för yttrande var 27 april 2018. I samrådsunderlaget presentera-
des information om planförhållanden, den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpå-
verkan.  

Samråden har även omfattat sträckningen av befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele och Floxen 
och mellan Floxen och Rundvik, dessa sträckorna hanteras separat. 

Annonsering om samråd skedde i Västerbottenskuriren och Folkbladet den 17 mars 2018 (Bilaga 
4). Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, information om var samråds-
underlag kunde erhållas och var synpunkter kunde lämnas. Informationen publicerades även på 
Vattenfall Eldistributions hemsida där även samrådsunderlaget fanns att hämta. 

I annons, webbtext och utskickat samrådsunderlag fanns en inbjudan till samrådsmöte i Nordma-
lings församlingsgård. Mötet hölls måndag 16 april 2018 kl.18:00-20.00. Under mötet skedde en 
presentation av Vattenfall Eldistributions planer, förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan. Frå-
gor ställdes löpande under samrådet. Presentationen avslutades med information om det fortsatta 
arbetet och hur synpunkter kan skickas in via e-post, skriftligt eller via de synpunktsblanketter som 
finns på plats under samrådsmötet. 

Den 14 juni 2019 skickades inbjudan ut till ytterligare samrådsmöte till berörda fastighetsägare, 
rättighetsinnehavare, föreningar och närboende för att diskutera möjliga ledningsdragningar. 



 

 

Den 23 augusti 2018 hölls ett offentligt samrådsmöte tillsammans med sträckningen av befintlig 
150 kV ledning mellan Floxen och Rundvik. På mötet diskuterades projektet och synpunkter läm-
nades in. 

3 Inkomna yttranden och synpunkter  

Nedan presenteras de huvudsakliga synpunkterna i inkomna yttranden direkt följt av Vattenfall El-
distributions bemötande på synpunkterna (i kursiv stil). 

3.1 Länsstyrelse och kommun 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen Västerbotten informerar under tidiga samrådet att det finns natur- och kulturintressen 
längst sträckan för utredningstråken samt vad som behöver tas upp i kommande samrådsunderlag. 

När det presenteras ett mer detaljerat samrådsunderlag kommer länsstyrelsen att lämna mer detal-
jerade synpunkter i samband med beslut i frågan om betydande miljöpåverkan (BMP). 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Länsstyrelsen Västerbottens 
synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet och i MKBn. Vattenfall Eldistribution kommer att lämna 
in samrådsredogörelsen och begäran om beslut om BMP när samrådet är slut. 

Nordmalings kommun 

Vid Floxen har Nordmalings kommun ett vattenskyddsområde och därifrån går deras huvudvatten-
ledningar till Nordmaling och Rundvik. Hänsyn tas till dessa. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Nordmalings kommuns syn-
punkter i det fortsatta utredningsarbetet. 

3.2 Samebyar 
Vapsten sameby 

Vapsten bifogar vetenskaplig rapport till yttrandet som visar renars påverkan av kraftledningar och 
s.k. koronaljus i vissa väder. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer i det kommande utredningsarbetet ta hän-
syn till samebyarnas intresseområden.  



 

 

 

3.3 Allmänhet och fastighetsägare/rättighetsinnehavare 
Olofsfors AB 

Alternativ 3B är inte godtagbar för Olofsfors AB eftersom detta alternativ gör intrång på deras indu-
striområde, vilket de inte accepterar. Olofsfors AB förespråkar alternativ 3A. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

 

Förordar att ny 45 kV ledning läggs parallellt med befintlig ledning i alternativ 3A. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

 

Anser att denna ledning inte ska byggas genom Mo by. Förordar alternativ 3B som även är den 
kortaste sträckningen. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

 

Anser att den nya 45 kV ledningen uppförs parallellt med den befintliga 40 kV ledningen p.g.a. 
minskat intrång i skogsmark, alternativ 3A. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.  

 

Förordar att utredningsstråk 3B blir den nya sträckningen för ny 45 kV ledningen. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. Av yttrandet i sin helhet att döma är 
det dock stor sannolikhet att  menar utredningsstråk 3A.  

 

Alternativ 3A går rakt igenom Mo by. Ser att Vattenfall i största möjliga mån försöker använda sig 
utav alternativ där det redan idag är till stor del exploaterat av annan infrastruktur, längs med väg 
E4 och Botniabanan, det vill säga utredningsstråk 3B. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

3.4 Övriga myndigheter, organisationer och föreningar   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Avstår från att yttra sig. 

Naturvårdsverket 

Avstår från att yttra sig. 

 



 

 

Bergsstaten 

Bergsstaten har inget att erinra. Inom det aktuella området finns inga nu gällande rättigheter enligt 
minerallagen. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Elsäkerhetsverket 

Elsäkerhetsverket har inget att erinra utan förutsätter att utförandet sker enligt gällande föreskrifter.  

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Försvarsmakten  

Försvarsmakten har inget att erinra. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Luftfartsverket (LFV) 

LFV har inget att erinra. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Sametinget 

Sametinget lämnar allmän information om samebyar och renskötsel.  

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Stråk 3B är ur geologisk synvinkel att föredra. Området är inte lika erosionsbenäget som kring stråk 
3A.  

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Skanova 

Skanova förordar stråk 3B då det påverkar telenätet minst. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Skogsstyrelsen 

Förordar i första hand ledningssträckning som inte påverkar naturvärden, kulturmiljövärden eller 
höga sociala värden. I andra hand anser Skogsstyrelsen att ledningsbyggnation bör utformas på ett 
sådant sätt att ev. negativ påverkan på natur- och kulturmiljövärden minimeras. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

 

 

 



 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

SSM önskar att magnetfältsnivåerna från kraftledningarna redovisas för närliggande bostäder i 
kommande MKB. Vattenfall uppmanas följa försiktighetsprincipen i miljöbalken. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och kommer att beakta SSMs syn-
punkt i MKBn. 

Svenska Kraftnät 

Svenska kraftnät har inget att erinra eftersom att de inte har några ledningar i aktuellt område.  

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

Trafikverket 

Trafikverket informerar om gällande bestämmelser för arbete inom deras verksamhetsområden. Så 
länge Trafikverkets rekommendationer beaktas har Trafikverket inget att erinra. 

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om de regler som 
gäller för arbete inom Trafikverkets verksamhetsområden. 
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Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ avseende ansökan om ny 45
kV-ledning mellan Rundvik och Olofsfors

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny 45 kV luftledning mellan NT6734
Rundvik och NT6733 Olofsfors i Nordmalings kommun i Västernorrlands län och därmed ansöka
om ny koncession för denna. Se karta i bilaga 1.

Ni får denna inbjudan till tidigt samråd för att Vattenfall i detta inledande skede ska fånga upp era
synpunkter på hur ledningsstråken kan planeras på lämpligaste sätt. Det är viktigt att tidigt i
processen utreda de alternativ som kan göra minst påverkan på motstående intressen såsom
natur- och kulturmiljön, rennäringen och övriga intressen. Vattenfall vill tidigt veta hur ni ser på de
olika alternativen. Era synpunkter är tänkta att fungera som underlag för vilka stråk som kommer
att presenteras i det utförligare samrådsunderlaget för utskick till en bredare samrådskrets. Ni
kommer även senare i processen ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Om processen
Inför det att koncessionsansökan lämnas in genomförs samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken med
berörd länsstyrelse, kommuner och samebyar. I detta tidiga skede av planeringen är samrådet i
första hand inriktat på att presentera alternativa ledningsstråk. I december-januari kommer
Vattenfall även att genomföra utökat samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter,
organisationer, samebyar och andra rättighetsinnehavare, samt allmänheten.

