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1. Icke‐teknisk sammanfattning 

Skellefteå Kraft Elnät AB (Skellefteå Kraft) har  idag  linjekoncession (tillstånd) att driva två 
30  kV  ledningar  som  går  vid  Anderstorpsområdet  inom  Skellefteå  kommun.  De  två 
kraftledningarna  används  idag  till  att  försörja  områdena  Sörböle,  Anderstorp  och 
Hammarängen  inom Skellefteå  tätort med ström. Då  tillståndet snart  löper ut  för denna 
delsträcka har nu Skellefteå Kraft för avsikt att ansöka om förnyat tillstånd. 
 
För  att  kunna  göra  detta  krävs  nätkoncession  för  linje  vilket  beviljas  av 
energimarknadsinspektionen (Ei). Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  ingår som en 
del  i  ansökan om nätkoncession.  I MKB:n beskrivs de  konsekvenser  för miljön  som  kan 
förutses vid anläggande och drift av den nya kraftledningen. 
 
Som en del  i ansökningsprocessen ska också samråd med berörda sakägare genomföras. 
Samråd har skett under november 2016 genom att skriftliga samrådsunderlag har skickats 
ut till berörda fastighetsägare inom området och till Skellefteå kommun, Trafikverket och 
länsstyrelsen i Västerbottens län, samt genom samrådsmöte med Malå sameby. Samråden 
utgör ett viktigt underlag för avgränsning och inriktning av MKB:n och inkomna synpunkter 
har arbetats in i dokumentet.  
 
I MKB:n beskrivs fyra olika sträckningsalternativ för ledningen. Eftersom kabeln ska dras i 
ett  bebyggt  område  så  är  de  olika  sträckningsförslagen  till  stor  del  förlagda  till  att  gå 
parallellt med befintliga  vägar  (i  vägrenen).  Inga  speciella natur‐ eller  kulturmiljövärden 
finns  inom det aktuella området. Området har heller  inga särskilda värden för rekreation 
och friluftsliv.  
 
Baserat på synpunkter från samråd och resursmässiga faktorer så förordar Skellefteå Kraft 
att befintlig  sträckning  (alternativ  1)  fortsatt  får  användas och  att  flytt  eller  ändring  av 
utförandet ej är nödvändigt.  
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2. Administrativa uppgifter 

Sökandens namn  Skellefteå Kraft Elnät AB 
 

Adress    Kanalgatan 71 
931 80 Skellefteå 
 

Telefon   0910‐77 25 00 
 

Organisationsnummer  556244‐3951 
 

Kontaktperson Skellefteå Kraft   
 

Adress  Kanalgatan 71 
93180 Skellefteå 
 

Telefon   
 

e‐mail    @skekraft.se 
 

Berörda fastigheter  Se  koncessionsansökans  bilaga  C  samt 
samrådsredogörelsen, bilaga D1 
 

Kommun  Skellefteå 
 

Län  Västerbotten 
 

Kartor  i  rapporten  är  publicerade  enligt  Lantmäteriets  medgivande  ©Lantmäteriet 
CA2014/0601, CA2012/1208, CA2012/1207 
 

3. Inledning 

3.1 Bakgrund 
Skellefteå  Kraft  Elnät  AB  (fortsatt  benämnt  Skellefteå  Kraft)  har  idag  linjekoncession 
(tillstånd) att driva två 30 kV  ledningar som går vid Anderstorpsområdet  inom Skellefteå 
kommun,  Västerbottens  län.  De  två  kraftledningarna  används  idag  till  att  försörja 
områdena  Sörböle,  Anderstorp  och  Hammarängen  inom  Skellefteå  tätort  med  ström. 
Ledningarna har koncessionsnummer 412 Gy  till 3 enligt beslut  från Energimyndigheten 
den  2003‐12‐03  och  gäller  till  och  med  19  december  2017.  Tidigare  sattes  alltid  en 
tidsgräns för hur länge en elkoncession för linje skulle gälla (normalt 40 år) men i och med 
att en ny lag (2013:207) om ändring i Ellagen antogs den 25 april 2013 så gäller numer ett 
tillstånd  för  nätkoncession  tills  vidare.  Lagen  gäller  alla  nya  nätkoncessioner  samt 
nätkoncessioner som var gällande då  lagen trädde  i kraft. Dock  finns ett undantag vilket 
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gäller  linjekoncessioner  för  vilken  den  senast  bestämda  koncessionstiden  var  satt  till 
mindre än 25 år. För linjen ovan var giltighetstiden satt till knappt 15 år vilket innebär att 
omkoncession måste sökas innan giltighetstiden går ut.  
 
