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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Skellefteå Kraft) planerar att söka nätkoncession 
(tillstånd) för linje för att bygga en 170 kV-luftledning mellan ST21 Bodbyn och en ny station 
söder om Robertsfors.  
 
Syftet med den nya 170 kV-luftledningen är att förstärka redundansen för elnätet i 
Robertsfors och möjliggöra för framtida elintensiva verksamheter. Redundans innebär att 
den nya ledningen utgör en extra säkerhet vid avbrott på befintlig ledning. Ledningen utgör 
en viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Robertsfors med närområde.  
 
Miljöaspekter 
 
Landskap- och bebyggelsemiljö 
Landskapet är svagt till starkt kuperat och domineras av skogsbruksmark med inslag av 
våtmark och småskaliga jordbrukslandskap. Genom landskapet rinner de större 
vattendragen Hertsångersälven, Granån och Rickleån. Samlad bebyggelse finns bland 
annat i byarna Degerfors, Inre Ultervattnet, Yttre Ultervattnet och Forsnäs. I övrigt korsas 
landskapet av vägar och ett antal kraftledningar. 
 
Den nya ledningen kan bidra till visuell effekt på landskapsbilden, speciellt i det öppna 
odlingslandskapet i byarna Inre Ultervattnet och Yttre Ultervattnet. Ledningen går dock till 
största del genom skogsmark och den visuella effekten blir lokal vid ledningsgatan.  
Ledningens effekter och konsekvenser på landskapsbilden i odlingslandskapet och i 
skogslandskapet bedöms som små respektive obetydliga-små under bygg- och driftskede.  
 
Närmast liggande bostadshus ligger cirka 120 meter från ledningen i Inre Ultervattnet och 
genomförda magnetfältsberäkningar visar att magnetfältsnivån på detta avstånd ligger på 
ca 0,01 µT. Ledningen bedöms därmed inte bidra till förhöjda magnetfältsvärden i 
boendemiljöer eller miljöer där människor vistas stadigvarande. Ledningens effekter för 
bebyggelsemiljön under bygg- och driftskede bedöms som obetydliga och konsekvenserna 
bedöms som obetydliga.  
 
Naturmiljö 
Ledningen löper till stor del genom obruten skogsmark. Den största delen av skogsmarken 
är dock sedan tidigare kraftigt påverkad av skogsbruk varvid majoriteten av de 
skogsområden som påverkas av ledningen inte håller särskilt höga naturvärdeskvalitéer. 
Dock passerar ledningen igenom eller i direkt anslutning till ett fåtal områden med 
dokumenterade naturvärden.  
 
Ledningen passerar strax öster om Lappsjöbäcken (nyckelbiotop och utpekat 
utredningsområde). Med hänsyn till att förhållandevis liten del av de två områdena 
påverkas görs bedömningen att effekterna och konsekvenserna på naturvärdena knutna till 
såväl nyckelbiotopen som utredningsområde blir måttliga. Ledningen går genom 
länsstyrelsens utredningsområde Salasmyrans västra del. Denna del av området är i dag 
avverkat och därför är det osannolikt att de naturvärden som en gång fanns på platsen 
finns kvar.  
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Ledningen passerar nio naturvärdesobjekt, (B04, B06, B07, B09 och X1-X5), som vid 
naturvärdesinventering bedöms hålla ”Påtagligt naturvärde” och ett objekt som bedöms 
hålla ”Högt naturvärde ” enligt Svensk Standard 199000:2014 Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (SS 199000:2014).  
 
Påverkan på våtmarker och sumpskogsområdens hydrologi och funktion kommer i stor 
utsträckning att kunna undvikas genom att placera stolparna på var sida om våtmarkerna 
och/eller på torra uppstickande fastmarkspartier i våtmarkerna.  
 
Den nya ledningen är placerad på ett sådant sätt att bevarandestatus för identifierade 
rödlistade arter och arter skyddade enligt artskyddsförordningen på lokal, regional eller 
nationell nivå inte hotas.  
 
Efter inarbetade åtgärder bedöms sammanfattningsvis ledningens effekter och 
konsekvenser på naturmiljö under bygg- och driftskede som obetydliga-små-måttliga. 
 
Åtgärden bedöms inte ge upphov till hindrande av allemansrättslig tillgång eller så 
väsentligt förändrade livsvillkor för förekommande växt- och djurarter att strandskyddets 
syften påverkas. Därför bedömer Skellefteå Kraft att ingen dispens från strandskyddet 
behöver sökas.  
 
Vattenmiljö 
Ledningen korsar vattenförekomsterna Kvarnrisbäcken/Lappsjöbäcken, 
Hertsångerälven/Flarkån, Granån, Trybäcken och Rickleån som är listade i 
VattenInformationsSystem Sverige (VISS). Genom att anpassa avståndet mellan stolparna 
vid detaljprojektering kan passering ske utan påverkan på vattendragens hydrologi. Med 
inarbetade hänsynsåtgärder bedöms ledningens effekter på vattenförekomster under bygg- 
och driftskede som obetydliga och konsekvenserna bedöms bli obetydliga. Möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för vattendragens kontinuitet eller ekologiska status kommer 
inte att påverkas av den nya ledningen.  
  
Fågel  
Fågelfaunan i området bedöms vara representativ för denna del av landet och 
kännetecknas av arter knutna till ett storskaligt kuperat skogslandskap innehållande 
våtmarker, tjärnar och sjöar. Andelen jordbruksmark är förhållandevis låg vilket även 
återspeglas i fågelfaunan. I landskapet som omger ledningen finns ett fåtal registrerade 
observationer av rovfåglar, exempelvis kungsörn, bivråk, brun kärrhök och ugglor 
exempelvis berguv.  
 
Kraftledningar kan medföra risker för fåglar dels genom kollisioner och dels genom 
överslag. Eftersom fasavståndet är cirka fem meter för den nya ledningen är risken för 
kortslutning i stort sett obefintlig. I huvudsak kommer stolparnas höjd att understiga den 
omgivande skogen vilket minimerar kollisionsrisken.  
 
Långa ledningsgator medför ett förhållandevis stort bortfall av skogsmiljöer. Inom berörd 
ledningsgata är dock andelen naturskog liten, varvid risken bedöms liten att arter som är 
knutna till gamla naturskogsmiljöer (exempelvis kungsfågel och spillkråka) kommer 
påverkas negativt. 
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Genom att den sökta ledningen inte ligger inom tre kilometer från något känt örnbo och 
ligger lågt i landskapet bedöms risken för kollision ha minimerats.  
 
Tjäder och orre har starka populationer i det omgivande landskapet. Den troliga 
tjäderspelplats som ligger cirka 300 m ost om ledningen kommer inte att utsättas för direkt 
påverkan av ledningen. Avståndet är dessutom så pass stort att påverkan under 
spelperioden bedöms som liten. Det finns inga uppgifter om spelplatser för orre inom ett 
avstånd på 500 meter från ledningen. Därav bedöms kollisionsrisken som låg för dessa 
arter.  
 
Inga rika fågelmyrar passeras av den nya ledningen. Trots detta kan det förväntas att arter 
som grönbena (Fågeldirektivet) och skogssnäppa häckar sporadiskt på de våtmarker som 
berörs av ledningen. För dessa, och liknande arter, som är relativt små med god 
manöverförmåga, bedöms kollisionsrisken som låg.  
 
Ledningen korsar inga större rastplatser eller kända flyttstråk för migrerande svanar, gäss, 
tranor eller rovfåglar. Risken för omfattande påflygning bedöms därför som liten.  
Sammantaget bedöms risken att rödlistade fåglar eller fåglar som omfattas av 
Fågeldirektivet skall påverkas negativt av den nya ledningen som liten.  
 
Den nya ledningen är placerad på ett sådant sätt i landskapet, och har ett sådant tekniskt 
utförande, som gör att fåglars bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå inte 
hotas. Sammanfattningsvis bedöms ledningens effekter och konsekvenser på fågelarter 
under bygg- och driftskede bedöms som små. 
 
Kulturmiljö 
I utredningsområdet finns många kulturhistoriska fynd. De närmast liggande lämningarna 
ligger inom 50 meter på var sida av ledningen. Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms 
den nya ledningens effekter under bygg- och driftskede som obetydliga och 
konsekvenserna bedöms som obetydliga. 
 
Riksintresseområdet för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken i Robertsfors bedöms 
inte påverkas pga avstånd. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Markerna längs ledningen är tillgängliga för skoteråkning, jakt, bär- och svampplockning 
och som strövområden. Ledningens effekter på rekreation och friluftsliv under bygg- och 
driftskede bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 
 
Rickleån utgör ett populärt rekreationsområde och har två vandringsleder, Flottarstigen och 
Fiskestigen. Ledningen passerar Flottarstigen. I byggskedet bedöms effekterna och 
konsekvenserna som små på grund av begränsad framkomlighet och ökad mänsklig 
närvaro. I driftskede bedöms effekterna och konsekvenserna på Flottarstigen som små. 
 
Rennäring 
Den nya ledningen är belägen inom två samebyars vinterbetesmarker; Malå och Gran 
samebyar. Huvuddelen av ledningen går inom Malå samebys betesmark medan Gran 
sameby berörs av de sista cirka fyra kilometrarna vid Robertsfors. 
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Det kan bli aktuellt att bygga ledningen när renarna befinner sig i området, det vill säga 
mellan november-april, men det finns perioder under den perioden som samebyn inte 
vistas i området längs den sökta ledningen och då byggnation av ledningen kan ske utan 
störning. Genom att föra dialog med samebyarna innan och under byggfasen av den 
planerade ledningen kan Skellefteå Kraft planera så att ledningen inte byggs när renarna är 
där. Effekten under byggfasen kan ge ökad störning av renarnas betesgång i det fall 
renarna vistas i området under byggnation. Effekterna är dock tillfälliga.  
 
Ledningens passering genom riksintresseområde för rennäringen innebär ingen påtaglig 
skada på riksintresset och försvårar inte rennäringens bedrivande väsentligt.  
 
Sammanfattningsvis bedöms effekterna av den nya ledningen som små utifrån att påverkan 
bedöms orsaka negativa effekter för samebyarna, men att värdet på betesmarken i och 
kring den nya ledningen fortfarande finns kvar och att marken kan nyttjas av samebyarna 
även om ledningen uppförts. Med inarbetade åtgärder bedöms ledningens effekter och 
konsekvenser under bygg- och driftskede sammanfattningsvis som små. Måttliga effekter 
bedöms endast uppstå tillfälligt i det fall renarna vistas i området under byggfas (konflikt 
med ett stort intresse). 
 
Övrig markanvändning och infrastruktur 
I utredningsområdet är den huvudsakliga markanvändningen skogsbruk, jordbruk och 
rennäring. I Inre- och Yttre Ultervattnet passerar ledningen över jordbruksmark. Ledning 
passerar väg 778, 742, 733 och 736. De första 5 kilometrarna går ledningen går längs med 
Skellefteå Krafts befintliga 130 kV- och 36 kV-ledningar. Ledningen passerar cirka 400 
meter väst om Ragn-Sells avfalls-/återvinningsläggning norr om Robertsfors och bedöms 
inte medföra några effekter på anläggningen. 
 
Den nya ledningen passerar mellan två riksintresseområden avseende vindbruk enligt 3 
kap 8 § miljöbalken. Ledningen bedöms inte medföra några effekter på 
riksintresseområdena.  
 
I det här skedet bedöms avståndet mellan den sökta ledningen och brunnar mer än väl 
uppfyllt ur ett perspektiv utifrån försiktighetsprincipen. Ledningens effekter och 
konsekvenser för vattenbrunnar bedöms båda som obetydliga under bygg- och driftskede.  
 
Den nya ledningen kan under byggskedet medföra begränsad framkomlighet för 
jordbruksfastigheterna i Inre- och Yttre Ultervattnet, men kommer inte utgöra något hinder 
under ledningens driftskede. Effekterna och konsekvenserna för jordbruksverksamhet och 
skogsbruk bedöms små under byggskede och som obetydliga under driftskede.  
 
Den nya ledningen bedöms inte påverka befintlig och planerad infrastruktur. Effekterna 
bedöms under bygg- och driftskede som obetydliga och konsekvenserna bedöms som 
obetydliga. 
 