Därefter kommer Vattenfall att sammanställa en samrådsredogörelse till länsstyrelsen för beslut
om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När MKB och ansökan om ny
nätkoncession för linje är framtagen kommer handlingarna att skickas in för prövning hos
Energimarknadsinspektionen.

Sweco har fått i uppdrag av Vattenfall att ombesörja samråd och tillståndsfrågor för rubricerad
åtgärd.

Förslag på ändring av/nya utredningsstråk, synpunkter och information som kan vara värdefull för
det fortsatta arbetet lämnas senast fredag 1 december 2017. Skicka via e-post till

@sweco.se eller adressera brev till:

Sweco Environment AB
att. 
Skolgatan 2 B
891 33 Örnsköldsvik

2017-10-30

Bilaga 1a
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1 Inledning och inbjudan till samråd
1.1 Bakgrund och syfte
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 45 kV-luftledning mellan NT6734
Rundvik och NT6733 Olofsfors i Nordmalings kommun i Västernorrlands län och därmed
ansöka om ny nätkoncession för linje. Ett antal alternativa utredningsstråk har studerats. Se
figur 1 samt kartor i bilaga 1–3.

Syftet med en ny 45 kV luftledning är att säkerhetsställa elförsörjningen till Nordmalings
kommun. Ledningen ska fungera som en reservledning då ledningen L137 Hummelholm -
Hörnefors ska avvecklas.

För planerad verksamhet ska antingen en specifik miljöbedömning eller liten
miljökonsekvensbeskrivning enligt 2 kap 8a § Ellagen utföras. Vilket det blir beror på
huruvida verksamheten bedöms ha betydande miljöpåverkan eller inte. Inför länsstyrelsens
beslut om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, samt vilken
omfattning miljökonsekvensbeskrivningen bör ha, ges nu tillfälle för myndigheter,
organisationer och andra berörda att lämna synpunkter och information.

Detta samråd syftar till både som undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken och
som avgränsningssamråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken. Föreliggande handling utgör
samrådsunderlag inför kommande beslut och avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen.

Syftet med denna handling är att ge samtliga berörda möjlighet att lämna synpunkter och
initiera den samrådsprocess som är nödvändig inför prövningen av ny koncession för ledning
mellan Rundvik och Olofsfors.
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Figur 1. Översiktskarta med utredningsstråk för ny ledning mellan Rundvik och Olofsfors.
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1.2 Inbjudan till samråd
Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 24 och 30 §§ miljöbalken
kring rubricerade ledningsstråk med berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare,
myndigheter, organisationer, samebyar, föreningar och närboende.

Efter genomfört samråd och beaktande av inkomna synpunkter kommer Vattenfall
Eldistribution utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel.
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en del av ansökningen om ny koncession enligt Ellagen
som skickas till Energimarknadsinspektionen.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast
27 april via e-post till @sweco.se eller skriftligen till

Sweco Environment AB
Skolgatan 2 B
891 33 Örnsköldsvik

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta  på telefon  eller
e-post @sweco.se. Samrådsunderlaget finns även att ladda hem från
Vattenfall Eldistributions hemsida https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/

Vid önskemål om karta över hur stråkalternativ är lokaliserat i förhållande till er fastighet,
kontakta enligt ovanstående uppgifter. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

1.3 Samrådsmöte
Den 16 april 2018 kommer ett offentligt samrådsmöte att hållas angående projektet. Mötet
hålls gemensamt med berörda av koncessionsansökningar för 150 kV ledning mellan
Harrsele-Floxen och Floxen-Rundvik. På mötet kommer det finnas möjlighet att diskutera
projektet och lämna synpunkter. Representanter från Vattenfall Eldistribution och Sweco
kommer att finnas på plats.

Datum: måndag 16 april 2018
Tid: kl. 18:00 – 20.00
Plats: Nordmalings församlingsgård (nedre våningen), Kungsvägen 46, Nordmaling

Kl. 18:00 hålls en kort presentation om projektet och vi bjuder på fika.

1.4 Ansökan om nya koncessioner
För att få bygga, driftsätta eller utföra en betydlig ändring av en kraftledning krävs ett
tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen (1997:857). Koncessionsansökan lämnas
till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar
beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning,
miljökonsekvensbeskrivning och karta. En beviljad nätkoncession gäller tills vidare med
möjlighet till omprövning efter 40 år.

Ett koncessionsbeslut ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk.
Vattenfall Eldistribution strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda
fastighetsägare. Koncessionsbeslutet kommer att ligga till grund för den ledningsrätt som
Vattenfall Eldistribution ämnar ansöka om hos Lantmäteriet.
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2 Alternativ
Enligt 6 kap 35 § pkt. 2 miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur
detta ska utföras anges i Miljöbedömningsförordning (2017:966) 17 §. Enligt förordningen
ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla ”möjliga alternativa utformningar och skälen för
den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter och möjliga alternativa platser och
skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan den valda platsen
och alternativen”.

Efter ett inledande samråd med länsstyrelsen i Västerbottens län samt berörd kommun och
samebyar i ett tidigt skede i utredningsprocessen har Vattenfall Eldistribution valt att gå
vidare med utredningsstråken som redovisas nedan samt i figur 1.

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde det nya kapitlet 6 i miljöbalken i kraft. Utifrån de osäkerheter
som ny lagstiftning innebär för genomförande av prövning har Vattenfall Eldistribution som
förbyggande åtgärd i detta samråd utrett ett antal alternativa lokaliseringar och inkluderat den
bredare samrådskrets som krävs i fall länsstyrelsen gör bedömningen att verksamheten kan
antas innebära en betydande miljöpåverkan.

Ledningens sträckning styrs av olika faktorer såsom byggbarhet, terrängförhållanden,
förbindelsens längd, avstånd till bebyggelse och påverkan på miljöintressen. Vattenfall
Eldistribution har utrett ett antal alternativa utredningsstråk inom ett stort utredningsområde
och som identifierats genom en sammanvägning av ovanstående faktorer, se avsnitt 2.1, 2.2
och kapitel 4.

Utredningsstråken är mycket bredare i kartorna än vad ledningsgatan kommer att vara i
verkligheten. I vissa området har intressen identifierats som kan komma att kräva extra
hänsyn och därför är stråken extra breda just där för att kunna skapa alternativ. Vid
detaljprojektering i ett senare skede av utredningsarbetet bestäms ledningens exakta
position inom redovisat utredningsstråk.

2.1 Utredningsstråk 3A
Utredningsstråk 3A omfattar en cirka 6,5 kilometer lång sträcka mellan station Rundvik och
station Olofsfors, se figur 1. Stråket börjar vid station Rundvik och går i nordostlig riktning de
första cirka 5 kilometerna längst E4:an och Botniabanan. Stråket viker sedan av mot
nordväst och går i obruten terräng innan den ansluter till station Olofsfors.