Den aktuella sträckningen ingick tidigare i en koncession med anläggningsnummer 412 Gy 
som  förutom  ledningen vid Anderstorp även  innefattar ett antal andra  linjesträckningar. 
Denna koncession är fortfarande gällande men sträckningen för Anderstorp upphörde att 
gälla  i enlighet med energimyndighetens beslut 2003‐12‐03 då  istället en ny koncession 
beviljades för denna sträcka (421 Gy(3) ). 
 
En ansökan om omkoncession innebär i princip samma sak som en ansökan för en ny linje. 
Därför måste  ett  antal möjliga  sträckningsalternativ  tas  fram  och  vägas med  för‐  och 
nackdelar mot  varandra.  Information  skickas  också  ut  till  berörda  fastighetsägare  samt 
ägare med  särskild  rätt  för att de  ska ges möjlighet att yttra  sig  i  frågan. Vidare  skickas 
även  samrådsunderlag ut  till Trafikverket, Skellefteå kommun och  länsstyrelsen. Baserat 
på de svar som  inkommer tas en samrådsredogörelse fram som skickas till  länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen  tar  därefter,  baserat  på  bl.a.  information  som  inkommer  vid  samrådet, 
beslut om huruvida projektet  ska  antas ha betydande miljöpåverkan  eller  inte.  Innebär 
projektet  betydande  miljöpåverkan  måste  samråd  hållas  med  en  vidare  krets,  vilket 
innefattar t.ex. ett antal myndigheter och allmänheten. 
 

3.2 Syfte 
Syftet med denna ansökan är att förlänga koncessionen för de två 30 kV‐jordkablarna 
ovan och därigenom fortsatt säkra strömförsörjningen till stadsdelarna Sunnanå, Sörböle, 
Anderstorp och Hammarängen.  
 
Syftet med den här MKB:n är att identifiera, beskriva och värdera de direkta och indirekta, 
positiva  och  negativa  konsekvenser  som  de  föreslagna  ledningssträckningarna  kan 
medföra  för miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser och därefter 
göra en värdering avseende vilket alternativ som kan anses vara det mest lämpliga.  
 

3.3 Lokalisering 
Utredningsområdet  för kraftledningen är  lokaliserat  inom Skellefteå  tätort  i närheten  till 
områdena  Anderstorp  och  Sörböle  samt  Hammarängens  industriområde.  Se  det 
markerade området i översiktskartan i figur 1. 
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Figur 1 ‐ Översiktskarta, det aktuella området är markerat med rött 

 

4. Prövningsprocess och tillstånd 

4.1 Tillståndsprocessen 
För  att  bygga  och/eller  använda  elektriska  starkströmsledningar  i  Sverige  krävs  enligt 
ellagen  (1997:857) ett  tillstånd, nätkoncession. Nätkoncession kan  sökas  för ett område 
eller för en linje.  Elförordningen (2013:208) reglerar hur en koncessionsansökan skall se ut 
samt hur prövning av koncessionsärenden ska gå till. Energimarknadsinspektionen (Ei) är 
den myndighet som prövar ansökningar om nätkoncession.  
 
Koncessionsansökan  inklusive  miljökonsekvensbeskrivning  (MKB),  kartor  och  teknisk 
beskrivning  lämnas  till  Ei.  Ei  skickar  ärendet  på  remiss  och  beslutar  därefter  om 
koncession. Beslutet kan överklagas till Mark‐ och miljödomstolen. 
 
Koncessionen gäller tills vidare och ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i 
anspråk.  För  detta  krävs  markupplåtelse  för  kraftledningen  inom  berörda  fastigheter. 
Skellefteå  Kraft  strävar  efter  att  teckna  frivilliga  markupplåtelseavtal  med  berörda 
fastighetsägare.  
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Koncessionsbeslutet  och  markupplåtelseavtalet  ligger  till  grund  för  Skellefteå  Krafts 
ansökan  om  ledningsrätt  hos  Lantmäterimyndigheten,  vilket  innebär  att  marken 
fastighetsrättsligt  upplåts  för  ledning.  Ledningsrätten  gäller  under  obegränsad  tid  och 
innebär att fastighetsägaren fortsätter att äga marken men att Skellefteå Kraft betalar ett 
ersättningsbelopp för att få använda den. 
 