Samlad bedömning 
Sammantaget bedömer Skellefteå Kraft att fördelarna med den sökta 170 kV-luftledningen 
vad gäller omgivningspåverkan, funktion, drift och leveranssäkerhet gör att det är 
strategiskt mest riktigt att bygga en ledning i enlighet med sökt sträckning. 
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Figur 1-1. Översiktskarta med den nya 170 kV-ledningen. 
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2. Prövningsprocess och tillstånd 

2.1 Tillståndsprocessen 
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt 
ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för 
linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och 
tillstånd beviljas vanligtvis tillsvidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, 
kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs 
inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsen beslut 
om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan behöver bestämmelserna i 6 kap. 28-38 §§ om specifik miljöbedömning inte 
tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § 
miljöbalken. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som 
behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden 
kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika 
miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och 
enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och 
den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas 
fram för att utgöra beslutsunderlag. 

I de fall en verksamhetsutövare redan tidigt konstaterar att projektet är av sådan art att 
betydande miljöpåverkan kan antas, behöver en förfrågan till länsstyrelsen inte göras. Det 
är då möjligt att redan initialt påbörja specifik miljöbedömning och genomföra 
undersöknings- och avgränsningssamrådet samlat.  

Koncessionsansökan inklusive MKB, kartor och teknisk beskrivning lämnas till 
Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen 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.  

Koncessionsbeslutet och markupplåtelseavtalen ligger till grund för Skellefteå Krafts 
ansökan om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten, vilket innebär att marken 
fastighetsrättsligt upplåts för ledning. Ledningsrätten gäller under obegränsad tid. 
Ledningsrätten innebär att fastighetsägaren fortsätter att äga marken men att Skellefteå 
Kraft betalar ersättning enligt gängse norm för att få använda marken. 
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Processen för tillståndsprövning redovisas figur 2-1. 

 Figur 2-1. Processen för tillstånd och samråd vid tillståndsprövning. 

 

2.2 Samråd 

2.2.1. Genomfört samråd 
Samråd kring den planerade verksamheten genomfördes februari – mars 2019, se Bilaga 
D1 Samrådsredogörelse. Skellefteå Kraft valde att direkt genomföra ett 
avgränsningssamråd då Skellefteå Kraft gjorde bedömningen att projektet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen baserades på ledningssträckans längd 
och att ledningen i stor del går genom obruten skogsmark och berör pågående och tillåten 
markanvändning, främst kopplat till rennäring. Skellefteå Kraft inkluderade därmed redan 
initialt den bredare samrådskretsen som krävs för ett avgränsningssamråd och genomförde 
en alternativutredning. Inget undersökningssamråd har skett. 

Samrådet har skett skriftligt via brev och/eller e-post genom utskick av samrådsunderlag till 
länsstyrelsen i Västerbottens län, Skellefteå och Robertsfors kommuner, berörda 
samebyar, myndigheter och organisationer och föreningar, samt berörda fastighetsägare 
och ägare av särskild rätt (rättighetsinnehavare), se Bilaga D1 Samrådsredogörelse. 
Annonsering har skett i lokalpress och ett samrådsmöte har hållits.  

Ett samrådsmöte hölls den 27 februari 2019 i Siljegården i Bygdsiljum. Under samrådet 
hölls en presentation och närvarande fick möjlighet att studera kartor, ställa frågor och 
inkomma med synpunkter. 

Inkomna synpunkter, minnesanteckningar från samrådsmötet med mera har sammanställts 
i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen med Skellefteå Krafts kommentarer till 
inkomna yttranden redovisas i Bilaga D1. Framförda synpunkter har beaktats i den 
specifika miljöbedömningsprocessen samt under framtagande av tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Ett samrådsmöte med ordförande för Malå sameby hölls den 12 mars 2019 och ett 
samrådsmöte med ordförande i kungsörnsgruppen i Västerbottens län hölls den 21 februari 
2019.  

2.2.2. Beslut om betydande miljöpåverkan  
Skellefteå Kraft har själva tagit beslutet att verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Därmed krävs inget beslut från länsstyrelsen i frågan. 
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3. Alternativutredning  

Skellefteå Kraft har genomfört en alternativutredning för att finna den mest lämpliga 
lokaliseringen för den nya 170 kV-ledningen. Val av ledningssträckning styrs av olika 
faktorer såsom byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens längd, avstånd till 
bebyggelse och påverkan på miljöintressen. 

3.1 Lokalisering av alternativa sträckningar 

Framtagandet av alternativa utredningsstråk har föranletts av en avgränsning av ett större 
geografiskt utredningsområde, se Figur 3-1. För att minimera alternativa sträckningars 
påverkan på bebyggelse, landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående 
markanvändning genomfördes alternativutredningen utifrån följande kriterier: 

 
• Anpassning till befintlig bebyggelse: 

Som ett första kriterium studerades enskilda bostadshus och samlad bebyggelse 
inom utredningsområdet. Denna inledande studie genomfördes med hjälp av 
lantmäteriets digitala fastighetskarta i vektorformat samt ortofoto. 
 

• Anpassning till allmänna intressen: 
Som ett andra kriterium studerades förekomst av allmänna intressen genom studier 
av länsstyrelsernas geodata (riksintressen, kultur- och naturmiljö, rennäring, 
våtmarksinventering), Skogsstyrelsens GIS-data i Skogsdataportalen 
(Biotopskyddsområden, nyckelbiotoper etc.), data om vattenförekomster från 
Vatteninformation Sverige (VISS), Riksantikvarieämbetets digitala 
underlagsmaterial i FMIS (fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar).  

 
• Anpassning till befintlig infrastruktur: 

Den mest lämpliga lokaliseringen av en ny luftledning är ofta att bygga denna i 
direkt anslutning till befintlig infrastruktur för att därigenom minimera tillkommande 
påverkan på omgivande intressen. På så sätt kan befintliga ledningsgator delvis 
nyttjas och det totala intrånget blir mindre än om ny ledning anläggs i obruten mark.  

 
Inom utredningsområdet lokaliserades ett antal alternativa utredningsstråk för den nya  
170 kV-ledningen som presenterades i samrådet, se Figur 3-1. Dessa togs fram och 
anpassades efter ovanstående kriterier för att i möjligaste mån undvika kända 
intresseobjekt/områden och stråken samlokaliserades så långt som möjligt med befintlig 
infrastruktur.  
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Figur 3-1. Karta över de utredningsstråk som presenterades i samrådet. Den röda rutan i 
den lilla kartan visar utredningsområdet. 
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Att hitta lämpliga alternativa utredningsstråk har varit en utmaning. Utredningsområdet har 
många motstående intressen, såsom till exempel vitt utspridda byar/bebyggelse längs 
vägar och vattendrag, utpekade naturområden och starka fågel- och rennäringsintressen. 
Majoriteten av de identifierade stråken går genom obruten skogsbruksmark förutom de 
första kilometrarna söder om station Bodbyn. Utredningsområdet består av ett 
skogsbrukslandskap vars befintliga infrastruktur såsom vägar och kraftledningar går i 
östvästlig riktning. Detta innebär att det är oundvikligt att passera genom det obrutna 
naturlandskapet med de alternativa utredningsstråken då den nya ledningen behöver dras i 
nordsydlig riktning mellan Bodbyn och Robertsfors.  

Del av stråk B (i nedanstående avsnitt beskrivet som 3B) och stråk G går parallellt med väg 
736. Anledningen till att stråken inte i större utsträckning placerats längs vägen är på grund 
av förekomsten av bebyggelse/byar intill vägen. Vägen går genom byarna Inre Ultervattnet, 
Yttre Ultervattnet och Buafors där bebyggelsen ligger längs vägen. Att lokalisera stora delar 
av stråk B i skogslandskapet parallellt med vägen och byarna innebär att bebyggelsen 
undviks medan intrånget ur ett större perspektiv ändå samlas till befintlig infrastruktur och 
bebyggelse i landskapet.  

3.2 Alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen 

För att underlätta utvärderingen av de utredningsstråk som redovisades i samrådet har 
utredningsstråken i denna miljökonsekvensbeskrivning delats upp i olika delsträckor med 
ny numrering för att underlätta den jämförande bedömningen, se Figur 3-2 och avsnitt 3.2.2 
där alternativen beskrivs närmare. Några av alternativen från samrådet har kunnat avfärdas 
tidigt då information från samrådet visat att de inte utgör lämpliga alternativ, se 
nedanstående avsnitt 3.2.1.   

3.2.1. Bortvalda alternativ 
Som ett första steg i den jämförande bedömningen har Skellefteå Kraft valt bort de fyra 
kortare stråken som benämndes E, F, G och H i samrådet, se Figur 3-1. Nedan beskrivs 
varför de valdes bort. 

Utredningsstråk E 
Utredningsstråk E är ett cirka 2,5 kilometer långt delstråk som under samrådet syftade till 
att möjliggöra en anslutning mellan norra delen av stråk B och södra delen av stråk A, se 
Figur 3-1. Stråket går i nordsydlig riktning och avviker från stråk B söder om Flarkån och 
ansluter till stråk A norr om Långberget. Utredningsstråk E sågs inte som en lämplig 
sträckning av Kungsörnsgruppen i Västerbottens län. Stråket går genom obruten naturmark 
med känsliga områden för naturvårdsarter, se Bilaga D6 Sekretessbilaga.   

Då Skellefteå Kraft inte har sett några fördelar med att kombinera stråk A och B genom en 
sammanlänkning via stråk E har detta alternativ valts bort. 

Utredningsstråk F 
Utredningsstråk F är ett cirka 7,5 kilometer långt alternativ till en del av stråk A som 
studerades inför och under samrådet, se Figur 3-1. Stråket avviker från stråk A vid 
Stussmyran och går i sydöstlig riktning på västra sidan om bland annat Kvarnberget. 
Stråket går i huvudsak i obruten terräng, men den sista sträckan går stråket parallellt med 
en mindre väg fram till det att stråket åter ansluter till stråk A. 

Utredningsstråk F sågs inte som en lämplig sträckning av varken Kungsörnsgruppen i 
Västerbottens län eller Malå sameby. Stråket går genom obruten naturmark med känsliga 
områden för naturvårdsarter, se Bilaga D6 Sekretessbilaga. Stråket går genom ett stort 
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sammanhängande område med fina betesmarker utpekat som riksintresseområde för 
rennäring enligt 3 kap. 5§ och trivselland. Dessutom passerar stråket genom ett område 
som länsstyrelsen bedömer ha höga naturvärden.  

Detta stråk bedöms innebära liknande effekter som motsvarande avsnitt av stråk A. 
Skellefteå Kraft har valt bort stråk F då det inte har funnits några argument för att utreda det 
vidare. 

Utredningsstråk G 
Utredningsstråk G går genom obruten skogsbruksmark och är ett cirka 9 kilometer långt 
alternativ till del av stråk B som studerades inför och under samrådet, se Figur 3-1. Stråket 
passerar väg 736.  

Malå sameby anser att stråk G är ett dåligt alternativ för rennäringen. Samebyn beskrev på 
samrådsmötet att renarna strövar fritt från norr till betesmarkerna vid kusten på vintern och 
att en skogfri skogsgata inom stråk G skulle innebära att renarna strövar för fort. Detta 
innebär i sin tur att de missar bete på platserna de passerar. Området har gott om hänglav 
och är inte populärt för skoterförare i dag vilket är positivt för renarnas betesro.  

Detta stråk valdes bort i den fortsatta alternativutredningen då stråk G bedöms innebära 
effekter som till stor del kan undvikas eller begränsas vid val av motsvarande avsnitt av 
stråk B.  

Utredningsstråk H 

Utredningsstråk H är ett cirka 9 kilometer långt alternativ och möjliggör en sydlig passage 
förbi Robertsfors. Stråket viker av söderut från stråk B och går parallellt med befintlig väg i 
cirka 700 meter. Stråket går sedan i södergående riktning förbi Stantorsberget genom 
obruten terräng för att därefter svänga runt samhället och passera förbi en golfbana och till 
sist ansluta till station Robertsfors. De sista cirka 700 metrarna innan anslutning till 
stationen går ledningen parallellt med en befintlig ledning. Stråket passerar vägarna 736 
och 651.  

Stråk H valdes bort av ett antal anledningar. Trafikverket avråder starkt från dragning enligt 
stråk H med motivet att placeringen av en ledning skulle medföra stora risker vid 
anläggandet av Norrbotniabanan. Vid stråk H planerar Holmen Skog att avverka ett stort 
område. Där finns fina hällbackar och bra hänglavsbete som är av vikt för rennäringen. 
Avverkningen i sig är negativt för rennäringen men att även uppföra ledningen inom detta 
stråk skulle innebära ytterligare effekter på rennäringen. Samebyn ser inte stråk H som ett 
möjligt alternativ. Stråket passerar även Robertsfors friluftsområde på Stantorsberget med 
elljusspår och skyttebana.   