2.2 Utredningsstråk 3B
Utredningsstråk 3B omfattar en cirka 7,5 kilometer lång sträcka mellan station Rundvik och
station Olofsfors via station Floxen, se figur 1. Stråket börjar vid station Rundvik och går i
nordvästlig riktning parallellt med befintlig 40 kV ledning samt 130 kV ledning till station
Floxen. Stråket viker sedan av mot nordost och går parallellt med befintlig 40 kV ledning
samt 10 kV ledning till station Olofsfors.

2.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att koncessionen för ny ledning uteblir. Detta
innebär att Vattenfall Eldistribution inte kan erhålla full reserv till området, Nordmalings
kommun.

Nollalternativet innebär också att inga nya miljökonsekvenser uppstår.
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2.4 Alternativa tekniska utföranden
Vattenfall Eldistribution har valt bort markabelutförande för den aktuella sträckan. Markkabel
kan vara lämpligt för kortare sträckor och t.ex. i tätbebyggda, detaljplanerade områden där
en luftledning inte kan anses vara lämplig. Av driftsäkerhetsskäl föredras i normalfallet
luftledningar. Ett eventuellt fel på ledningen är betydligt lättare att hitta och går snabbare att
åtgärda om det inträffar på en luftledning jämfört med en markförlagd ledning.
Markkabelutförande kommer att beskrivas mer utförligt i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen.

Vattenfall Eldistribution bedömer att fördelarna med luftledning vad gäller funktion och drift,
leveranssäkerhet och samhällsekonomi gör att det är strategiskt mest riktigt att använda
luftledning för rubricerat projekt.

3 Utförande
Den nya 45 kV luftledningen kommer byggas med enkelstolpe, huvudsakligen i trä, men
andra konstruktioner kan förekomma. Ungefärlig stolphöjd kommer bli 11–17 meter
beroende på markförhållanden och topografi, se exempel i figur 2. Ledningen kan komma att
förses med opto. Kompositstolpar kan vara ett alternativ vid passager som kräver höga
stolpar. Fasbredden (avståndet mellan ytterfaserna) blir cirka 3 meter och avståndet mellan
faslinorna är cirka 1,5 meter.

Den nya 45 kV ledningens ledningsgata skulle i nysträckning bli cirka 32 meter bred. Vid
parallellgång med väg kräver väghållaren normalt cirka 10–12 meter mellan vägområde och
Vattenfall Eldistributions närmaste anläggningsdel. Vid parallellgång med annan kraftledning
kommer befintlig ledningsgata att breddas.

Figur 2. Exempel på 45 kV ledning med trästolpe.



8

Under drift kommer underhåll av ledningsgatan att ske för att göra ledningsgatan säker för
fallande träd. Att en ledning är trädsäker innebär att inga träd intill kraftledningen får bli så
höga att de riskerar att växa in i eller falla på ledningen. Utöver den avverkning som sker i
samband med underhåll av skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga
kantträd avverkas i sidoområdena, se figur 3.

Figur 3. Principskiss för ledningsgata, skogsgata och sidoområden med farliga kantträd.

4 Förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan
I detta kapitel redovisas en beskrivning av olika intressen inom stråkens utredningsområde
och en översiktlig bedömning av påverkan och effekter som ledningen kan medföra på dessa
intressen. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan om
koncession kan en utförligare beskrivning av de olika intressena ske och åtgärdernas
miljökonsekvenser utreds och beskrivs mer utförligt.

4.1 Kommunala planer

Förutsättningar
De båda stråkalternativen ligger inom Nordmalings kommun. Kommunens översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige 2017 och anger nuvarande markanvändning. Inga
detaljplanelagda områden berörs av utredningsstråken.

Förutsedd miljöpåverkan
I den kommunala planeringen tar kommunen hänsyn till befintliga ledningar. Detta innebär att
det medför minst påverkan på den kommunala planeringen att använda befintlig
ledningsgata, som utredningsstråk 3B.

En ny 45 kV ledning kan innebära en påverkan på den kommunala planeringen genom att
den kan stå i konflikt med kommunens planer.
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4.2 Landskap och bebyggelsemiljö

Förutsättningar
Det omgivande landskapet är relativt flackt och präglas av omväxlande skogs- och
jordbruksmark, se figur 1. Övervägande del av skogsmarken är påverkad av storskaligt
skogsbruk och består således av en blandning av kalhyggen, ungskogar, gallringsskogar och
avverkningsmogna skogsbestånd. I anslutning till de två älvarna som rinner genom
utredningsområdet utgör lövträd en större proportion av träden jämfört med skogarna i det
kringliggande landskapet.

Genom utredningsområdets norra del rinner Leduån och genom områdets södra del rinner
Lögdeälven. Lögdeälven är utpekat som ett Natura 2000-område samt riksintresse för
naturvård och friluftsliv. I öster domineras landskapsbilden av Nordmalingsfjärden.

Landskapsbilden påverkas i väster av befintliga kraftledningar och i öster av E4:an samt
Botniabanan. Mellan de två stråken löper ett antal mindre vägar.

Bebyggelsen i området är främst koncentrerad till de fyra samhällena Olofsfors, Nordmaling,
Lögdeå och Rundvik samt ett mindre antal spridda gårdar i jordbruksmarkerna.

Förutsedd miljöpåverkan
En luftledning utgör ett visuellt inslag i landskapet och i bebyggelsemiljöer. Påverkan
begränsas dock eftersom ledningen kommer att dras parallellt med en redan befintlig ledning
eller parallellt med E4:an och Botniabanan samt väg 353.

Under byggtiden kan viss ljudpåverkan och försämrad framkomlighet förekomma. Påverkan
är dock tidsbegränsad och övergående varför den inte bedöms utgöra någon påverkan på
landskap eller bebyggelsemiljö.

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Fältstyrkan beror på strömmens storlek
och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra. Forskning avseende fältens
eventuella påverkan på människors hälsa har pågått under lång tid men det vetenskapliga
underlaget anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
faktiskt gränsvärde. Fem svenska myndigheter (Arbetsmiljöverket, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten) har tillsammans tagit
fram en vägledning för beslutsfattare, ”myndigheternas försiktighetsprincip”, som Vattenfall
Eldistribution följer. Enligt försiktighetsprincipen ska man ”sträva efter att utforma och placera
nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält
begränsas”. Vattenfall Eldistribution kommer inför det fortsatta arbetet att genomföra
magnetfältsberäkningar vilka kommer att redovisas i kommande MKB.