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsprojekt 
Enligt ellagen (SFS 1997:857) ska en MKB ingå i en ansökan om tillstånd s.k. nätkoncession 
för linje. Bestämmelser om MKB återfinns i miljöbalken (SFS 1998:808) och i förordningen 
(SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Arbetet med MKB:n  omfattar  både  att  ta  fram  ett  dokument  och  att  få  till  stånd  en 
process.  Processen  syftar  till  att  påverka  utformningen  av  kraftledningen  och  dess 
sträckning, så att effekterna och miljökonsekvenserna begränsas. Detta sker  i samverkan 
mellan och  i  samråd med enskilda, allmänhet, myndigheter,  kommuner och övriga  som 
kan beröras av projektet.  
 
Det dokument som  tas  fram ska beskriva  förutsättningar, effekter, positiva och negativa 
konsekvenser  samt  förslag  till  åtgärder  för  att  undvika  eller  minska  de  negativa 
miljökonsekvenserna. 
 

4.3 Samråd 
I tillståndsprocessen ges de som är berörda av projektet möjlighet att påverka genom ett 
samrådsförfarande.  Samrådsskedet  ska  följa  6  kap  4‐6  §  i miljöbalken. Det  innebär  att 
verksamhetsutövaren,  i  detta  fall  Skellefteå  Kraft,  ska  samråda  med  länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av den planerade 
kraftledningen. Ett skriftligt samrådsunderlag har  tagits  fram och skickats ut  till ett antal 
berörda  fastighetsägare,  ägare  med  särskild  rätt,  samt  Skellefteå  kommun  och 
länsstyrelsen. En fullständig sändlista finns redovisad i samrådsredogörelsen i bilaga D1.  
 
Efter  att  samrådsprocessen  färdigställts  togs  en  samrådsredogörelse  fram  baserat  på 
synpunkter  och  åsikter  som  framkommit  i  samrådet.  Detta  underlag  delgavs  därefter 
länsstyrelsen  som baserat på detta  samt  samrådsunderlag  tog beslut om  verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. 
 

4.3.1. Genomförda samråd 
Samråd  har  genomförts  skriftligt  med  fastighetsägare,  ägare  med  särskild  rätt, 
Trafikverket,  Skellefteå  kommun  samt  länsstyrelsen.  Samrådsmöte har hållits med Malå 
sameby den 16 mars 2017.  
 
Under samrådsprocessen presenterades de fyra alternativa sträckningarna i enlighet med 
presentationen som ges i kapitel 5 och det gavs möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna 
synpunkter har inarbetats i MKB:n.   
 
En samrådsredogörelse finns bifogad i bilaga D1.   
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Alternativ 1, befintlig sträckning – Rött alternativ 

Alternativ 1  (rött) är den sträckning kablarna har  i dag. De går  från anslutningspunkten  i 
höjd med  ett  befintligt  trafikljus  (anslutningspunkt  1)  och  löper  därefter  söderut  längs 
E4:an  till  Tjärns  rastplats,  ca  600 meter  söderut. Här  viker  den  av  runt  denna  och  går 
därefter  fortsatt  söderut  till  rondellen Gymnasievägen/E4 där kabeln  splittas upp åt  två 
håll. Den ena kopplas upp mot en  luftledning som  löper mot nordost och den andra mot 
en luftledning som löper mot sydväst. Den totala längden på kablarna i detta alternativ är 
ca 1,0 km respektive 1,2 km.  

Alternativ 1 innebär att inga anläggningsarbeten behöver göras. 

Alternativ 2 – Turkost alternativ  

Alternativ 2 (turkost) dras längs E4 ner till trevägskorsningen ca 150 meter söder och löper 
därefter österut till rondellen vid Gymnasievägen. Sträckningen dras därefter söderut till 
en plats som  ligger ungefär  i höjd med Tjärns rastplats där den splittar upp sig.   Den ena 
kopplas upp mot  luftledningen som  löper mot nordost och den andra mot  luftledningen 
som löper mot sydväst. Längden på de föreslagna kabelsträckningarna i detta alternativ är 
ca 1,0 km respektive 1,4 km.  