Detta stråk valdes bort i den fortsatta alternativutredningen då stråk H bedöms innebära 
effekter som till stor del kan undvikas eller begränsas vid val motsvarande del av stråk B 
och del av A mellan Nålmyran och station Robertsfors.  
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Figur 3-2. Översiktskarta över utredda alternativa utredningsstråk i miljökonsekvens-
beskrivningen. Stråk E, F, G och H har tidigt valts bort utifrån information som 
framkommit i samrådet. 
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3.2.2. Kvarvarande alternativ 
 
Utredningsstråk 1A  
Utredningsstråk 1A är ett cirka 2,3 kilometer långt stråk mellan station Bodbyn och 
Rödmossamyran, se Figur 3-2. Stråket följer en befintlig 130 kV-ledning i cirka 1,3 
kilometer tills det ansluter till stråk 2A alternativt viker av mot sydost och följer en 36 kV-
ledning fram tills det ansluter till stråk 2B. Stråk 1A utgör något av följande: 

- Inledning till stråk 2A. 
- Alternativ till stråk 1B, som inledning till stråk 2B. 

Utredningsstråk 1B 
Utredningsstråk 1B är cirka 1,8 kilometer långt och går genom obruten skogsbruksmark 
mellan station Bodbyn och stråk 2B, se Figur 3-2. Stråk 1B är ett alternativ till stråk 1A, som 
inledning till stråk 2B. 

Utredningsstråk 2A 
Utredningsstråk 2A är ett cirka 8-10 kilometer långt stråk mellan första delen av stråk 1A 
och Högberget, se Figur 3-2. Stråket följer en befintlig 130 kV-ledning söderut i cirka 3,5 
kilometer varefter det viker av i sydostlig riktning och går genom obruten skogsbruksmark 
tills det ansluter till stråk 3A, alternativt fortsätter ytterligare något och ansluter till stråk 3B. 
Stråk 2A är ett alternativ till stråk 2B. 

Utredningsstråk 2B 
Utredningsstråk 2B är cirka 8,8 kilometer långt och följer de första 2,6 kilometrarna längs en 
befintlig 36 kV-ledning åt sydöst och därefter genom obruten skogsbruksmark åt sydväst för 
att till sist ansluta till stråk 3B vid Högberget, se Figur 3-2. Stråk 2B är ett alternativ till stråk 
2A. 

Utredningsstråk 3A 
Utredningsstråk 3A är cirka 27 kilometer långt och går i sydlig riktning mellan Risvattnet och 
Herrgårdsfäboda, se Figur 3-2. Stråket passerar öst om Risvattnet. Väst om Fäboda 
passerar det över öppen jordbruksmark i cirka 150 meter. I övrigt går stråket i obruten 
skogsbruksmark. Stråket passerar vägarna 742, 733 och 651. Stråk 3A, tillsammans med 
4A, är huvudsakligen ett alternativ till stråk 3B i kombination med 4A. 

Utredningsstråk 3B 
Utredningsstråk 3B är cirka 26 kilometer långt. Stråket börjar vid stråk 2A vid Högberget 
och ansluter till stråk 4A vid Herrgårdsfäboda, se Figur 3-2. Stråket passerar byarna Inre 
Ultervattnet, Yttre Ultervattnet och Forsnäs och vägarna 742, 733, 736 och 651. Stråk 3B, 
tillsammans med 4A, är huvudsakligen ett alternativ till stråk 3A i kombination med 4A. 

Utredningsstråk 4A 
Utredningsstråk 4A är cirka 2 kilometer långt. Stråket börjar vid stråk 3A eller 3B vid 
Herrgårdsfäboda och ansluter till den nya stationen söder om Robertsfors, se Figur 3-2. 
Stråket går genom obruten skogsbruksmark som till stor del är avverkad.  
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3.3 Metodik för analys av alternativa stråkkombinationer 
För att kunna jämföra de alternativa stråken har stråken utvärderats mot varandra, utifrån 
ett antal aspekter enligt nedan. 

3.3.1. Aspekter som utvärderats 
Nedan beskrivs de aspekter som utvärderingsanalysen omfattat. Invid varje aspekt görs 
även en kort beskrivning av vad som varit vägledande vid bedömning av stråkens effekter 
på respektive aspekt, dvs. vilka bedömningsgrunder som använts. 
 
Landskapsbild - Visuella effekter på landskapet, dvs. i vilken utsträckning effekter bedöms 
uppstå när det gäller landskapets skala och struktur, orienterbarhet, invanda stråk, 
landmärken och utblickar från öppna platser i landskapet. 
 
Bebyggelse – Bostadsbebyggelse som kan komma att påverkas inom respektive stråk 
samt vilka effekter som kan förväntas uppkomma. 
 
Naturmiljö och vatten – Förekomst av naturvärden och vattenförekomster inom stråken, 
samt i vilken utsträckning dessa bedöms bli berörda utifrån intrång och effekter på 
utpekade värden. 
 
Fågel – Förekomst av fåglar, eventuella särskilt utpekade områden, samt bedömda effekter 
på fågellivet. 
 
Kulturmiljö – Förekomst av kulturmiljöer och fornlämningar inom stråken. Ev. intrång 
och/eller fragmentering av värdefulla kulturmiljöer eller ängs- och åkermarker mm. 
 
Friluftsliv – Förekomst av områden för friluftsliv och rekreation inom stråken, såväl i 
skogsmark som längs vattendrag. Bedömning av effekter på rekreation och friluftsliv. 
 
Resurshushållning – Intrång och effekter på jordbruks- och skogsmark, samt effekter på 
grundvattenförekomster. 
 
Rennäring – Effekter på samebyarnas möjligheter att nyttja viktiga marker och bedriva 
renskötsel. 
 
Utöver ovan beskrivna aspekter har även inkomna yttranden utvärderats och varit del i den 
specifika miljöbedömningen. 
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I Tabell 3-2 redovisas den sammanlagda poängen för möjliga kombinationer av stråk och 
därmed en jämförelse mellan stråkkombinationernas påverkan och effekter på omgivande 
intressen utifrån Tabell 3-1 och Tabell 1 i Bilaga D6 Sekretessbilaga. 

Tabell 3-2. Tabellen visar den sammanlagda poängen för möjliga kombinationer av stråk 
utifrån Tabell 3-1 och Tabell 1 i Bilaga D6 Sekretessbilaga.  
 

 Norra delen Södra delen 

 Del av 1A+2A 1A+2B 1B+2B 3A+4A 3B+4A 

Poäng 6 9 11 14 9 

 

Utifrån poängsättningen bedöms därmed att en kombination av stråken ”del av 1A” och 2A 
samt 3B och 4A innebära minst effekter på omgivande intressen jämfört med alternativen.   

3.5 Avfärdade alternativ  
Nedan beskrivs kortfattat de utredningsstråk som avfärdats efter den jämförande 
stråkanalysen. Utöver jämförelsen i förgående avsnitt finns här även en sammanfattande 
motivering till varför dessa alternativ valts bort.  

3.5.1. Utredningsstråk 1B 
Utredningsstråk 1B valdes bort då det bedöms medföra större negativa effekter för 
rennäring än alternativa stråk. Val av en ledningssträckning i stråk 1B bedöms innebära 
effekter som till stor del kan undvikas eller begränsas i valda sträckningsalternativ, se 
avsnitt 3.6 Val av sträckningsalternativ.  

3.5.2. Utredningsstråk 2B 
Utredningsstråk 2B valdes bort då det bedöms medföra större negativa effekter för 
rennäring och fågelintressen än alternativa stråk. Stråket går genom obruten naturmark 
med känsliga områden för naturvårdsarter, se Bilaga D6 Sekretessbilaga. Stråket följer 
befintlig ledning under en kortare sträcka jämfört med stråk 2A. 

Val av en ledningssträckning i stråk 2B bedöms innebära effekter som till stor del kan 
undvikas eller begränsas i valda sträckningsalternativ, se avsnitt 3.6 Val av 
sträckningsalternativ.  

3.5.3. Utredningsstråk 3A 
Utredningsstråk 3A valdes bort då det bedöms medföra större negativa effekter för 
rennäring och fågelintressen än alternativa stråk. Stråket går genom obruten naturmark 
med känsliga områden för naturvårdsarter, se Bilaga D6 Sekretessbilaga. Stråket går 
genom ett stort sammanhängande område med fina betesmarker utpekat som 
riksintresseområde för rennäring enligt 3 kap. 5§ och trivselland. Området är delvis starkt 
kuperat. Under vintrar med snabb snöavsmältning är kuperad terräng viktig för renarnas 
bete då vattnet kan rinna av och bildning av istäcke kan motverkas. Dessutom passerar 
stråket genom två områden som länsstyrelsen bedömer ha höga naturvärden.  

Val av en ledningssträckning i stråk 3A bedöms innebära effekter som till stor del kan 
undvikas eller begränsas i valda sträckningsalternativ, se avsnitt 3.6 Val av 
sträckningsalternativ.  
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3.6 Val av sträckningsalternativ  
Nedan beskrivs de utredningsstråk som Skellefteå Kraft valt att gå vidare med och söka 
koncession för en ledning inom, samt motivering till detta. 

3.6.1.  Del av utredningsstråk 1A 
Stråk 1A går längs en 150 kV-ledning vilket minskar fragmenteringseffekten som den nya 
ledningen innebär för naturmiljön och minskar effekten på markanvändning och antalet 
hektar skogsmark som behöver avverkas då en del av den befintliga skogsgatan kan 
användas. Malå sameby förordade stråk 1A av den anledningen då det innebär att 
intrånget i landskapet samlas. 

3.6.2. Utredningsstråk 2A 
Stråk 2A går till hälften längs en 150 kV-ledning vilket minskar fragmenteringseffekten. 
Malå sameby förordade stråk 2A av den anledningen då det innebär att intrånget i 
landskapet samlas. Kungsörnsgruppen förordar stråket då det inte påverkar kända 
fågelvärden så som det alternativa stråket 2B gör.    

3.6.3. Utredningsstråk 3B 
Eftersom stråk 3B går närmare byar och följer vägar i större utsträckning än alternativet 3A 
är det ett lämpligare stråk med avseende på rennäringen. Stråk 3B kan även fungera som 
ett öppet skogsfritt stråk för renarna på deras vandring norrut från vinterbetesmarkerna vid 
kusten och på så sätt underlätta renarnas vandring. På Långberget är det i dag dålig tillväxt 
av lav och samebyn hoppas att en öppen skogsgata kan skapa tillväxt här. 
Kungsörnsgruppen förordar stråket då det inte påverkar kända fågelvärden i samma 
omfattning som det alternativa stråket 3A gör. Fred Olsen Renewables AB, som projekterar 
för en vindkraftpark på Röjmyrberget, ser positivt på Skellefteå Krafts ansökan om 
linjekoncession och förordar stråk 2B och 3B. Även Norra skogsägarna förordar 2B och 3B 
då de alternativen berör mindre produktiv skogsmark jämfört med de alternativa stråken.  

Efter samrådet och genomförda utredningar identifierades en delsträcka väst om Ragn-
Sells avfalls-/återvinningsläggning som är mer lämplig att följa än stråk 3B öst om 
anläggningen, se Figur 3-3. Den nya ledningsdragningen går i skogsmark, berör samma 
fastighetsägare som deltog i samrådet och den påverkar inga registrerade motstående 
intressen varpå Skellefteå Kraft bedömde att inget nytt samråd behövde genomföras.  

De södra och norra delarna av området som berörs av den nya västra 
ledningssträckningen besöktes vid den ursprungliga naturvärdesbedömningen. Dessa delar 
bedömdes inte hålla påtagliga eller högre naturvärden. De delar som inte besökts i fält, dvs 
de centrala delarna av sträckningen, bedöms utifrån flygfoton till största del utgöras av 
ordinär produktionsskog och bedöms således inte hålla påtagliga eller högre naturvärden.  