4.3 Natur- och fågelvärden

Förutsättningar
Genom stråkens södra delar passerar Lögdeälven med biflöden och sjöar som är ett utpekat
Natura 2000-område (SE0810433), se bilaga 1. Längs älven och inom en bred bård på båda
sidor finns även ett riksintresse för naturvård (ID: NRO24064). Där stråk 3B passerar och
vidare uppströms finns också ett antal nyckelbiotoper och naturreservatet Ålidberget (NVR:
2010952). Vid älvens utlopp pågår ett arbete med formellt skydd (Länsstyrelsen
Västerbotten) och här finns ett våtmarksinventerat objekt (VMI) med högt värde som sträcker
sig vidare längs stranden norrut mot Rödviken. I stråkens norra delar ligger Floxnarna som är
ett VMI-objekt med högt värde. I denna del finns också två skogsområden som bedömts ha
höga naturvärden (Länsstyrelsen Västerbotten). Både Leduån, som passerar båda stråken
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och Lögdeälven är registrerade i VISS. I området finns också ett antal sumpskogar varav en,
som ligger längs Leduån i norr, passeras av stråk 3B.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan av en ny luftledning på naturvärden sker under byggfasen i form av markarbeten,
förändrade ljudnivåer, avverkning för ledningsgator och med uppsättning av stolpar. För att
begränsa påverkan på naturvärden kan ledningar placeras längs med befintlig infrastruktur
såsom vägar och kraftledningar.

Stråken passerar vattendrag som är utpekade inom Natura 2000-nätverket och är
registrerade i VISS. Inga områden som än är formellt skyddade (naturreservat, biotopskydd,
eller naturvårdsavtal) passeras av stråken, men båda stråken passerar ett område med
riksintresse för naturvård. I den nordöstra delen av stråk 3A berörs också ett skogsområde
med höga naturvärden (Länsstyrelsen Västerbotten), men som ännu inte är formellt skyddat.

Påverkan på registrerade naturmiljöer, såsom nyckelbiotoper, sumpskogsområden och
vattendrag, kan med god planering undvikas vid detaljprojektering genom att anpassa
avstånden mellan stolparna.

Förutsättningar för fågel och bedömning av konsekvenser för natur- och fågelvärden kommer
att utredas och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.

4.4 Kulturmiljövärden

Förutsättningar
Strax söder om stationen i Olofsfors ligger Olofsfors järnbruk som utgör riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, se bilaga 1. Olofsfors bruk är den kulturmiljö i
länet som Länsstyrelsen lämnat mest bidrag till genom åren.

Inom utredningsområdet återfinns också några kända kulturhistoriska lämningar registrerade
som fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Inom utredningsområdet finns en kulturhistoriskt värdefull väg som berörs av båda stråken.

Förutsedd miljöpåverkan
Under byggfasen sker påverkan av en ny luftledning på kulturmiljövärden i form av
markarbeten, avverkning för ledningsgator och genom anläggande av stolpar.

Kulturhistoriskt värdefulla vägar och kulturhistoriska lämningar kan undvikas vid
detaljprojektering.

4.5 Rekreation och friluftsliv

Förutsättningar
Lögdeälven är utpekat som ett riksintresse för friluftsliv och rinner genom
utredningsområdets södra del, se bilaga 1. Lögdeälvsområdet bjuder på rikt varierande
naturscenerier. Längs älven går vandringsleden Vildmarksleden och en ridled. Älven
erbjuder paddling i såväl fors som lunga meandersträckor samt fina laxfiskemöjligheter.
Utöver detta har även Lögdeälvsområdet goda förutsättningar för bl.a. fågelskådning,
geocaching, terrängcykling, turåkning på skidor samt bär- och svampplockning.

Båda ledningsalternativen korsar Lögdeälvens nedre lopp.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan på rekreation och friluftsliv kan ske i form av förhöjda ljudnivåer och begränsad
framkomlighet under anläggningsskedet. Påverkan är dock kortvarig och när luftledningen är
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i drift utgör den inget hinder för friluftslivet, men kan ändå på vissa platser påverka
landskapsbilden och således även naturupplevelsen negativt.

4.6 Rennäring

Förutsättningar
Den planerade ledningssträckningen är belägen inom två samebyars förvinter, vinter och
vårvinterbetesmarker; Vapsten och Vilhelmina norra samebyar, se bilaga 3.
Vinterbetesmarkerna är de områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober – 30
april som nyttjas som renbete under förvinter och vinter.

Ledningssträckningen 3B passerar strax norr om Floxen och västerut över Leduån genom
område som är av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5§ miljöbalken, se bilaga 3.
Området utgör kärnområden för rennäringen.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan av en ny luftledning på rennäring sker under byggfasen i form av avverkning, ökad
mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av markens värde som
betesmark. Eftersom anläggningsarbetet ger begränsade ingrepp och är av engångskaraktär
så bedöms den störning som uppstår bli kortvarig.

Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband med underhållsåtgärder eller som öppet
skogsfritt stråk. När det gäller kraftledningar visar de flesta senare studier på ingen eller
obetydlig störning, det råder emellertid en osäkerhet om ljud från kraftledningarna kan
påverka vintertid. Kraftledningar brukar dock medföra att skotertrafik sker längs med dessa,
vilket skapar hårda spår som renarna kan följa, då ibland i fel riktning för renskötseln.

4.7 Infrastruktur

Förutsättningar
Väg E4 och Botniabanan är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken, se bilaga 1. Väg E4 och Botniabanan löper parallellt med varandra i nord-sydlig
riktning i utredningsområdets västra del. Alternativ 3A löper till största delen parallellt med
väg E4 och Botniabanan.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan på infrastruktur under anläggningsskedet sker i form av korsande över eller under
befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Påverkan är dock kortvarig och
när ledningen står på plats utgör den inget hinder.

5 Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap 23 § miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta
en sådan åtgärd som avses i 20 § första stycket 2 undersöka om verksamheten eller
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vid bedömning om verksamhet
eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till verksamhetens
eller åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller åtgärdens lokalisering samt de
möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Vattenfall Eldistribution bedömer att ansökan om nätkoncession för linje för 45 kV ledningen
mellan stationerna Rundvik och Olofsfors inte kan antas ha betydande miljöpåverkan då de
båda alternativen går parallellt med befintlig infrastruktur (befintliga ledningar samt E4:a och
Botniabana).
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6 Fortsatt arbete
Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det
fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer inkomna
synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen för
beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Därefter kommer en specifik miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning att
arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar
som genomförts. Alternativt kommer en liten miljökonsekvensbeskrivning att tas fram i det
fall länsstyrelsen beslutar om icke betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för vald
ledningsdragning utifrån den vägledning som lämnas av länsstyrelsen.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter och
konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rennäring och rekreation
och friluftsliv. Identifieras kumulativa effekter kommer dessa att utredas. Fördjupade
utredningar kommer att ske avseende magnetfält och kultur-, fågel- och naturmiljövärden.
Dessutom kommer effekter och konsekvenser under anläggningsskedet och driftskedet att
beskrivas.

Inför arbetet med att ta fram den slutliga ledningssträckningen inom valt utredningsstråk
krävs vissa fältarbeten. Dessa består främst av utstakning och inmätning av sträckningen.
Ibland krävs även en enklare form av markundersökning. För att få utföra dessa arbeten
krävs fastighetsägarens tillstånd (staknings- eller förundersökningstillstånd). Vattenfall
Eldistribution kommer att söka sådana tillstånd från varje berörd fastighetsägare genom
skriftligt medgivande innan arbetena påbörjas.

7 Tidplan
Koncessionsansökan planeras att lämnas in sommaren - hösten 2018. Byggnation planeras
påbörjas så snart koncession erhållits.