Alternativ 3 – Grönt alternativ  

Alternativ  3  (grönt)  innebär  att  kabeln  dras  direkt  österut  genom  en  befintlig 
parkeringsplats  fram  till rondellen Gymnasievägen/Trädgränd. Här viker kabeldragningen 
söderut mot rondellen Gymnasievägen/Företagsvägen och dras därefter österut  i ca 500 
m innan den viker av mot sydost. Här följer kabeldragningen fastighetsgränserna i ca 700 
meter  innan den  viker av  rakt  söderut mot anslutningspunkterna på  varsin  sida om E4. 
Längden på de  föreslagna kabelsträckningarna  i detta alternativ är ca 1,5 km  respektive 
2,0 km. 

Alternativ 4 – Blått alternativ  

Alternativ 4  (blått)  innebär att man drar kabeln under E4:an västerut och att den  följer 
Burträskvägen  fram till korsningen mot Tjärnvägen. Här viker dragningen av söderut och 
följer Tjärnvägen ner till rondellen mot väg 364. Kabeldragningen splittas därefter och dras 
under  E4:an  till  anslutningspunkt  vid  Tjärn  (samma  som  tidigare  alternativ)  samt  vid 
anslutningspunkt söderut. Längden på de föreslagna kabelsträckningarna i detta alternativ 
är ca 1,2 km respektive 1,5 km. 

5.2 Nollalternativ 
Nollalternativet  innebär  att  fortsatt  drift  av  30  kV  ledningen  inte  beviljas  utan  att  en 
rasering måste ske och den befintliga kabeln grävs upp. Ges inte förlängt tillstånd innebär 
det  att  strömförsörjningen  till  Sunnanå,  Sörböle,  Anderstorp  och  Hammarängen måste 
lösas på annat sätt vilket sannolikt kräver andra kabeldragningar. För att kunna göra detta 
krävs i så fall koncession även i dessa fall. 
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5.3 Förordat alternativ 
Utifrån de uppgifter som framkommit vid samrådet samt vid framtagandet av denna MKB 
tas  ett  förordat  alternativ  för  ledningsdragning  fram.  Det  kraftledningsalternativ  som 
förordas presenteras i kapitel 10.   
 

6. Ledningens utförande 

6.1 Ledningens utformning – tekniskt utförande 
Avsikten  är  att  elkablarna  ska  dras  som  markkabel  eftersom  förläggningen  är  inne  i 
tätbebyggt område.  Luftledning är därför  inte ett alternativ.  Innan utläggning av kabeln 
sker en detaljprojektering där den exakta kabelsträckningen markeras ut. Denna baseras 
bl.a. på vilka kablar som redan finns utlagda i området, för att minska risken att av misstag 
gräva av en befintlig kabel. Markkabeln förläggs huvudsakligen i öppet schakt, på ett djup 
av  ca  1‐1,2 meter. Under  byggtiden  krävs  ett  arbetsområde  om  totalt  ca  15‐20 meter 
inklusive  det  befintliga  vägområdet  för  maskiner  och  uppläggning  av  material  m.m. 
Förläggning av kabel sker kontinuerligt så att avsnitt för avsnitt grävs upp och återfylls.  
 
Om befintligt alternativ väljs  innebär det att kabeln får  ligga kvar på samma plats och att 
inga grävarbeten krävs.  
 

6.2 Underhåll 
En markkabel i stadsmiljö kräver liten insats vad gäller drift och underhåll. Vid eventuella 
skador eller andra fel på kabeln sker grävarbeten i samråd med berörda fastighetsägare, 
kommun och Trafikverket. 
 

7. Planförhållanden 

7.1 Gällande planer och program 
Alla förslag till ledningsträckningar (förutom en liten bit av den gröna sträckningen) ligger 
inom detaljplanerat område. Den största delen av kraftledningssträckningarna innebär att 
kabeln förläggs i anslutning till en befintlig väg (genom att kabeln läggs i vägrenen). 
Projektet  bedöms  inte  stå  i  konflikt  med  föreslagen  markanvändning  enligt  gällande 
detaljplan. 
 