Den nya sträckningen är cirka 1,8 kilometer lång och följer till två tredjedelar en skogsbilväg 
för att därefter gå genom obruten skogsbruksmark. Skogen längs sträckningen är brukad. 
Med den nya sträckningen undviks påverkan på våtmark med klass Vissa naturvärden och 
två identifierade naturvärdesobjekt med Påtagligt höga naturvärden i naturinventeringen. 
Dessutom berörs färre fastigheter och Skellefteå Kraft kan undvika att korsa väg 736, 
samtidigt som Ragn-Sells verksamhet undviks. 
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Figur 3-3. Den nya dragningen väst om avfalls-/återvinningsläggningen norr om 
Robertsfors. 

3.6.4. Utredningsstråk 4A 
Stråket går genom obruten skogsbruksmark som i den södra delen till stor del är avverkad. 
Med stråk 4A undviks påverkan på den av Trafikverkets planerade Norrbotniabanan samt 
rennärings- och friluftsintressen. Stråket förordas av berörd sameby och Trafikverket.  

3.6.5. Motivering till vald sträckning 
De alternativa utredningsstråken är relativt lika varandra i den jämförande utvärderingen i 
avsnitt 3.4 Analys av stråk. Förutom de första cirka 5 kilometrarna kommer den nya 
ledningen i förordade stråk i huvudsak gå i obruten skogsbruksmark, i likhet med de andra 
alternativa utredningsstråken. Dessutom är antalet fastigheter som berörs av de olika 
kombinationerna av utredningsstråk, för att möjliggöra en anslutning mellan Bodbyn och 
Robertsfors, likartat för alla stråkkombinationer. 

När det gäller påverkan på naturvärden påverkar stråken överlag naturvärden i liknande 
omfattning. De stråk som skiljer ut sig något är stråk 3A som passerar genom två områden 
som länsstyrelsen bedömer ha höga naturvärden, och där påverkan inte kan undvikas.  

Det som avgör valet av stråk är att de valda utredningsstråken ”del av 1A”, 2A, 3B och 4A 
påverkar färre naturvärden negativt jämfört med de andra utredningsstråken. Stråken är 
även de mest fördelaktiga med avseende på rennäring och fågelintressen (kungsörn), vilka 
är aspekter som är tungt vägande i området. 

Utifrån ovanstående jämförelse mellan stråkens påverkan och effekter på omgivande 
intressen går det att utläsa att en ledningssträckning inom utredningsstråk ”del av 1A”, 2A, 
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3B och 4A bedöms innebära mindre effekter på omgivande intressen än de andra 
alternativa stråken.     

Sammantaget bedömer Skellefteå Kraft att fördelarna med den sökta 170 kV-luftledningen 
vad gäller omgivningspåverkan, funktion, drift och leveranssäkerhet gör att det är 
strategiskt mest riktigt att bygga en ledning i enlighet med sökt sträckning, se Bilaga D2 
Översiktskarta. 

3.7 Nollalternativ  
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att koncessionen för och byggnation av ny 170 
kV-ledning uteblir. Detta leder till att förutsättningarna för den framtida elförsörjningen av 
Robertsfors kommun undermineras och att utvecklingen av Robertsfors kommun hämmas. 
I förlängningen kan det då innebära att Skellefteå Kraft inte kan uppfylla de krav som ställs 
på företaget i egenskap av innehavare av nätkoncession för område i regionen.  

Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma till 
följd av en ny 170 kV-ledning uteblir. 

3.8 Alternativ utformning 
Skellefteå Kraft har valt bort markabelutförande för den aktuella sträckan. Markkabel kan 
vara lämpligt för kortare sträckor och/eller på lägre spänningsnivåer på lokalnätsnivå (<20 
kV) samt t.ex. i tätbebyggda, detaljplanerade områden där en luftledning inte kan anses 
vara lämplig. Av driftsäkerhetsskäl anläggs nya regionnätsledningar i normalfallet som 
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. Detta är av 
stor vikt för regionnätsägare som ansvarar för elförsörjningen och där lagstiftningen ställer 
krav på områdeskoncessionärer att kunna åtgärda fel inom 24 timmar. Felfrekvensen är 
högre för markkabel jämfört med trädsäkrade luftledningar och alltför långa sträckningar 
med markkabel riskerar dessutom påverka stabiliteten i kraftledningsnätet. 

Vidare påverkar en markkabel landskapsbilden delvis på samma sätt som en luftledning 
eftersom även en kabel kräver en öppen skogsgata. En markkabel innebär även en större 
markpåverkan i kabelgatan. Förutom röjning av ledningsgatan utmed kabelsträckningen 
måste ytskiktet avlägsnas och kabelkanalen grävas. Även sprängning kommer krävas där 
berg i dagen finns. Vid markkabelförläggning behöver en väg med god bärighet anläggas 
längs schaktet då massor från schaktet kommer att behöva forslas bort liksom att nya 
massor behöver tillföras. En sådan väg behövs normalt sett inte vid byggnation av 
luftledning med trästolpar. 

Miljöpåverkan vid anläggande av en ledning i markkabelutförande i rubricerat projekt är stor 
eftersom det inte finns några befintliga vägar att följa mellan Bodbyn-Robertsfors. Om en 
markkabel anläggs enligt vald sträckning skulle en ny väg längs med kabelgatan krävas. 
Det kan därmed inte anses vara en teknik som medför mer miljöfördelar än vid val av 
luftledningsutförande i detta projekt. 

Ett markkabelutförande innebär även betydligt högre kostnader. Exakt vad det skulle kosta 
att bygga en markkabel på den givna sträckan kräver en detaljprojektering eftersom 
variationer i landskapet (sprängning, passager av vattenområden osv) har stor påverkan för 
kostnadsbilden. Dessutom innebär en markkabel en betydligt högre materialkostnad. Både 
den omfattande arbetskostnaden och materialkostnaden gör att det är betydligt mer 
kostsamt att förlägga en markkabel istället för luftledning.  

Sammantaget bedömer Skellefteå Kraft att det på det stora hela inte finns några 
miljömässiga fördelar med att anlägga en markkabel jämfört med luftledning. En markkabel 
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är dessutom betydligt dyrare1.  Fördelarna med luftledning vad gäller funktion och drift, 
leveranssäkerhet och samhällsekonomi gör att det är strategiskt mest riktigt att använda 
luftledning för rubricerat projekt. 

4. Ledningens utförande 

4.1 Tekniskt utförande 
Den nya ledningen har en driftspänning på 150 kV och en konstruktionsspänning på 
170 kV. Ledningen planeras att byggas som luftledning med antingen trästolpar och/eller 
med en kombination mellan, trä-, stål- och kompositstolpar. I huvudsak kommer 
portalstolpe med faslinorna placerade i ett horisontalplan att användas, se Figur 4-1, men 
även enkelstolpe med faslinorna i vertikalplan kan komma att användas vid behov, tex över 
våtmark där det kan krävas längre spann mellan stolparna.  

Portalstolparna har en höjd på 15-22 meter beroende på terräng och avstånd mellan 
stolpar. Avståndet mellan faserna är cirka fem meter vid horisontalplan. 

Vertikalstolpen har en höjd på 20-26 meter och avståndet mellan faslinorna är cirka tre  
meter i höjdled och cirka fyra meter i sidled.  

Spannet mellan stolparna kan variera beroende på topografi och markens beskaffenhet. 
Normalspannet för dessa typer av ledningar är mellan 140–250 meter, men kan vara både 
kortare och längre.  

Ledningen kommer att, för delar av sträckan, förses med en eller två topplinor beroende på 
ledningens utformning samt var det är motiverat av säkerhetsskäl. 

 

Figur 4-1. Exempel på en träportalstolpe med faslinor i horisontalplan och två topplinor. 

                                                      
1 Skellefteå Kraft väljer att inte redovisa en exakt kostnadsberäkning av den aktuella sträckan då det inte är 
relevant. Detta eftersom vi vet att kabelalternativet är betydligt dyrare (preliminärt ca 3-5 gånger dyrare), att det 
inte är några miljömässiga vinster med kabel, samt att driftsäkerheten är högre för luftledningsalternativet. 
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4.2 Material 
Vid val av stolptyp måste Skellefteå Kraft ta hänsyn till många aspekter. Viktiga kriterier är 
bland annat funktion och användarvänlighet, både vid byggnation och under drift, likväl som 
produktens miljöpåverkan. Stolpmaterial av trä är utgångspunkten för projektet, men även 
andra stolpmaterial som exempelvis komposit eller stål kommer att väljas när spannlängder 
vid enstaka tillfällen överstiger vad en träkonstruktion normalt kan klara belastningsmässigt. 

Stolparna kommer att bestå av impregnerat trä (salt eller kreosot). Med salt menas i detta 
fall ett kopparbaserat salt, t.ex. ”Wolmanit CX8” eller liknande som är kommersiellt godkänt 
för ändamålet.  

Wolmanit har lägre toxicitet än kreosot men då det är vattenlösligt är det troligt att det finns 
risk för viss urlakning från stolparna till angränsande skog och mark. Detta sker dock bara i 
begränsad omfattning och eftersom Wolmanit till följd av sin vattenlöslighet inte 
ackumuleras i näringskedjan bedöms effekterna för omgivningen därmed vara ytterst 
begränsad. 

Spridningen av kreosot från stolpar som står uppsatta i terrängen beror till viss del på typ 
av jordmån men är överlag mycket begränsad vilket bl.a. visades i en studie utförd 2012 
(Jernlås2). Studien gjordes på stolpar som stått ute i terrängen i cirka 20 år och visade att 
på ett avstånd av <0,5 meter i horisontell riktning samt <1,0 meter vertikal riktning låg 
halterna av PAH:er i samtliga undersökta fall under naturvårdsverkets riktvärden för KM.   

Stolpar av komposit och stålmaterial minskar visserligen till viss del risken för att det sprids 
farliga ämnen till omgivningen, men dessa material är betydligt dyrare och har ett betydligt 
större avtryck ur ett livscykelperspektiv3. Enskilda stolpar av dessa material kan vara 
motiverat i särskilt känsliga områden men är inte motiverat för hela ledningssträckor.  

Oavsett vilken typ av stolpe/material stolparna har bedöms konsekvenserna för naturmiljö, 
människors hälsa och övriga intressen vara likartade och det finns beskrivet i kapitel 6 
Miljökonsekvenser. 

4.3 Fundament 
Ledningens stolpar placeras i ett grävt schakt och fixeras med hjälp av 
överskottsmassorna. Stolparna kommer att stagas med stagförankring som fästs med 
staglinor. De stolpar som kräver stagförankring (i vinklar och slutspänn) förankras med 
impregnerat trämaterial. Impregneringsmedlet är detsamma som stolparna impregneras 
med. I känsliga områden, så som våtmarker, används sten. I områden med berg i dagen 
fästs stolparna med bergöglor i berget. 

4.4 Markanspråk 
Den nya ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan 
görs så bred att inga träd intill kraftledningen ska kunna falla på kraftledningen. Utöver den 
avverkning som sker inom den inlösta skogsgatan måste därför även enstaka så kallade 
farliga kantträd med jämna mellanrum avverkas i sidoområdena, se Figur 4-2. En ledning i 
nysträckning kräver en cirka 40 meter bred skogsgata. Vid parallellgång med en annan 
kraftledning kommer den befintlig skogsgatan till viss del att kunna nyttjas vilket medför att 
mindre skog kommer att avverkas i jämförelse med om en helt ny skogsgata ska upprättas. 
Den befintliga skogsgatan kommer att breddas med cirka 20-30 meter.  

                                                      
2 Status report on Soil Contamination in the Proximity of Creosote-treated In-Service Utility Pole in Sweden, 
Jernlås 2012 
3 Jämförelse av mi jöpåverkan från ledningsstolpar av ol ka material – en livscykelanalys, Martin Erlandsson, IVL, 
November 2011 
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Figur 4-2. Principskiss som visar vad som avses med skogsgata respektive ledningsgata.  
 

4.5 Tillvägagångsätt vid byggnation 
Innan byggnationen av en ny kraftledning påbörjas genomförs en detaljprojektering där 
ledningssträckningen stakas ut och markens profil dokumenteras. Arbetet sker till fots 
och/eller med hjälp av lättare terränggående fordon. En värdering av den skog som 
behöver avverkas till förmån för den nya/breddade kraftledningsgatan görs och träd 
aktuella för avverkning stämplas. När fältarbetena är klara och erforderliga markavtal är 
påskrivna avverkas skogen för att åstadkomma den nya skogsgatan. Vanliga 
skogsavverkningsfordon såsom skördare och skotare används vid avverkningen. Arbetet 
sker främst under vintertid men det ska inte uteslutas att arbeten kan komma att ske även 
under andra tidsperioder. 