2018-06-14

Inbjudan till samråd för ansökan om nya
koncessioner mellan Floxen-Rundvik och
Rundvik-Olofsfors
Vattenfall Eldistribution planerar att bygga en ny 150 kV ledning som ska ersätta den gamla
ledningen mellan Floxen och Rundvik samt en ny 45 kV ledning mellan Rundvik och
Olofsfors. Se figur 1 på baksidan av denna inbjudan. Samrådsunderlag skickades ut till
berörda 2018-03-14. Vattenfall Eldistribution inbjuder nu till ytterligare samråd enligt 6 kap 24
och 30 §§ miljöbalken kring rubricerade ledningsstråk för att diskutera möjliga
ledningsdragningar med berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare, föreningar och
närboende. Detta samrådsmöte kommer inte behandla sträckan mellan Harrsele och Floxen
som även den kommer att förnyas. Vattenfall Eldistribution anser att processen för den
sträckningen är i ett senare skede och inget ytterligare samråd behövs.

Den 23 augusti 2018 kommer ett offentligt samrådsmöte att hållas angående projekten. På
mötet kommer det finnas möjlighet att diskutera projektet och lämna synpunkter.
Representanter från Vattenfall Eldistribution och Sweco kommer att finnas på plats.

Datum: torsdag 23 augusti 2018
Tid: kl. 18:00 – 20.00
Plats: Nordmalings församlingsgård (nedre våningen), Kungsvägen 46, Nordmaling

Kl. 18:00 hålls en kort presentation om projektet och vi bjuder på fika.

Har ni några frågor eller synpunkter är ni välkommen att kontakta  på telefon
 eller e-post @sweco.se.

Tidigare utskickat samrådsunderlag finns att ladda hem från Vattenfall Eldistributions
hemsida: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/



Figur 1. Översiktskarta med alternativa sträckningar mellan Floxen och Rundvik samt mellan Rundvik
och Olofsfors.



Myndighet/organisation/företag Adress Postadress Epost

Vännäs kommun vannas.kommun@vannas.se

Bjurholms kommun kommunen@bjurholm.se

Nordmalings kommun kommun@nordmaling.se

Länsstyrelsen i Västerbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Vapsten sameby Box 107 920 64 TÄRNABY info@vapstensameby.se

Vilhelmina norra sameby Slingan 45 923 94 DIKANÄS vilhelminanorra@biegga.com

Ubmeje tjeälddie sameby @gmail.com

Holmen AB Box 5407 11484 Stockholm info@holmen.com

Skanova Box 3010 16903 Solna elskydd@skanova.se

Telenor Sverige AB 11688 Stockholm mobilftg@telenor.se

Telia Sverige AB Box 50077 97322 Luleå telia-info@telia.se

Trafikverket 78189 Borlänge trafikverket@trafikverket.se
Umeå Energi AB Box 224 90105 Umeå umea.energi@umeaenergi.se
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag Torsgatan 4 10522 Stockholm info@sveaskog.se
Örnsköldsvik Airport AB Västanå 100 896 91 Husum info@oer.se
Nordmalings båtklubb @telia.com
Nordmalings skoterklubb @telia.com
Vännäs snöskoterklubb vssk-post@hotmail.com
Öreälvens FVO @byggtema.com
Mo Lögdeå FVO @gmail.com
Olofsfors bruk herrgarden@olofsforsbruk.nu, bruksmuseet@olofsforsbruk.nu

Sändlista Myndigheter, organisationer och företag
Bilaga 2



Bergsstaten
Varvsgatan 41 972 32 Luleå mineinspect@bergsstaten.se

Boverket Box 534 37123 Karlskrona registraturen@boverket.se
Elsäkerhetsverket Box 4 68121 Kristinehamn registrator@elsakerhetsverket.se

Friluftsfrämjandet KANALGATAN 43
93132 Skellefteå

info@friluftsframjandet.se
Försvarsmakten HKV RROD INFRA 10785 Stockholm exp-hkv@mil.se
Jägareförbundet Västerbotten ac@jagareforbundet.se
Luftfartsverket (LFV) lfvcentralregistratur@lfv.se
Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap (MSB) 65181 Karlstad registrator@msb.se
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Post- och telestyrelsen (PTS) Box 5398 10249 Stockholm pts@pts.se
Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm registrator@raa.se
Sametinget Box 90 98122 Kiruna kansli@sametinget.se

Sca Skogsfastigheter Aktiebolag
Sca Forest Products
Aktiebolag 851 88 Sundsvall info@sca.com

Skellefteå Kraft AB Kanalgatan 71 93180 Skellefteå kundservice@skekraft.se
Skogsstyrelsen registrator@skogsstyrelsen.se
Strålsäkerhetsmyndigheten 17116 Stockholm registrator@ssm.se
Svenska Kraftnät registrator@svk.se

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Box 670 75128 Uppsala
sgu@sgu.se

@sgu.se
Sveriges Geotekniska Institutet (SGI) 58193 Linköping sgi@swedgeo.se
Västerbottens Naturskyddsförening Magasinsgränd 3 931 32 SKELLEFTEÅ vasterbotten@naturskyddsforeningen.se
Västerbottens ornitologiska förening 90520 Umeå volehunter@gmail.com







Fastighetsbeteckning Ägare C/O Gatuadress Postnummer Postadress
914 92 LÖGDEÅ
163 56 SPÅNGA
907 32 UMEÅ
905 71 HÖRNEFORS
914 92 LÖGDEÅ
914 91 NORDMALING
914 33 NORDMALING
914 92 LÖGDEÅ
914 91 NORDMALING
914 32 NORDMALING

974 55 LULEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ

914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 91 NORDMALING
914 92 LÖGDEÅ
914 91 NORDMALING

914 81 NORDMALING
914 92 LÖGDEÅ
913 42 OBBOLA
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 41 RUNDVIK
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
903 55 UMEÅ

Sändlista Fastigheter och rättigheter
Bilaga 3



914 91 NORDMALING

914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
646 95 BJÖRNLUNDA
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ

901 33 UMEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 41 RUNDVIK

914 91 NORDMALING
914 33 NORDMALING
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
907 33 UMEÅ

914 92 LÖGDEÅ
253 54 MÖRARP
914 92 LÖGDEÅ
906 42 UMEÅ

971 28 LULEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ



914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
906 42 UMEÅ
914 33 NORDMALING
914 41 RUNDVIK
914 92 LÖGDEÅ
905 86 UMEÅ
914 41 RUNDVIK
914 91 NORDMALING
164 48 KISTA
914 92 LÖGDEÅ
903 53 UMEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 41 RUNDVIK

851 88 SUNDSVALL
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 41 RUNDVIK
914 92 LÖGDEÅ

914 97 HÖRNSJÖ
914 92 LÖGDEÅ
903 51 UMEÅ
914 92 LÖGDEÅ
914 92 LÖGDEÅ

914 91 NORDMALING

914 97 HÖRNSJÖ
914 92 LÖGDEÅ



163 56 SPÅNGA
914 92 LÖGDEÅ







Yttrande
Datum Ärendebeteckning

Länsstyrelsen

Västerbotten

 2017-12-05

 

407-9652-2017
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Miljöhandläggare

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har
därför ingen namnunderskrift.