7.2 Naturmiljö och landskapsbild 
Utredningsområdet ligger i ett stadsnära område som är präglat av småindustrier, affärer 
och  infrastruktur  med  vägar  inklusive  E4:an.  I  områdets  östra  del  finns  en  del 
jordbruksmark.  Inga områden med specifika naturvärden  finns  inom utredningsområdet. 
Inga våtmarker finns eller påverkas av kraftledningsförslagen.  
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7.3 Kulturmiljövärden 
Inga  kulturlämningar  finns  inom de  angivna utredningsområdena. Väster om den nedre 
delen av det blå ledningsalternativet finns en tjärdal registrerad. Denna kommer dock inte 
att påverkas av kraftledningsdragningen. 
 

7.4 Markanvändning 
Utredningsområdet  för  den  planerade  sträckningen  ligger  inom  Malå  och  Maskaure 
samebyar.  Alternativ  4  (blått  alternativ)  berör  en  svår  passage  för  rennäringen  enligt 
rennäringens  markanvändningskarta.  Då  området  ligger  i  tätbebyggt  område  inom 
Skellefteå stad används det emellertid inte för renbete i praktiken.  
 

7.5 Bebyggelse 
Området är präglat av småindustrier och affärslokaler. E4:an löper förbi området.  
 

7.6 Rekreation och friluftsliv 
Inga speciella värden för rekreation eller friluftsliv finns i området.  

8. Hälsa och säkerhet 

8.1 Elektromagnetiska fält 
Kraftledningar som uppförs orsakar elektromagnetiska fält som kan påverka omgivningen. 
Elektromagnetiska  fält är ett samlingsnamn  för elektriska och magnetiska  fält. Dessa  fält 
finns  nästan  överallt  i  vår miljö,  runt  alla  elektriska  ledningar  och  elektriska  apparater. 
Elektromagnetiska  fält  mäts  i mikrotesla  (μT).  Några  gränsvärden  för magnetfält  eller 
skyddsavstånd till kraftledningar finns inte framtagna av svenska myndigheter, då de inte 
anser  att  det  vetenskapliga  underlaget  är  tillräckligt  gediget.  Principen  är  att man  bör 
eftersträva att reducera magnetiska  fält som starkt avviker  från vad som kan anses vara 
normalt i bostäder och på arbetsplatser.   
 

8.2 Elsäkerhet 
Skellefteå Kraft AB har  lång erfarenhet  av  att hantera  starkström och  att  rasera  gamla, 
renovera  befintliga  och  att  uppföra  nya  kraftledningar.  Allt  arbete  sker med  gällande 
bestämmelser  och  riktlinjer  som  finns  i  t.ex.  Ellagen. Den  färdiga  ledningen  driftas  och 
bevakas via driftcentralen som är belägen vid företagets huvudkontor i Skellefteå. 

9. Bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö 

9.1 Avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen  fokuserar  på  de  miljöaspekter  som  är  mest  väsentliga 
under bygg‐ och driftskedet.  Hänsyn tas även till vad som sker om ledningen inte byggs.  
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9.2 Naturmiljö 
Ledningen  avses  att  förläggas  som  markkabel  i  ett  skoglöst  område.  Kabeln  kommer 
därför  inte att synas och  ingen  ledningsgata kommer att behöva tas upp. Ingen påverkan 
sker därför på landskapsbilden. 
 

9.3 Kulturmiljövärden 
Ingen påverkan på kulturmiljövärden bedöms ske till följd av kabelsträckningen. 
 

9.4 Markanvändning 
Den gröna sträckningen kan innebära viss påverkan för jordbruket då en kabelgrav måste 
läggas  inom ett  jordbruksområde. Vidare kommer  sträckningen  innebära vissa  förhinder 
för fortsatt jordbruk eftersom kabeln måste markeras ut så att inte tunga fordon kan köra 
över den (vilket riskerar att skada kabeln).  
 
Då  gränserna  för  samebyarna  har  ändrats  ligger  berört  område  inte  längre  inom Malå 
samebys marker. Samebyn har därför inga synpunkter på projektet. 

 

9.5 Bebyggelse, boendemiljö, hälsa och säkerhet 
Eftersom  kabeln  är  markförlagd  och  det  finns  en  hel  del  andra  kablar  och  elektrisk 
utrustning  i  området  görs  bedömningen  att  det  inte  kommer  ske  någon  ökning  av 
elektromagnetiska fält i området till följd av ledningen.  
 