Därefter sker transport av material (bl.a. stolpar och reglar) till skogsgatan. Passage över 
mark med dålig bärighet sker så långt som möjligt på snötäckt och/eller frusen mark. Vid 
arbeten under andra perioder används stockmattor eller liknande för att minimera 
skadorna. Om körskador uppstår i mark åtgärdas skadan i samband med avslutat arbete. 
Materialtransport kan även komma att ske med helikopter. 

Stolparna förankras genom att de placeras i en grävd grop i marken. När resningen av 
stolpar är klar monteras reglar på samtliga stolpar varefter faslinorna dras ut med bandvagn 
och spolverk placerade i ledningens ändar. Detta moment sker normalt släpfritt varvid 
varken linor eller mark skadas. I samtliga moment kommer transport av personal i första 
hand att ske via befintliga tillfartsvägar, samt i skogsgatan. Dessa transporter sker med 
lättare terränggående fordon eller bandvagn. 
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4.6 Drift och underhåll 
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas återkommande. Driftbesiktning 
av ledning görs okulärt från helikopter eller från mark en gång per år. De tekniska 
underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen i 
samband med besiktningen. Vid erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en 
bedömning från fall till fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera framför allt 
körskador på svaga marker och korsningar med vattendrag. 

För att bibehålla en luftledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med 
underhåll menas att skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd utmed 
luftledningen avverkas. Underhållsåtgärderna görs regelbundet, med ett intervall på max 8 
år beroende på markens bonitet. Röjningen görs manuellt med röjsåg.  

5. Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning 

5.1 Avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
170 kV-ledningen kan förväntas ge direkt eller indirekt och på kort sikt, medellång sikt och 
lång sikt. 

5.1.1. Geografiskt 
Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det område som berörs av ny koncession 
vilket motsvarar ett område på cirka 100 meter på ömse sidor om ny kraftledning. De flesta 
konsekvenser uppkommer inom detta område, men även områden på större avstånd kan 
påverkas. I det fall ledningens effekter är väsentliga för intressen längre bort än cirka 100 
meter så har även dessa beskrivits.  

5.1.2. Miljöaspekter 
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats med 
utgångspunkt från lagar och förordningar, kunskap om befintlig miljö och projektets 
tänkbara påverkan samt vad som framkommit i samrådet. 
 
De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs aktuella sträckningar är: 
• Landskap - visuell påverkan på landskapet bedöms med utgångspunkt från 

förändringar i vegetation och markskikt samt förlust av karaktärsskapande element. 
• Bebyggelse och boendemiljö - Påverkan på bebyggelse med stadigvarande vistelse 

bedöms med utgångspunkt avseende byggtid, upplevelsevärde, intrång och visuella 
störningar på cirka 100 meters avstånd på ömse sidor av ledningen. Eventuell 
påverkan från elektromagnetiska fält avhandlas. 

• Naturmiljö - påverkan på områden och objekt med värdefull natur/arter. 
• Kulturmiljö - påverkan på kulturmiljöer, fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar. 
• Rekreation och friluftsliv - intrång i värdefulla områden för friluftslivet och påverkan på 

upplevelsevärdet. 
• Rennäring - påverkan på renar och rennäringens bedrivande. 
• Naturresurser - påverkan genom direkt intrång i jordbruks- och skogsmark och indirekt 

genom försvårat brukande.  
• Infrastruktur - påverkan genom störningar under byggskede. 
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Kumulativa effekter har identifierats för rennäringen, se avsnitt 6.7 Rennäring. I övrigt har 
inga kumulativa effekter identifierats.  

5.1.3. Miljöaspekter som ej behandlas ytterligare 
Nedan redovisas de miljöaspekter som inte behandlas ytterligare i denna 
miljökonsekvensbeskrivning då planerad verksamhet inte bedöms påverka dem i någon 
större grad. 
 
Bullergränsen 
Från luftledningar uppstår ljudeffekter (koronaurladdningar) kring ledarna i samband med 
fuktigt väder. Detta innebär att ett sprakande ljud från ledningarna kan upplevas vid fuktig 
väderlek omedelbart under eller i närheten av ledningarna. Vanligen mäts ljud i enheten 
dB(A), vilken representerar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Avståndet till 
ledningen, samt vegetation, byggnader och andra föremål, dämpar ljudet som avtar med 3-
4 dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraftledningen. Vid regn och fuktig väderlek 
kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 kV-ledning uppgå till 40-45 dB(A). Ljud från 
kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna 
storleksordning bör inte ge upphov till några påtagliga störningar. Denna MKB behandlar en 
170 kV-ledning vilken alstrar ett svagt ljud som endast är urskiljbart i ledningens 
omedelbara närhet.  

Ljud från 170 kV-ledningen understiger Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden 40–
45 dB(A) (som medianvärde vid nederbörd) för områden med låg bakgrundsnivå. Frågan 
behandlas inte vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Barriäreffekt 
Ledningen kräver en trädfri skogsgata. Skogsgatan bedöms inte utgöra en barriär som 
begränsar möjligheterna till friluftsliv eftersom vald sträckning i huvudsak följer befintliga 
ledningar och infrastruktur. Inte heller bedöms växt- eller djurliv påverkas i sådan 
omfattning att barriäreffekter behöver behandlas särskilt i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Klimatförändringar och yttre händelser  
När det gäller klimatförändringar och yttre händelser har Skellefteå Kraft bedömt att 
området inte är aktuellt för naturkatastrofer i form av större jordbävningar, översvämningar 
eller stormar. Inte heller risk för ras föreligger. Detta hanteras därmed inte mer i denna 
miljökonsekvensbeskrivning.  

5.2 Metodik  

5.2.1. Landskap- och bebyggelsemiljö   
Analyser och bedömningar av påverkan på landskapet baseras på utförda kartstudier 
(terrängkartan, ortofoto). Tolkningar av materialet har därefter legat till grund för 
konsekvensbedömningen.  

Förekomsten av bostäder utmed ledningen har inventerats med hjälp av lantmäteriets 
digitala fastighetskarta och ortofoto.  

Magnetfältsberäkningar har tagits fram där både den nya ledningen och parallellgående 
ledningar räknats med. Magnetfältet beräknas 1,5 meter ovan mark från ledningens mitt 
och magnetfältets utbredning i sidled från centrum av ledningen. Styrkan av kraftledningens 
magnetfält är som störst direkt under kraftledningen och avtar snabbt med avståndet. 
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5.2.2. Natur- och fågelvärden 
I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas främst natur- och vattenmiljöer som 
bedöms ha särskilt höga naturvärden och som är av betydelse för den biologiska 
mångfalden, inklusive naturvårdsarter såsom rödlistade arter och arter som skyddas enligt 
artskyddsförordningen. Dessa områden utgörs ofta av livsmiljöer som har goda 
förutsättningar för att hysa hotade och skyddsvärda arter. Både formellt skyddade områden 
(med stöd av Kap 7 4§ & 11 § miljöbalken och 7 kap 3 § jordabalken) och områden utan 
skyddsstatus idag ingår i konsekvensbeskrivningen. De berörda områdenas skyddsvärde 
påverkar bedömningen av konsekvenserna. Områdenas skyddsstatus indikerar deras 
skyddsvärde. 

Kartor över den nya ledningen och naturmiljöintressen presenteras i Bilaga D3 
Riksintressen och intressen skyddade enl. 7 kap. MB och Bilaga D4 Övriga intressen. 
Underlagsmaterialet är hämtat från flera olika källor. I Tabell 5-1 presenteras respektive 
källa och datamaterial. 

Tabell 5-1. Underlagsmaterial för bedömning av naturmiljön. 
Källa Datamaterial 
Naturvårdsverket  Naturreservat* 

Riksintressen 
Natura 2000 

Länsstyrelsen Naturvårdsavtal NVA* 
 Våtmarksinventeringen – VMI 
Vatteninformation Sverige (VISS) Grundvatten, sjöar, vattendrag 
Skogsstyrelsen 
 
 

Biotopskyddsområden* 
Naturvårdsavtal Sks* 
Nycke biotoper 
Sumpskogar 

Skyddadskog.se Skogsbolagens frivilliga avsättningar 
Artdatabanken Fågelobservationer 
artportalen.se Observationer av naturvårdsarter 

* Formell skyddsform som med stöd av miljöbalken och jordabalken beslutas och regleras av staten 

via ansvariga myndigheter. 

 
Under sommaren 2018 genomförde Sweco på uppdrag av Skellefteå Kraft en 
naturvärdesinventering enligt SIS-standard för de alternativa utredningsstråk som bolaget 
valde att gå vidare med efter samrådet, se även Bilaga D5 Natur- och fågelinventering. En 
mindre komplettering av naturvärdesinventeringen genomfördes i slutet av april 2019. I 
tillägg till naturvärdesinventeringen har två fördjupade inventeringar av fågellivet i området 
genomförts. Under april 2018 genomfördes en spelplatsinventering för att kartlägga 
förekomst av spelplatser för tjäder och orre inom utredda utredningsstråk. Under maj och 
början av juni genomfördes en fågelinventering med syfte att kartlägga viktiga 
häckningsområden, främst för våtmarksfåglar men även arter som är knutna till de 
jordbruksområden som finns i landskapet som omger de utredda utredningsstråken.  

Information har även inhämtats via synpunkter från och dialog med kungsörnsguppen i 
Västerbottens län vad gäller kunskap om kungsörnsrevir och kungsörnars rörelser i 
området. Ytterligare underlag vad gäller naturmiljön är förmedlat av länsstyrelsen i 
Västerbottens län, Robertsfors kommun och Skellefteå kommun.  
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5.2.3. Kulturmiljövärden  
Underlag har inhämtats från länsstyrelsernas geodata, fornminnesregistret (FMIS) och 
Skog- och Historia-registret.  
 
Skellefteå Kraft kommer inför detaljprojektering och byggnation av ledningen att samråda 
med länsstyrelsen i Västerbottens län enligt kulturmiljölagen.  

5.2.4. Rekreation- och friluftsliv 
Konsekvensbedömningen baseras på utförda kartstudier (terrängkartan, ortofoto), digitalt 
underlag från länsstyrelsen och information som framkommit under samråd.  

5.2.5. Rennäring 
Konsekvensbedömningen baseras på digitalt underlag som inhämtats från länsstyrelsen 
över samebyarnas markanvändning, underlag från Sametinget och information som 
framkommit i samråd med samebyarna.  

5.2.6. Övrig markanvändning  
Konsekvensbedömningen baseras på utförda kartstudier (terrängkartan, ortofoto) och 
fotografier. Tolkningar av materialet har därefter legat till grund för de analyser och 
bedömningar som genomförts. 
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6. Miljökonsekvensbedömning 

I detta kapitel beskrivs förutsättningar, inarbetade åtgärder, påverkan, effekter och 
konsekvenser av den valda ledningen i bygg- och driftskede i luftledningsutförande under 
varje miljöaspekt. Under rubriken inarbetade åtgärder redovisas de åtgärder som planeras 
för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter. Samlad bedömning 
av konsekvenser finns i avsnitt 7.1. Värdering och samlad bedömning. 

6.1 Gällande planer och program  
Skellefteå kommun har en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige oktober 1991. 
Skellefteå kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för landsbygderna. 
Syftet med planen är att stärka förutsättningarna för hållbara och attraktiva landsbygder för 
alla människor i olika faser av livet. Landsbygdsplanen fokuserar på platserna mellan de 
större orter som har fördjupade översiktsplaner sedan tidigare. Planen beskriver hur 
Skellefteå kommun önskar att utvecklingen ska se ut och hur samspelet mellan 
landsbygderna och staden ska fungera. 

I utredningsområdet inom Skellefteå kommun finns inga detaljplanerade områden. Det finns 
en områdesplan för Bureälven från år 1981. Områdesplanen kommer inte beröras av 
ledningssträckningen.   

Ledningssträckningen inom Skellefteå kommun berör inga detaljplaner. 

Robertsfors kommun har en gammal översiktsplan från 1991 som inte längre används och 
kommunen arbetar med att utforma en ny översiktsplan. Umeåregionens kommuner, som 
Robertsfors ingår i, har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft (antagen 
2010) samt strandskydd (antagen 2013) till översiktsplanen.  

Ledningssträckningen inom Robertsfors kommun berör inga detaljplaner. 

Ledningen passerar genom utkanten av två områden som utpekats som lämpliga områden 
i det tematiska tillägget för vindkraft. Ledningen är placerad i lägre terräng på så sätt att 
den inte skulle utgöra några effekter för en vindkraftetablering i områdena. 