Bilagor:

1. Karta med stråk och värdefulla naturområden och förklaring till 

områdesklassningen.







Från: @nordmaling.se>
Skickat: den 2 november 2017 15:08
Till:
Ämne: SV: Inbjudan till samråd

Hej!

Vid Floxen har vi vattenskyddsområde och därifrån går våra  huvudvattenledningar till Nordmaling samt Rundvik. Så vi ber er ta hänsyn till dem.

Med vänlig hälsning

Chef Samhällsbyggnad
Tel: 

@nordmaling.se

Från: @sweco.se]
Skickat: den 30 oktober 2017 14:04
Till: Kommun@nordmaling.se
Ämne: Inbjudan till samråd

Hej,
Här kommer inbjudan till tidigt samråd för koncession Harrsele-Floxen-Rundvik samt Rundvik-Olofsfors. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

Vänliga hälsningar

P lease cons ider the environment before printing my e-mail.

__________ Information från ESET Endpoint Antivirus, version av detekteringsmotor 16327 (20171030) __________

Meddelandet har kontrollerats av ESET Endpoint Antivirus.

http://www.esetscandinavia.com

__________ Information från ESET Endpoint Antivirus, version av detekteringsmotor 16331 (20171031) __________

Meddelandet har kontrollerats av ESET Endpoint Antivirus.

http://www.esetscandinavia.com

Miljökonsult

Telefon
g@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik



Olofsfors

Förordar befintlig ledning i alternativ 1A samt att ny 45 kV ledning läggs parallellt med denna i
alternativ 3A.

Bilaga 6



Till : Datum: 2018-04-26

Sweco Environment AB

Synpunkter till samråd om 45 kV ledning mellan
Rundvik och Olofsfors.
Vi bor i Mo by, alldeles intill det alternativ som skär rakt genom bebyggelsen i byn.

Här anser vi att denna ledning inte ska byggas genom Mo by. Det rätta måste vara att bygga
den kortaste sträckningen, d.v.s. norrut längs med E4:an, fram till väg 353 och sedan svänga
upp för att följa den fram till Olofsfors.

För visst måste väl sträckningen längs med E4:an, betraktas som själva huvudledningen?

Dessutom är det väl nästan omöjligt, att mellan husen i Mo bygga ännu en ny ledning,
bredvid de två som redan står där, utan att faktiskt hamna ovanpå något hus. Det är väldigt
trångt.

914 92 Lögdeå

Mobil Lars: 







Synpunkter för fastighet  angående dragning av ny
kraftledning mellan Rundvik/Floxen och Olofsfors

Vi äger en skogsfastighet som kommer bli direkt drabbad av de utredningsstråk som ni har lagt fram
för den nya 45 kV ledningen samt ersättning av den gamla 150 kV. De stråken som kommer drabba
oss är 3A och 1A. Bifogar karta över hur vår fastighet ser ut, det gäller  Idag går den
gamla 150 kV samt en 40 kV rakt igenom vår mark. Dessa två bildar en bred gata som redan idag är
ett stort intrång i naturen. Härmed följer våra synpunkter för den kommande dragningen:

· Utifrån vårt perspektiv som ägare till en liten skogsfastighet på ca 20 ha som redan idag har
två ledningar som går över vår mark så innebär ytterligare breddning ett stort procentuellt
ianspråktagande av marken och än mer försämrade möjligheter för oss att bedriva
skogsbruk. Att överhuvudtaget bredda denna ledningsgata ytterligare ser vi som ett stort
intrång.

· Vår skog och mark handlar inte bara om att kunna bedriva ett småskaligt skogsbruk utan om
att vara ett rekreationsområde, vi har en fin skogsväg och fina stigar där omkringboende,
gammal som ung, kan vistas och det är många som promenerar där. Även Nordmalings
kommun har för oss påpekat vikten att ha kvar denna skog för de närboende och deras
sociala miljö.

· Det som på samrådsmötet 2018-08-23 diskuterades om att det i värsta fall kan bli ett
”hålrum” mellan ledningarna då den gamla 150 kV-ledningen rivs ser vi som ett
oproportionerligt förslag som inte är acceptabelt att genomföra.

· Utifrån vår by Mo (Lögdeå) vill vi påpeka att alternativ 3A och 1A kommer medföra mest
påverkan för byns invånare då den redan idag går rakt igenom byn nära bostadshus. En
ytterligare dragning/breddning kommer påverka boendemiljön än mer negativt. Sedan ber vi
er tänka på att Lögdeälven är och har en unik miljö och är utpekat som riksintresse.

· Vi ser helst att ni i största möjliga mån försöker använda er utav alternativ där det redan idag
är till stor del exploaterat av annan infrastruktur, alltså använda er av alternativen som
sträcker sig längs med väg E4 och Botniabanan. Om detta inte skulle fungera hela vägen och
ni kommer välja en dragning som påverkar vår fastighet vill vi att ni i första hand väljer att
använda markkabel. Skulle detta inte bli aktuellt vill vi att ni ser till att planera dragningen
och använda er i den mån det går av befintliga stolpar eller att dra de nya ledningarna
vertikalt. Allt för att göra ett så litet intrång som möjligt på naturen.

Ifall våra synpunkter inte beaktas och dragningar som kommer påverka oss i en, vad vi anser, för stor
proportion kommer vi att överklaga beslutet.

/







Från: @bergsstaten.se> för mineinspect <mineinspect@bergsstaten.se>
Skickat: den 22 mars 2018 11:56
Till:
Ämne: SV: Samrådsunderlag Harrsele - Floxen - Rundvik samt Rundvik - Olofsfors

Hej,

Inom det aktuella området finns inga nu gällande rättigheter enligt minerallagen. Bergsstaten har därför ingen erinran eller andra synpunkter på
samrådsunderlagen.
Bergsstatens dnr BS 59-250-2018

Med vänlig hälsning

Bergsstaten
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Tel: 
E-post: mineinspect@bergsstaten.se

Från: @sweco se]
Skickat: den 15 mars 2018 10:42
Till: info@holmen.com; elskydd@skanova.se; trafikverket@trafikverket.se; info@oer.se; @telia.com; @orealven.se;
herrgarden@olofsforsbruk.nu; bruksmuseet@olofsforsbruk.nu; mineinspect <mineinspect@bergsstaten.se>; registraturen@boverket.se;
registrator@elsakerhetsverket.se; info@friluftsframjandet.se; @friluftsframjandet.se; exp-hkv@mil.se; ac@jagareforbundet.se; registrator@msb.se;
registrator@naturvardsverket.se; pts@pts.se; registrator@raa.se; kansli@sametinget.se; info@sca.com; kundservice@skekraft.se; registrator@skogsstyrelsen.se;
registrator@ssm.se; registrator@svk.se; sgi@swedgeo.se @gmail.com; vasterbotten@naturskyddsforeningen.se; @gmail.com;
mobilftg@telenor.se; telia-info@telia.se; umea.energi@umeaenergi.se; info@sveaskog.se; d @telia.com; @gmail.com
Ämne: Samrådsunderlag Harrsele - Floxen - Rundvik samt Rundvik - Olofsfors

Hej,
Här kommer samrådsunderlag från Vattenfall för nätkoncession mellan Harrsele – Floxen – Rundvik samt mellan Rundvik – Olofsfors. Notera att det är två separata
samrådshandlingar. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

Vänliga hälsningar

P lease cons ider the environment before printing my e-mail.