Eftersom kabeln förläggs på ett djup av minst 1 meter är risken för att någon ska skadas 
genom att oavsiktligt  komma åt  kabeln  väldigt  liten. Vid  större grävarbeten  i  framtiden 
kommer  information  om  kabelns  placering  kunna  ges  via  ledningkollen.se  alternativt 
direkt från Skellefteå Kraft.  
 

9.6 Rekreation och friluftsliv 
Ingen påverkan för friluftsliv eller rekreation bedöms ske till följd av ledningen. 
 

9.7 Påverkan i byggskedet 
Om kabeln flyttas så grävs i samband med att kabeln ska markförläggas en ca 1 meter djup 
kabelgrav.  För  att undvika  spridning  av  eventuellt  förorenade massor  kommer  samtliga 
massor  därför  användas  som  återfyll  inom  samma  område  som  de  grävs  upp.  Under 
byggtiden  krävs  ett  arbetsområde  om  totalt  ca  15‐20  meter  inklusive  det  befintliga 
vägområdet  för maskiner  och  uppläggning  av material m.m.  Förläggning  av  kabel  sker 
kontinuerligt så att avsnitt för avsnitt grävs upp och återfylls. Maskinerna som används vid 
arbetena orsakar visst buller och utsläpp av t.ex. fossil koldioxid och kväveoxider.  
 
Befintligt  alternativ  (alternativ  1)  innebär  att  grävarbeten  inte  behövs. Alternativ  1  ger 
därför  ingen  negativ miljöpåverkan  i  jämförelse med  nollalternativet,  som  innebär  viss 
negativ påverkan då befintlig kabel behöver grävas upp.  
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10. Samlad bedömning 

Generellt  har  utredningsstråken  planerats  för  att  begränsa  intrång  och  störningar  på 
berörda intressen så långt möjligt. Detta görs utifrån uppgifter i nationella databaser, egna 
inventeringar samt utifrån den information som framkommer vid samrådet.   
 
Skellefteå Kraft förordar befintlig sträckning (alternativ 1), då detta alternativ inte innebär 
några ytterligare  ingrepp  i markmiljön  i form av grävarbeten. På så vis undviker man den 
negativa miljöpåverkan  och  trafikstörning  som  de  övriga  alternativen medför.  Fortsatt 
användning  av  befintlig  sträckning  är  också  betydligt  mer  kostnadseffektivt  än 
nyanläggning.  Förordat  alternativ  (befintlig  sträckning)  bedöms  inte  medföra  några 
negativa konsekvenser för natur‐ och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv eller rennäring. 
 
Skellefteå  Industrihus  (fd  Polaris  Fastighets AB)  har  i  samrådet påpekat  att  alternativ  2 
(turkost) bör undvikas. Skellefteå industrihus förordar i första hand alternativ 1 och i andra 
alternativ 3 eller 4. Alternativ 3 (grönt alternativ) bedöms dock som olämpligt  i och med 
de hinder för fortsatt jordbruk som sträckningen innebär. 
 
Alternativ  4  (blått  alternativ)  medför  en  längre  kabeldragning  än  befintligt  alternativ. 
Enligt länsstyrelsen berör kabeldragningen en svår passage för rennäringen. Då området i 
praktiken  inte nyttjas  för  renbete bedöms dock  inte eventuella markarbeten  i  samband 
med nyanläggning eller underhåll innebära några störningar för rennäringen.  
 

10.1 De allmänna hänsynsreglerna (2 kap Miljöbalken) 
 
En  av  grundbultarna  i  miljöbalken  är  de  s.k.  allmänna  hänsynsreglerna,  vilka  finns 
beskrivna  i  balkens  2  kapitel.  Syftet med  dessa  är  att  förebygga  negativa  effekter  av 
verksamheter och åtgärder och att miljöhänsynen ska öka. Hänsynsreglerna ska tillämpas i 
alla  sammanhang där miljöbalkens bestämmelser  gäller. Nedan  redovisas hur  Skellefteå 
Kraft tar de allmänna hänsynsreglerna i beaktande inför det planerade arbetet. 
 