Den sökta ledningen bedöms inte stå i konflikt med några kommunala planer. 
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Figur 6-1. Ledningen passerar områden som är utpekade som lämpliga för vindbruk 
respektive utgör riksintresse avseende vindbruk enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.  
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6.2 Landskap- och bebyggelsemiljö 

6.2.1. Förutsättningar 
Landskapet är svagt till starkt kuperat och domineras av skogsbruksmark med inslag av 
våtmark och småskaliga jordbrukslandskap. Genom landskapet rinner de större 
vattendragen Hertsångersälven, Granån och Rickleån. Samlad bebyggelse finns bland 
annat i byarna Degerfors, Inre Ultervattnet, Yttre Ultervattnet och Forsnäs. I övrigt korsas 
landskapet av bland andra väg 670, 736 och 742 samt av ett antal kraftledningar. 

6.2.2. Inarbetade åtgärder 
Någon åtgärd är inte aktuellt. 

6.2.3. Miljökonsekvenser 
Påverkan och effekter 
Påverkan av en ny ledning i luftledningsutförande på landskapsbilden sker under 
byggfasen i form av avverkning för ledningsgata och montering av ledningen. Effekter 
under byggskedet kan vara begränsad framkomlighet och förändrade ljudnivåer till följd av 
arbetsmaskiner och ökade transporter. Effekterna är dock kortvariga. 

Effekter av luftledning under drift kan vara av visuell art, speciellt i öppna delar av 
landskapet. En luftledning påverkar landskapet genom att nya stolpar och trädfria 
ledningsgator uppförs. Bredden på skogsgatan och stolparnas höjd har betydelse för 
ledningens effekt på landskapet. Den visuella effekten kan dock begränsas av 
mellanliggande vegetation och näraliggande infrastruktur. 

Den nya ledningen kan bidra till visuell effekt på landskapsbilden, speciellt i det öppna 
odlingslandskapet i byarna Inre Ultervattnet och Yttre Ultervattnet, se Bilaga D4 Övriga 
intressen. Ledningen går dock till största del genom skogsmark och den visuella effekten 
blir lokal vid ledningsgatan.  

Ledningens effekter och konsekvenser på landskapsbilden i odlingslandskapet bedöms 
som små under bygg- och driftskede. Ledningens effekter och konsekvenser på 
landskapsbilden i skogslandskapet bedöms som obetydliga-små under bygg- och 
driftskede. 

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Fältstyrkan beror på strömmens storlek 
och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra. Även läget i förhållande till 
andra parallellgående kraftledningar har inverkan. 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. Energimarknadsinspektionen brukar dock rekommendera att elbolag bör 
utreda möjligheter för att reducera magnetfältsnivåer vid de platser där människor vistas 
stadigvarande om magnetfältsvärdet överstiger 0,4 mikrotesla (µT). Denna 
rekommendation följer Skellefteå Kraft.  

Närmast liggande bostadshus ligger cirka 120 meter från ledningen i Inre Ultervattnet och 
genomförda magnetfältsberäkningar visar att magnetfältsnivån på detta avstånd ligger på 
ca 0,01 µT. Magnetfältsnivån för bebyggelsen längs ledningen ligger under 0,4 µT och 
ledningen bedöms därmed inte bidra till förhöjda magnetfältsvärden i boendemiljöer eller 
miljöer där människor vistas stadigvarande. Effekterna från ledningen för bebyggelsemiljön 
under bygg- och driftskede bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som 
obetydliga.  
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6.3 Naturmiljö   

6.3.1. Förutsättningar 
Landskapet som omger den nya ledningen består i huvudsak av skogsmark där 
hyggesmark, ungskogar och plockhuggna skogar dominerar, men det finns även ett mindre 
inslag av naturskogar som endast i låg grad påverkats av skogsbruk. Utöver skogsmark 
passerar ledningen förbi ett antal våtmarker, jordbruksbygder, ett antal mindre vattendrag 
samt Rickleån. Nedströms Robertsfors är Rickleån utpekat som ett riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap 6§ miljöbalken, se Bilaga D3 Riksintressen och intressen enligt 7 
kap. MB. Riksintresset berörs därmed inte av ledningen. Under utredningen har den nya 
ledningen, så långt det är möjligt, anpassats till att områden med dokumenterat högre 
naturvärden, exempelvis VMI-objekt (våtmarksobjekt), nyckelbiotoper, områden som 
identifierats vid naturvärdesinventeringar etc. undvikits. Inga områden som idag omfattas 
av formellt skydd korsas av ledningen.  

Där ledningen korsar Lappsjöbäcken passerar ledningen strax öster om en nyckelbiotop 
och ett område som av länsstyrelsen klassats som ett utredningsområde, se Bilaga D4 
Övriga intressen. Ett område som av länsstyrelsen bedöms vara ett utredningsområde har 
oftast sådana kvalitéer att länsstyrelsen på sikt kan inleda ett arbete med formellt skydd av 
området. Nyckelbiotopen ligger helt inom länsstyrelsen utredningsområde och de två 
objekten delar namnet Lappsjöbäcken, nyckelbiotopen har ID 3256 och utredningsområdet 
har ID AC1156. Cirka 1,3 kilometer söder om Lappsjöbäcken passerar ledningen genom ett 
annat av länsstyrelsen utpekat utredningsområde, Salasmyran (ID AC1154). Den västra 
delen av Salasmyran har avverkats. Nyckelbiotopen samt de två av länsstyrelsen utpekade 
utredningsområdena har inte besökts i fält. Nordöst om Risvattnet ligger av länsstyrelsen 
utpekat utredningsområde Brännåsmyran. Utredningsområdet kommer inte att beröras av 
ledningen då den är placerad över 30 meter ifrån.  

Ledningen passerar nio naturvärdesobjekt, se Figur 6-3, som vid naturvärdesinventering 
bedöms hålla ”Påtagligt naturvärde” och ett objekt som bedöms hålla ”Högt naturvärde ” 
enligt Svensk Standard 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(SS 199000:2014). En utförlig beskrivning av fyra av områdena (B 04, 06, 07 och 09) finns 
att läsa i Bilaga D5.1 Objektsbeskrivningar till Bilaga D5 Natur- och fågelinventering. 
Resterande fem områden (X1-X5) finns beskrivna i Bilaga D5.5 Kompletterad 
naturinventering.  

Ledningen passerar över ett flertal våtmarksområden varav ett, Stor-Tryttjärnen (LOID 
AC21K7I01), har bedömts hålla högt naturvärde i Länsstyrelsens våtmarksinventering 
(VMI), se Bilaga D4 Övriga intressen. Den del av Stor-Tryttjärnen som berörs av sökt 
ledning besöktes i fält och är idag påverkad av dikning med igenväxning som följd. 
Området som berörs av ledningen bedömdes inte hålla påtagligt eller högre naturvärde. 

Ledningen passerar genom tio skogsbestånd som av skogsstyrelsen klassats som 
sumpskogar, Bilaga D4 Övriga intressen. Flera av de utpekade sumpskogarna har 
avverkats sedan sumpskogsinventeringen genomfördes. Samtliga sumpskogar som 
fortfarande är skogsklädda har besökts i fält och har då inte bedömts hålla påtagliga eller 
högre naturvärden.  

Utöver fåglar, som behandlas i avsnitt 6.4 Fågel, finns det inga tidigare uppgifter gällande 
kända förekomster av rödlistade arter eller arter som omfattas av fridlysning enligt 
Artskyddsförordningen (2007:845) inom planerad ledningsgata. I och med 
naturvärdesinventering gjordes ett fynd av skogsödla som omfattas av fridlysning enligt 4-6 
§§ Artskyddsförordning (2007:845). Med hänsyn till den totala ytan av den planerade 
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ledningsgatan går det dock inte utesluta att det finns fler förekomster av rödlistade arter 
eller arter som omfattas av fridlysning enligt artskyddsförordningen inom planerad 

ledningsgata.  
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Figur 6-3. Karta över naturvårdsobjekt som identifierats efter inventering i fält.  
Åtgärden är planerad inom område som omfattas av bestämmelser om strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken. 

För ekosystemtjänster, av den typ som är mest frekvent förekommande i dessa områden, 
exempelvis virkesproduktion, bärplockning, fiske, etc. är inte åtgärderna så stora att någon 
av tjänsterna hotas, varken på kort eller lång sikt. 

Vattenmiljö 
Ledningen korsar fem vattenförekomster som är listade i VattenInformationsSystem 
Sverige (VISS). Dessa vattendrag är Kvarnrisbäcken/Lappsjöbäcken (SE715855-173628), 
Hertsångerälven/Flarkån (SE714715-174014), Granån (SE713811-174317), Trybäcken 
(SE713215-174315) och Rickleån (SE713609-173544). Utöver dessa vattendrag korsar 
ledningen ett flertal mindre vattendrag.  

6.3.2. Inarbetade åtgärder 
Under bygg-och driftskede kommer Skellefteå Kraft att utföra följande generella 
försiktighetsåtgärder: 

• En 5-10 meter bred skyddszon med befintlig lågväxande vegetation sparas i 
anslutning till vattendrag och våtmarker. 

• Stolpplaceringen planeras genom att anpassa spannet så att placering i våtmarker 
eller i strandkanter vid sjöar och vattendrag undviks.  

• Överfarter över vattendrag och diken planeras väl. Vid överfart över vattendrag och 
diken ska tillfälliga eller permanenta broar användas.  

• Arbeten i områden med dålig bärighet sker så långt som möjligt på snötäckt 
och/eller frusen mark. Vid arbeten under andra perioder används stockmattor eller 
liknande för att minimera skadorna. Om körskador uppstår i mark åtgärdas skadan 
i samband med avslutat arbete. 

• Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor 
minimeras. Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i 
entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.  

6.3.3. Miljökonsekvenser 
Påverkan av en ny luftledning på naturmiljön sker under byggfasen i form av avverkning för 
ledningsgata och uppsättning av stolpar. Effekter under byggskedet kan vara förlust av 
naturlig vegetation, fragmentering av skog, påverkan på hydrologi och tillfälligt förändrade 
ljudnivåer. Under drift kan ledningsgator bidra till kanteffekter och fragmentering av 
skogsmiljöer. Ledningsgator utgör miljöer som hålls öppna och kan på så vis bidra till att 
hävdgynnade arter gynnas i landskapet. 
 
Naturmiljö  
Ledningen löper till stor del genom obruten skogsmark. Den största delen av skogsmarken 
är dock sedan tidigare kraftigt påverkad av skogsbruk varvid majoriteten av de 
skogsområden som påverkas av ledningen inte håller särskilt höga naturvärdeskvalitéer. 
Dock passerar ledningen igenom eller i direkt anslutning till ett fåtal områden med 
dokumenterade naturvärden.  

Ledningen passerar strax öster om Lappsjöbäcken (nyckelbiotop och utpekat 
utredningsområde). Till följd av den avverkning som kommer att utföras kommer 0,02 ha 
(0,4%) av nyckelbiotopen och 0,4 ha (0,5%) av det utpekade utredningsområdet att 
avverkas. Eftersom området där ledningen passerar Lappsjöbäcken i dagsläget är 
skogbeklätt kommer avverkningen leda till att kanteffekter uppstår i nyckelbiotopen och 
utredningsområdets nordöstra kant. Kanteffekter i form av ändrade ljus- och 
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mikroklimatförhållanden kan resultera i viss negativ påverkan på arter som gynnas av 
sluten skog. Med hänsyn till att förhållandevis liten del av de två områdena påverkas görs 
bedömningen att effekterna och konsekvenserna på naturvärdena knutna till såväl 
nyckelbiotopen som utredningsområde blir måttliga under bygg- och driftskede. 

Ledningen går genom länsstyrelsens utredningsområde Salasmyrans västra del. Denna del 
av området är i dag avverkat och därför är det osannolikt att de naturvärden som en gång 
fanns på platsen finns kvar. Ledningens effekter och konsekvenser på utredningsområdet 
under bygg- och driftskede bedöms som små. 

Ledningen passerar över naturvärdesobjektet B04 (Flarkån/Hertsångerälven; VISS 
SE714715-174014). Genom att anpassa stolpplaceringar och lämna en 10 meter bred 
skyddszon enligt avsnitt 6.3.2 Inarbetade åtgärder, bedöms ledningens effekter och 
konsekvenser på vattendraget under bygg- och driftskede som små.  