M iljökonsult

Telefon  
@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik





 
 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2018-04-03 FM2018-6879:3 

         

Sida 1 (1) 

         

  
      

 

           

 

 

(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Environment AB, 

 

2018-03-15          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA,  

@mil.se 

                  

Yttrande avseende nätkoncession för linje beträffande ny 

45 kV ledning mellan Rundvik och Olofsfors, Nordmalings 

kommun, Västerbottens län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, 

kontakta flyginfose@lfv.se.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Sändlista 

Sweco Environment AB 

genom   @sweco.se  

 

För kännedom 

FMV AL Led Nät  tillstandsarnede.trv@fmv.se 

 





 

2018-03-15 

 
Remissvar:  
 
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande: 
  
LFV avstyrker sträckningen 2C mellan Harrsele och Floxen. Orsaken är att 
sträckningen inkräktar på skyddsområdet för en av LFVs CNS-utrustningar. Inom 
skyddsområdet kan LFV inte tillåta någon kraftledning i luftledningsutförande. 
 
När det gäller samtliga övriga sträckningsalternativ för de olika sträckorna har LFV 
inget att erinra. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  
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2018-04-24  Dnr 5.2.2-2018-449 

 
 
Sweco Environment AB 
 
 
 
 
 
Samråd avseende nätkoncession för ny 45 kV-ledning mellan Rundvik-Olofsfors 
 
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med 
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och 
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka 
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och 
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och lämnar följande 
generella riktlinjer. 
 

• Sametinget anser att man i huvudsak ska dra markförlagda kraftledningar för att så 
lite som möjligt av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna förstörs. 
Åtgärderna som tillåts, ska göra så lite skada som möjligt på renbetet samt för renars 
betesro. Det är viktigt att inte tillföra ljud från luftburna kraftledningar som kan vara 
hämmande på renars strövnings- och betesro.  

• Sametinget menar att bolaget ska göra en fördjupad rennäringsanalys där man också 
tar med andra pågående projekt som kommer att beröra renskötseln.  

 
Samernas rätt att bedriva renskötsel är grundlagsskyddad 2 kap 17 § i regeringsformen. I 
den samiska traditionen har man under lång tid och på ett speciellt sätt förhållit sig till 
landskapet. Kunnandet om landskapet ingår i den traditionella samiska kunskapen – 
árbediehtu – som beskriver kunskap både som information och som process och som 
förtydligar olika sätt att erhålla eller tillskansa sig kunskap. Det finns en grundläggande 
koppling mellan språk och traditionell kunskap i samband med biologisk mångfald. Förlust 
av biologisk mångfald och förstörelse av ekosystem innebär att relaterade språk och 
kunskaper försvinner. Språket är något av det mest centrala vid överföring och bevarande av 
árbediehtu. Därför är det viktigt även beakta det samiska språket. Staten och myndigheter 
har ansvar att enligt regeringsformens 1 kap 2 § st 6 främja samernas rätt att behålla och 
utveckla sin kultur- och samfundsliv. 
 
Funktionella samband  
För att renskötseln ska kunna bedrivas behövs olika årstidsbeten. Renen vandrar efter födan 
och olika betesområden används under olika årstider och förutsättningar. För att möjliggöra 
användandet krävs strategiska platser som flyttleder, uppsamlingsområden och rastbeten. 
Tillsammans skapar de strategiska platserna ett funktionellt samband. De funktionella 
sambanden skapar förutsättningar att bedriva renskötsel i en sammanhållen årscykel. Ett 
krav för skydd av funktionella samband kan vara att renskötseln inom ett område inte ska 

 
YTTRANDE 
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tillåtas bli störd av exploateringar i sådan omfattning att den sammanlagda effekten av 
exploateringarna leder till att den sammanhållna årscykeln hotas.  
 
De så kallade funktionella sambanden och markerna som inte är utpekade som riksintressen 
är också viktiga för renskötseln. Samebyarnas förutsättningar att bedriva en naturbaserad 
och ekonomiskt bärkraftig renskötsel får inte äventyras. Vilket i sin tur förutsätter att renarna 
kan ta sig till och från olika områden. När och hur renarna lämpligast gör detta beror på en 
mängd yttre faktorer som väderleks- och snöförhållanden, rovdjurstryck, renarnas 
kondition, betestillgång, personal, störningar från andra verksamheter m.m. Renskötseln 
bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på renarnas villkor. Renägarna har enligt 
djurskyddslagen (1988:534) det yttersta ansvaret för renarnas hälsa och måste därför avgöra 
om när och hur renarna ska flyttas och vart de ska beta. 
 
Inflytande  
Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark inom 
det samiska traditionella området berörs. Företag och andra exploatörer ska ha dialog direkt 
med berörda samer om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska 
följas för att det ska anses som att samerna deltagit effektivt:  

• Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för 
åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.  

• Samer ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat beslut 
om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.  

• Samer ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att 
nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga 
andra faktorer redan låst förutsättningarna.  

• Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska 
respekteras.  

• De traditionella näringarna får inte bli tillintetgjorda.  
 
Konsekvensbeskrivning  
En grundprincip är att traditionell kunskap ska värderas lika som annan kunskap. Det är 
viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva och bedöma den kumulativa påverkan 
för berörda samebyar. Sametinget menar att det ska göras en samlad bedömning av vilka 
konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom hela samebyn samt påverkan på 
samebyarnas funktionella samband ska vägas in. Alla marker är viktiga och blir viktigare i 
takt med att exploateringarna ökar och klimatet mer ostabilt. Vinterbetesland betraktas som 
flaskhalsar för renskötseln. Sametinget anser att Akwé: Kons riktlinjer ska tillämpas för att 
förebygga och mildra negativ påverkan på den samiska kulturen samt för att bidra till att 
uppnå respekt för traditionell kunskap och sedvanebruk som är fastställda i artikel 8j och 10c 
i Konventionen om biologisk mångfald. Riktlinjer är avsedda att ge vägledning för parter 
och regeringar i införlivandet av kulturella, miljömässiga och sociala hänsynstagande av 
urfolk i nya och befintliga processer för konsekvensbeskrivningar. Den samiska kulturen är 
beroende av de traditionella markerna. 
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Sveriges mål  
Den samiska kulturen och renskötseln bidrar till att Sverige lever upp till nationella och 
internationella mål och åtaganden. Det samiska samhället har ett helhetsperspektiv och de 
samiska kunskaperna är värdefulla för hur miljöbalken ska tillämpas för Sveriges hållbara 
utveckling samt säkra ”Generationsmålet". Den årliga uppföljningen av Sveriges 
miljökvalitetsmål och etappmål visar att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås. Den 
samiska kulturen och renskötseln är avgörande för att nå ”Storslagen fjällmiljö” och bidrar 
till att nå ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Samernas kunskaper och erfarenheter ska vägas in vid beslut om tillstånd för verksamheter 
och större vikt vid hur verksamheter påverkar miljökvalitetsmålen så att inte verksamheter 
försvårar Sveriges mål. Miljömålssystem är styrande i Sveriges internationella arbete. 
 