10.1.1. Bevisbörderegeln, 2 kap 1 § miljöbalken 
Verksamhetsutövaren  är  skyldig  att  visa  att  hänsynsreglerna  i  andra  kapitlet  följs. 
Skellefteå  Kraft  kräver  ett  egenkontrollprogram  av  den  entreprenör  som  ska  utföra 
arbetet  vid  nyanläggning  eller  underhåll  av  kraftledning.  I  egenkontrollen  ska 
entreprenören redovisa hur arbetena ska utföras för att undvika påverkan på naturmiljön. 
 

10.1.2. Kunskapskravet, 2 kap 2 § miljöbalken 
Skellefteå Kraft har  skaffat  sig god kunskap om naturförhållandena  i utredningsområdet 
genom  platsbesök,  samråd,  inmätning  och  genom  att  ta  del  av  inventeringar  och  övrig 
information  som  finns  tillgänglig  hos  kommunen  och  länsstyrelsen  samt  övriga 
myndigheter.  Företaget  har  även  god  kunskap  och  erfarenhet  av  att  anlägga 
kraftledningar. Detta redovisas genom denna MKB. 
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10.1.3. Försiktighetsprincipen, 2 kap 3 § miljöbalken 
Förordat alternativ  i denna MKB medför  inga ytterligare störningar eller olägenheter  för 
människors hälsa eller miljön.  
 

10.1.4. Produktvalsprincipen, 2 kap 4 § miljöbalken 
Skellefteå Kraft ställer alltid krav på att upphandlade entreprenörer ska uppfylla aktuella 
miljökrav för motorer, bränslen och hydrauloljor för att minska miljöpåverkan. 
 

10.1.5. Hushållnings‐ och kretsloppsprinciperna, 2 kap 5 § miljöbalken 
Förordat alternativ  i denna MKB medför att  råvaror och energi nyttjas  så effektivt  som 
möjligt  i och med att befintlig sträckning varken ger ytterligare materialförbrukning eller 
avfall.  
 

10.1.6. Lokaliseringsprincipen, 2 kap 6 § miljöbalken 
Ledningen är förlagd  i ett område utan specifika naturvärden eller på övrigt sätt känsliga 
områden. Därmed anses området lämpligt för kraftledningen. 
 

10.1.7. Skälighetsregeln, 2 kap 7 § miljöbalken 
Skellefteå Kraft har med denna MKB visat att förordat alternativ är både miljömässigt och 
ekonomiskt motiverat.  
 

10.1.8. Skadeansvaret, 2 kap 8 § miljöbalken 
Skadeansvaret innebär att det är den som orsakat en skada på miljön som är ansvarig för 
att skadan blir avhjälpt. Se även försiktighetsprincipen. 
 
 

10.2 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer föreskrivs av regeringen i enlighet med 5 kap 1 § Miljöbalken och det 
finns idag miljökvalitetsnormer beslutade för buller och luft‐ och vattenkvalitet.  
 
För buller gäller miljökvalitetsnormen främst omgivningsbuller från t.ex. vägar, järnvägar, 
flygplatser  och  större  utpekade  industrigrenar.  När  det  gäller  luft  finns 
miljökvalitetsnormer  uppsatta  för  ett  antal  parametrar  som  kan  tänkas  avspegla 
luftkvaliteten.  Bland  dessa  parametrar  finns  t.ex.  kvävedioxid/kväveoxider,  partiklar 
(PM10/PM2,5), marknära ozon och bensen. När det gäller vatten brukar man prata om 
vattenförekomster.  En  vattenförekomst  är  enligt  vattendirektivet  ”en  avgränsad  och 
betydande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, 
ett  vatten  i  övergångszon  eller  en  kustvattensträcka”.  På  samma  sätt  finns  också 
grundvattenförekomster vilka definieras som "en avgränsad volym grundvatten  i en eller 
flera akviferer".  
 
Skellefteå Kraft gör bedömningen att ingen påverkan på miljökvalitetsnormer kommer att  
ske till följd av kraftledningen, då förordat alternativ inte medför ytterligare utsläpp till luft  
Då inga anläggningsarbeten behöver utföras uppstår heller inget buller.  
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10.3 Sammanfattade konsekvenser 
Inga  negativa  konsekvenser  för människors  hälsa  eller miljö  bedöms  uppstå  utifrån  att 
förordat alternativ väljs, då kraftledningen även fortsättningsvis kommer att vara förlagd 
som markkabel och aktuellt område redan berörs av E4:an och industriområde. 
 