Ledningen passerar strax öster om naturvärdesobjektet B06. Genom att anpassa 
stolpplaceringar kan påverkan på de två små skogstjärnarna som utgör naturvärdesobjektet 
undvikas varvid både effekter och konsekvenser under bygg- och driftskede bedöms som 
obetydliga. 

Ledningen passerar över naturvärdesobjektet B07 (Granån; VISS SE713811-174317). 
Granån rinner längst ner i dalgången som till stor del utgör jordbruksmarkerna i Buafors. 
Genom att anpassa stolpplaceringar kommer ledningen att passera högt över vattendraget 
varvid påverkan på vattendraget i det närmaste kan undvikas. Ledningens effekter och 
konsekvenser på vattendraget under bygg- och driftskede bedöms som obetydliga. 

Ledningen passerar genom utkanten av naturvärdesobjektet B09. Objektet utgörs av ett 
mindre område med fullskiktad tallskog på hällmark. Närmare en sjättedel av objektet 
kommer att avverkas. Objektet bedöms hålla påtagligt naturvärde och en relativt stor andel 
av objektet kommer att avverkas varvid ledningens effekter och konsekvenser under bygg- 
och driftskede bedöms som måttliga. 

Ledningen passerar strax nordost om naturvärdesobjekten X1 och X2. Genom att anpassa 
stolpplaceringar kan påverkan på de två objekten i det närmaste undvikas varvid 
ledningens effekter och konsekvenser under bygg- och driftskede bedöms som små. 

Ledningen passerar strax öster samt strax norr om naturvärdesobjektet X3. Ledningen 
kommer främst att gå på den östra sidan om en mindre skogsbilväg som löper utmed 
objektets östra kant varvid påverkan på objektet i det närmaste kommer undvikas och 
ledningens effekter och konsekvenser under bygg- och driftskede bedöms som obetydliga. 

Ledningen passerar över naturvärdesobjektet X4 (Trybäcken; VISS SE713215-174315). 
Genom att anpassa stolpplaceringar och lämna en 10 meter bred skyddszon enligt avsnitt 
6.3.2 Inarbetade åtgärder, minimeras påverkan på vattendraget. Träd kommer dock att 
behöva fällas vilket ökar solinstrålningen jämfört med dagsläget. Ledningens effekter och 
konsekvenser på vattendraget under bygg- och driftskede bedöms som måttliga. 

Ledningen kommer att passera över naturvärdesobjektet X5 (Rickleån; VISS SE713609-
173544). I dagsläget är området närmast ån redan avverkat och den nya ledningsgatan 
kommer att innebära en mindre breddning av befintlig avverkning. Genom att anpassa 
stolpplaceringar och lämna en 10 meter bred skyddszon enligt avsnitt 6.3.2 Inarbetade 
åtgärder, minimeras dock påverkan på vattendraget. Eftersom området redan är påverkat 
och solinstrålningen till vattendraget endast kommer att öka marginellt bedöms ledningens 
effekter och konsekvenser på Rickleån under bygg- och driftskede som små. 
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Påverkan på våtmarker kommer i stor utsträckning att kunna undvikas genom att placera 
stolparna på var sida om myrarna och/eller på torra uppstickande fastmarkspartier i 
våtmarkerna. På så sätt sker ingen påverkan på hydrologi och funktion. Den nya 
ledningens effekter och konsekvenser på våtmarker under bygg- och driftskede bedöms 
som obetydliga. 

Med inarbetade åtgärder bedöms ledningens effekter på berörda sumpskogsområden 
under bygg- och driftskede som liten och konsekvenserna bedöms som obetydliga.  

Den nya ledningen är placerad på ett sådant sätt att bevarandestatus för identifierade 
rödlistade arter och arter skyddade enligt artskyddsförordningen på lokal, regional eller 
nationell nivå inte hotas. Den nya ledningens effekter på dessa arter bedöms under bygg- 
och driftskede som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 

Åtgärden bedöms inte ge upphov till hindrande av allemansrättslig tillgång eller så 
väsentligt förändrade livsvillkor för förekommande växt- och djurarter att strandskyddets 
syften påverkas. Därför bedömer Skellefteå Kraft att ingen dispens från strandskyddet 
behöver sökas.  

Vattenmiljö 
Möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattendragens kontinuitet eller ekologiska 
status kommer inte att påverkas av den nya ledningen.  

Genom att anpassa avståndet mellan stolparna vid detaljprojektering kan passering ske 
utan påverkan på vattendragens hydrologi. Avverkning leder till ökad solinstrålning vilket i 
begränsad omfattning kan leda till förändrade förhållanden i vattendragen, speciellt i de 
minsta. Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms dock ledningens effekter på vattenmiljöer 
under bygg- och driftskede som obetydliga och konsekvenserna bedöms bli obetydliga. 

6.4 Fågel 

6.4.1. Förutsättningar 
Alla i Sverige regelbundet förekommande arter omfattas av fridlysning enligt 4 § 
Artskyddsförordningen (2007:845). Det är således förbjudet att avsiktligt störa dessa arter, 
särskilt under häckningstid, samt att förstöra deras fortplantningsområde eller viloplatser. 
Med syfte att förenkla det aktiva naturvårdsarbetet anger Naturvårdsverket att rödlistade 
fåglar, fåglar som listas i Fågeldirektivets Bilaga 1 och fåglar som minskat med mer än 50% 
de senaste 30 åren särskilt skall beaktas. 

I beskrivningen nedan presenteras främst de mest karaktäristiska arterna samt speciellt 
intressanta arter och arter av speciell betydelse för de områden som berörs av den nya 
ledningen. Hotade rovfåglar som omfattas av sekretess behandlas i Bilaga D6 
Sekretessbilaga som skall hanteras med sekretess. 

Fågelfaunan i området bedöms vara representativ för denna del av landet och 
kännetecknas av arter knutna till ett storskaligt kuperat skogslandskap innehållande 
våtmarker, tjärnar och sjöar. Andelen jordbruksmark är förhållandevis låg vilket även 
återspeglas i fågelfaunan. Vanliga arter i omgivningarna är lövsångare, bofink, bergfink 
samt trädpiplärka. Även trastar såsom björktrast, rödvingetrast, taltrast och dubbeltrast är 
vanliga. I barrskogsområdena finns bland annat arter såsom kungsfågel (VU), tretåig 
hackspett (NT) och spillkråka (NT).  

I landskapet som omger ledningen finns ett fåtal registrerade observationer av rovfåglar där 
rapportören angivit att observationen indikerar häckning ex. kungsörn (Fågeldirektivet, NT), 
bivråk (Fågeldirektivet, NT), brun kärrhök (Fågeldirektivet) och stenfalk (Fågeldirektivet) 
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och ugglor ex. berguv (Fågeldirektivet, VU), hökuggla (Fågeldirektivet), jorduggla 
(Fågeldirektivet) och pärluggla (Fågeldirektivet). Brun kärrhök uppges vid ett flertal tillfällen 
ha häckat i Bodtjärn cirka en kilometer norr om station Bodbyn. Berguv har vid enstaka 
tillfällen hörts sjunga i landskapet som omger ledningen. Närmare uppgifter om lokalisering 
av sjungande berguv presenteras i Bilaga D6 Sekretessbilaga.  

Kungsörn (NT) har revir i omgivande landskap. Vad gäller placering av dessa revir 
hänvisas till Bilaga D6 Sekretessbilaga. Dialog med Kungsörnsgruppen i Västerbottens län 
har skett i syfte att få information om bolokaler, örnrevir och vilka områden som främst 
nyttjas av dessa örnar. Exakt hur kungsörnar rör sig i landskapet och var de födosöker är 
omöjligt att säga eftersom det varierar över tid, beroende på var det finns nyupptagna 
hyggen eller om det finns områden där det just för tillfället finns någon tillgänglig 
födoresurs. Även havsörn har sporadiskt noterats i omgivande landskap.  

Skogshöns såsom järpe (Fågeldirektivet), orre (Fågeldirektivet) och tjäder (Fågeldirektivet) 
bedöms ha starka populationer i landskapet som omger ledningen se Bilaga D5 Natur- och 
fågelinventering. Inom ett avstånd på 500 meter från ledningen identifierades vid 
inventering en plats som bedömdes som en trolig tjäderspelplats, se Figur 6-4. Den troliga 
spelplatsen ligger cirka 350 meter öster om nyckelbiotopen Lappsjöbäcken och cirka 300 
meter öster om ledningen, se Bilaga D5 Natur- och fågelinventering. I samband med 
spelplats- och naturvärdesinventeringen gjordes ytterligare 46 fynd av skogshöns enligt 
följande: järpe (1), orre (11), obestämd orre/tjäder (2) och tjäder (32), oftast i form av 

spillning men även ett fåtal direkta observationer. 
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Figur 6-4. Karta över den troliga tjäderspelplatsen. 
Trots att sångsvan (Fågeldirektivet) och trana (Fågeldirektivet) förekommer i landskapet 
som omger ledningen finns det inga uppgifter gällande häckning inom ett avstånd på 500 
meter ifrån ledningen. I samband med fågel-, naturvärdes- och spelplatsinventering 
observerades enstaka individer rasta på jordbruksmarkerna kring Ultervattnet se Bilaga D5 
Natur- och fågelinventering. Det finns även tidigare uppgifter om rastande sångsvan, gäss 
och tranor från Ultervattnet och fälten sydväst om Robertsfors. Det relativt ringa antalet 
fåglar och antalet tidigare observationer medför att rastplatserna bedöms vara av mindre 
vikt för fågellivet i stort. 

Majoriteten av de våtmarker som berörs av ledningen utgörs främst av förhållandevis torra 
fattigkärr och är således inte särskilt intressanta ur ett fågelperspektiv. Trots avsaknad av, 
för fågellivet, intressanta våtmarker är det troligt att arter som ängspiplärka (NT), grönbena 
(Fågeldirektivet) och skogssnäppa sporadiskt häckar på våtmarkerna som berörs av den 
nya ledningen.  

Av arter knutna till öppen störd mark, tex nyupptagna hyggen eller skogsgator, kan 
buskskvätta (NT) och ortolansparv (VU) nämnas. Av dessa arter finns det enstaka spridda 
fynd längs ledningen.  

Ledningen passerar inga utpekade flyttleder, större rastplatser, spel- eller häckningsplatser 
för känsliga fågelarter. 

6.4.2. Inarbetade åtgärder 
Ledningen går till största delen genom skogsmark och stolparnas höjd kommer till största 
del understiga den omgivande skogen, vilket medför att kollisionsrisken minimeras. 
 
Vid passage av Flarkån kommer ledningen att förses med fågelavvisare. 
 
Ledningssträckningen är anpassad med syfte att undvika påverkan på kungsörn.  

6.4.3. Miljökonsekvenser 
Kraftledningar kan medföra risker för fåglar dels genom kollisioner och dels genom 
överslag. Risken för att fåglar som rör sig i luftrummet kan kollidera med ledningar ökar där 
ledningar korsar öppna områden såsom öppna fält, myrar eller vattendrag. Överslag kan 
orsakas när fåglarna sätter sig på ledningen. För att ett överslag ska uppstå måste en fågel 
nå två faser samtidigt med sina vingar. Eftersom fasavståndet är cirka fem meter för den 
nya ledningen är risken för kortslutning i stort sett obefintlig. I huvudsak kommer stolparnas 
höjd att understiga den omgivande skogen vilket minimerar kollisionsrisken.  

Långa ledningsgator medför ett förhållandevis stort bortfall av skogsmiljöer. Inom berörd 
ledningsgata är dock andelen naturskog liten varvid risken att arter som är knutna till gamla 
naturskogsmiljöer ex. kungsfågel (NT), spillkråka (NT) och tretåig hackspett (NT) kommer 
att påverkas negativt bedöms som liten. Den nya ledningens effekter och konsekvenser på 
dessa arter bedöms under bygg- och driftskede som små. 