Helhetssyn  
Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturresurserna är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Sammanhållen grön infrastruktur är 
förutsättningen för att renskötsel, natur och samisk kultur ska tillåtas fortleva. Grön 
infrastruktur har i alla år bundit samman människans och djurens färdvägar och är 
nödvändiga för en fungerande renskötsel. Renskötseln ger ett viktigt bidrag till svenskt 
miljö- och naturvårdsarbete bland annat genom att vara en indikator för det sammanhållna 
landskapets tillstånd.  
 
 
I detta ärende har Sametingets rennäringschef beslutat. Föredragande har varit 
samhällsplaneraren. 
 
 

     
Rennäringschef    Samhällsplanerare 







Från: @skanova.se
Skickat: den 15 mars 2018 16:24
Till:
Kopia: Elskydd@skanova.se
Ämne: Samråd ny 45kV-ledning Rundvik-Olofsfors

Hej!

Skanova Elskyddsärenden har följande synpunkter på samrådet:

Vi förordar stråk 3A (enligt bifogade kartor/bilagor, då stråkbeskrivningarna ser ut att vara förväxlade i samrådsunderlaget) då det påverkar telenätet minst.

Hälsningar

Electrical protection errands | Cable & Sites| Technical Development

Telia Sverige AB

@teliacompany com
www teliacompany com
Stjärntorget 1, 169 94 Solna

Telia Sverige AB, Solna 556430-0142











  

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Vattenfall AB 
169 92 Stockholm 
 
 @sweco.se  

 

Yttrande 

Vårt datum: 2018-04-17 
Er referens:    
Diarienr: SSM2018-1864 
Dokumentnr: SSM2018-1864-2 
Handläggare:  
Telefon: +46 8 799 4236 
 

  

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: 
Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 24 
och 30§§ - Ansökan om koncession för ny 45 kV 
ledning mellan Rundvik och Olofsfors, 
Nordmalings kommun, Västerbottens län 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 

lämna följande synpunkter. 

 

Myndigheternas försiktighetsprincip som Vattenfall hänvisar till är inte längre aktuell. Det 

är miljöbalkens försiktighetsprincip som ska tillämpas. I kommande MKB bör därför ett 

resonemang föras kring försiktighet utifrån miljöbalken.  

 

Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande när det gäller miljöbalken eftersom det i det 

här fallet avser miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillståndsplikt enligt 

strålskyddslagen. SSM anser därför att Folkhälsomyndigheten ska ges möjlighet att yttra 

sig i ärendet. 

 

Samrådsunderlaget redogör inte för hur magnetfältsnivån påverkas på olika avstånd från 

ledningen samt vid närliggande bostäder. SSM kan därför inte i detta skede bedöma om 

Vattenfall har agerat tillfredsställande ur strålskyddssynpunkt. SSM noterar att Vattenfall 

har för avsikt att redovisa magnetfältsnivåer i kommande MKB. 

 

SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 

magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 

förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. 

 

SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält. Referensvärdet för 

magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 50 Hz, är 100 mikrotesla. 

Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker, i 

det här fallet nerv- och muskelpåverkan. 

 

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 

som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 

studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 

exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 

eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn har som varit exponerade för 

magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 

säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 

Dokumentstatus: Godkänt 
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djur- eller cellstudier för ett samband. WHO:s cancerforskningsgrupp IARC har därför 

klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande. 

 

SSM har utvecklat en webbaserad kurs som ger information om kunskapsläget kring 

elektromagnetiska fält och hälsorisker, se vidare information under följande länk 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Utbildning/E-utbildning/ 

 

Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 

diarienummer och namn på ansvarig handläggare. 

 

I detta ärende har avdelningschefen  beslutat. Myndighetsspecialisten  

 har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också  

deltagit. 

 

 

 

 

     

 

 



 
 

 
 

   
  

   

   
  

   

 

           
   

            
     

            
               

           
           

        

             
          

        
         

          
           

        
 

 
  

     





Från: @trafikverket.se
Skickat: den 25 april 2018 08:27
Till:
Ämne: TRV 2018/32618, "Samråd gällande nätkoncession för befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele-Floxen-Rundvik samt m...

Samråd gällande nätkoncession för befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele-Floxen-Rundvik samt mellan Rundvik-Olofsfors, med ärendenummer TRV 2018/32618.

Hej,
Ärende
Trafikverket har emottagit remiss för samråd för nätkoncession för befintlig 150 kV mellan Hallsele -Floxen-Rundvik samt mellan Rundvik-Olofsfors.

Trafikverket lämnar följande synpunkter

Bilaga 1. Kartorna anger endast Riksintresse väg bör ersättas med Riksintresse för kommunikationer och visa på både riksintresse väg och järnväg ( E4, väg 92,
Botniabanan och Stambanan)

Järnväg
Stambanan och Botniabanan som berör föreslagen nätkoncession är ett riksintresse för kommunikationer.
Minsta avstånd från järnväg för placering av stolpar är minst stolpens totalhöjd + 20 meter.
I starkströmsförordningen (2009:22) regleras bl.a. placeringen av starkströmsledningar i förhållande till järnväg. Då en luftledning korsar en elektrifierad järnväg
ska den förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med järnvägens innehavare. När den korsande ledningen är en högspänningsledning
får den dras fram över kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är utförda som brottsäker ledning.
För korsande ledning av järnväg krävs separat tillstånd och avtal, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att vara bärare av den radioburna datatrafiken i
järnvägens nya trafikstyrningssystem ERTMS (European Railway Traffic Management System). I radiosystemet kan det finnas radiolänkar för transmission mellan
master. Utbyggnad av master och vindkraftverk medför därför att det kan finnas risker för störningar i radiotrafiken och därmed även i trafikledningssystemet.
Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på radiotrafiken måste prövas från fall till fall. Det krävs koordinatsatta
uppgifter för att bedöma kraftledningens påverkan på MobiSIR.

Väg
Nyanläggning av luftledningar på stolpar nära vägen tillåts inte av trafiksäkerhetsskäl. Utbyte av stolpar tillåts i begränsad omfattning men på sikt bör sådana
ledningar läggas i marken eller flyttas så långt från vägen att det inte finns risk för påkörning.

Placeringen av stolpar, stag och ledningar ska följa Vägverkets publikation 2005:14 Ledningsarbete inom vägområdet. För korsande luftledning ska stolpar, stag och
sträva vara placerade helt utanför vägområdet. För korsande ledning av väg krävs separat tillstånd, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar
Stolpar och stag i en längsgående linje ska placeras minst på totalhöjdens avstånd från vägen, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU (Vägars och gators
utformning). För längsgående luftledning utanför vägområdet men inom byggnadsfritt avstånd krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt väglagen.

Nya transformatorstationer bör placeras utanför byggnadsfritt avstånd för respektive väg, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU. För dessa krävs bygglov
eller Länsstyrelsens beslut enligt 45§ Väglagen.
För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat
ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar

Trafikverket efterfrågar koordinater för stolparna placering för att kunna bedöma eventuell påverkan på MobiSIR och avstånd till väg- och järnvägsanläggning.

För Trafikverket
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