Allmänt kan man säga att både havsörn och kungsörn ofta vill ta sig fram i landskapet på 
det mest energieffektiva sättet och därför gärna nyttjar uppvindar i sluttningar eller kretsar 
ovanför höjder. Genom att den sökta ledningen inte ligger inom tre kilometer från något 
känt örnbo och ligger lågt i landskapet bedöms risken för kollision ha minimerats. 
Sammantaget bedöms effekter och konsekvenser på kungsörn och havsörn under bygg- 
och driftskede som små. 
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Tjäder och orre har starka populationer i det omgivande landskapet. Den troliga 
tjäderspelplats som ligger cirka 300 m ost om ledningen kommer inte att utsättas för direkt 
påverkan av ledningen. Avståndet är dessutom så pass stort att påverkan under 
spelperioden bedöms som liten. Det finns inga uppgifter om spelplatser för orre inom ett 
avstånd på 500 meter från ledningen. Därav bedöms kollisionsrisken som låg för dessa 
arter. Ledningens effekter och konsekvenser på dessa arter bedöms under bygg- och 
driftskede som små.  

Inga rika fågelmyrar passeras av den nya ledningen. Trots detta kan det förväntas att arter 
som grönbena (Fågeldirektivet) och skogssnäppa häckar sporadiskt på de våtmarker som 
berörs av ledningen. För dessa, och liknande arter, som är relativt små med god 
manöverförmåga, bedöms kollisionsrisken som låg. Ledningens effekter och konsekvenser 
på dessa arter under bygg- och driftskede bedöms som små. 

Ledningen korsar inga större rastplatser eller kända flyttstråk för migrerande svanar, gäss, 
tranor eller rovfåglar. Risken för omfattande påflygning bedöms därför som liten.  

Sammantaget bedöms risken att rödlistade fåglar eller fåglar som omfattas av 
Fågeldirektivet skall påverkas negativt av den nya ledningen som liten. Den nya ledningen 
är placerad på ett sådant sätt i landskapet, och har ett sådant tekniskt utförande, som gör 
att fåglars bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå inte hotas.  

Med inarbetade åtgärder bedöms sammanfattningsvis ledningens effekter på fågellivet 
under bygg- och driftskede som små och konsekvenserna bedöms som små. 

6.5 Kulturmiljö  

6.5.1. Förutsättningar 
I utredningsområdet finns många kulturhistoriska fynd. De närmast liggande lämningarna 
ligger inom 50 meter på var sida av ledningen och presenteras med lämningsnummer i 
kartan i Figur 6-5. Fornlämningarna L1938:6657 och L1938:6591 ligger norr om Inre 
Ultervattnet och utgörs av fångstgropar. Väst om Pellfäboda finns en fornlämning som 
utgörs av en boplatsgrop med lämningsnummer L1939:6723. Det finns även en möjlig 
fornlämning vid Herrgårdsfäboda med lämningsnummer L1939:6403 och som beskrivs som 
en bytomt/gårdstomt.  

I Robertsfors finns ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken, se Figur 6-5. 

6.5.2. Inarbetade åtgärder 
Vid detaljprojektering kommer arbetsvägar, upplagsplatser, arbetsområden och stolpplatser 
anpassas till kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar så att de inte 
kommer till skada. 

Skellefteå Kraft kommer inför detaljprojektering och byggnation att samråda med 
länsstyrelsen gällande de kulturvärden som är belägna intill den nya ledningen. 

Om tidigare icke kända forn- eller kulturhistoriska lämningar påträffas under byggnation ska 
dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning (2 kap kulturmiljölagen). 

6.5.3. Miljökonsekvenser 
Påverkan av en ny ledning på kulturmiljövärden sker under byggskedet i form av 
markarbeten och avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskede kan vara att 
fornlämningar eller historiska lämningar förstörs. Effekter av en ledning under drift kan vara 
visuell, vilket begränsas av mellanliggande vegetation. 
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Fornlämningarna kan undvikas genom stolparnas placering. På grund av avståndet till 
utpekat område av riksintresse för kulturmiljövård, mellanliggande vegetation och höjder 
bedöms planerad ledning inte påverka riksintresset. 

Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms den nya ledningens effekter på fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar under bygg- och driftskede som obetydliga och 
konsekvenserna bedöms som obetydliga.   
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Figur 6-5. Kulturmiljövärden i närområdet till den nya ledningen. 
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6.6 Rekreation och friluftsliv  

6.6.1. Förutsättningar 
Markerna längs ledningen är tillgängliga för skoteråkning, jakt, bär- och 
svampplockning och som strövområden.  

Rickleån är en älv som rinner från Stora Bygdeträsket vid Bygdsiljum ner till havet vid 
Rickleån. Rickleån utgör ett populärt rekreationsområde och har två vandringsleder, 
Flottarstigen och Fiskestigen. Flottarstigen går mellan Siknäs och Robertsfors där sedan 
Fiskestigen tar vid och som går ned till Rickleåns mynning i havet. 

Ledningen kommer att passera över Flottarstigen där stigen går längs Rickleåns södra sida 
förbi Forsnäs strax norr om Robertsfors. 

6.6.2. Inarbetade åtgärder 
Stolpar kommer att placeras på ett behörigt avstånd från Flottarstigen. 

6.6.3. Miljökonsekvenser 
Påverkan av en ny ledning på rekreation och friluftsliv sker under byggskedet i form av 
avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara störningar i form av 
ianspråktagande av mark, begränsad framkomlighet och förhöjda ljudnivåer. Effekterna är 
dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i området. 

Ledningsgatan innebär inga restriktioner för jakten i området. Däremot kan den öppna 
skogsgatan fungera som födolokal för älg och rådjur vilket kan vara positivt med hänsyn till 
jaktintressena. Ledningens effekter på rekreation och friluftsliv under drift bedöms som 
obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.  

Ledningen passerar Flottarstigen genom skogsmark som idag utgör ett kalhygge.  När 
skogen växer upp blir ledningen främst synlig lokalt där den passerar över stigen vilket 
eventuellt kan störa bilden av ostörd vandringsled. Ledningen kommer inte utgöra något 
hinder att röra sig längs stigen. I byggskede bedöms effekterna och konsekvenserna som 
små på grund av begränsad framkomlighet och ökad mänsklig närvaro. I driftskede bedöms 
effekterna och konsekvenserna på Flottarstigen som små. 

6.7 Rennäring  

6.7.1. Förutsättningar 
Markanvändning 
Den nya ledningen är belägen inom två samebyars vinterbetesmarker; Malå och Gran 
samebyar. Huvuddelen av ledningen går inom Malå samebys betesmark medan Gran 
sameby berörs av de sista cirka fyra kilometrarna vid Robertsfors. Vinterbetesmarkerna är 
de områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober – 30 april. Hela området 
brukas för vinterbete och renarna vandrar i ledningssträckningens riktning. Delar av 
området är av riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken, se Bilaga D7 Karta 
Rennäring. Riksintresseområdena sammanfaller med större sammanhängande trivselland 
med goda vinterbetesmöjligheter.  

Malå sameby är en skogssameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i 
Malå kommun. Samebyn har sina vinterbetesmarker i Skellefteå, Robertsfors och Norsjö 
kommuner. Samebyn får ha högst 6200 djur i vinterhjorden.  

Grans sameby är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i 
Arjeplog och Sorsele kommuner. Samebyns vinterbetesmarker ligger i Sorsele, Lycksele, 
Vindeln, Skellefteå, Ume och Robertsfors kommuner.  
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Samebyarnas flytt av renar mot vinterbetet börjar i regel under månadsskiftet oktober – 
november. Renarna befinner sig i området längs den nya ledningen från november till april. 
Perioden kan dock variera beroende på bl.a. bete. Skogsavverkning, dåliga isar på sjöar 
och vattendrag samt brist på bete har gjort att möjligheten att flytta renarna till fots mellan 
olika årstidsbeten därigenom har begränsats eller omöjliggjorts i vissa lägen, vilket medför 
att renarna vid vissa tillfällen måste flytta österut till vinterbetet med lastbil. Vilka 
vinterbetesområden som sedan kan nyttjas beror på rådande betessituation. 
Vinterbetesmarkerna delas upp inom samebyarna i vintergrupper, vilket innebär att olika 
familjer använder betesrätten inom skilda delar av samebyarnas betesområde. Renarna 
befinner sig i området för den nya ledningen från november till april. Perioden kan dock 
variera beroende på bl.a. betesförhållanden. Hur många renar som vistas i området är 
beroende på hur betesförutsättningarna är samt hur samebyarnas medlemmar formar 
vintergrupperna. 

Renskötarna planerar hur betesmarkerna ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt 
utifrån traditionell samisk kunskap som har gått i arv i generationer. Principen är i korthet att 
genom analys av betesläget flytta renarna i den riktningen att renarna kan nyttja åtkomligt 
markbete. Vid isbildning i markskiktet och vid hård skare som hindrar renen att gräva efter 
marklavar och annat bete, sprider sig renarna ut över stora områden i sitt sökande efter 
bete. Renskötarna utför kantbevakning med skoter och bil. Störningar på betesmarkerna 
kan medföra att renar sprids i önskade riktningar och till områden som renskötarna vill 
spara för kommande beten under säsongen. Klimatet påverkar starkt förutsättningarna för 
renskötseln.  

Beskrivning av den nya ledningen 

Den nya ledningen ligger inom kärnområde för Malå och Grans samebyar, se Bilaga D7 
Karta Rennäring. Kärnområden har för rennäringen avgörande betydelse för möjligheten att 
varaktigt bedriva sin verksamhet, t. ex. är vinterbetesområden för vintergrupper inom 
samebyn. 

Vid Kallkällbäcken korsar ledningen en flyttled och öster om ett större sammanhängande 
trivselland som nyttjas av Malå sameby, se Bilaga D7 Karta Rennäring. Området är även 
redovisat som riksintresse för rennäringen. Mellan Kallkällbäcken och området norr om 
Robertsfors går ledningen längs utkanten av ett stort område utpekat som trivselland som 
delvis även är utpekat som riksintresse för rennäringen. Gränsen för denna östra del av 
riks- och trivsellandområdet består av vägarna 742 och 736 och byarna Degerfors, Östanå, 
Inre Ultervattnet, Yttre Ultervattnet och Buarfors. 

Malå sameby har en samlingshage norr om Robertsfors. Samebyn bedömde vid samrådet 
att den nya ledningen kommer att vara på ett tillräckligt avstånd från hagen.  

Mellan Rickleån/väg 651 och stationen söder om Robertsfors passerar ledningen genom ett 
stort trivsellandsområde som nyttjas av Gran sameby. I samrådet framförde samebyn att de 
inte har några erinringar mot föreslagen ledningssträckning. 

Rennäringen styrs av renarnas vandringar över året. Renarna flyttas mellan olika 
betesområden utifrån årstid och tillgången på bete. Hur betesmarkerna nyttjas skiljer sig åt 
från år till år och beror på klimat och andra yttre förutsättningar, inte minst påverkan genom 
mänsklig aktivitet och exploateringar. Detta innebär att inte bara områden utpekade som 
riksintressen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken är viktiga från ett renskötselperspektiv. 

Den nya ledningen är placerad inom de stråk som samebyn förordade i samrådet. De första 
cirka fem kilometrarna går ledningen längs befintlig ledning och större delen av sträckan 
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mellan Kallkällbäcken och området norr om Robertsfors går ledningen parallellt med 
vägarna 742 och 736 och byarna Degerfors, Östanå, Inre Ultervattnet, Yttre Ultervattnet 
och Buarfors vilket samlar intrånget i landskapet.  

6.7.2. Inarbetade åtgärder 
Dialog kommer att ske med samebyarna innan och under byggfasen i syfte att planera 
arbetena i samråd med samebyn. 

Skellefteå Kraft undersöker möjligheten att stödja en utökning av samlingshagen söder om 
Ragn-Sells avfalls-/återvinningsläggning norr om Robertsfors tillsammans med Malå 
samebyn. 

6.7.3. Miljökonsekvenser 
Påverkan av en ny ledning på rennäringen sker under byggfasen i form av 
markbearbetning och avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara 
tidsbegränsad ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av 
markens värde som betesmark. Effekter under driftskedet kan uppstå i samband med 
underhållsåtgärder eller av att skogsgatan blir ett öppet skogsfritt stråk som renarna följer 
ut ur betesmarken. Indirekt kan skogsgator medföra ökad skotertrafik som medför 
störningar på, och spridning av, betande renhjordar vilket skapar merarbete och 
merkostnader för renskötarna. Inledningsvis kan undvikelseeffekter ske hos renarna.  

Det ultravioletta spektrumet och ljud till så kallade koronaeffekter kan i vissa fall uppstå 
kring ledningar med en spänning på 320 kV eller mer. Då ledningen som hanteras i denna 
ansökan gäller för en 170 kV-ledning bör därmed koronaeffekter inte kunna anses vara en 
fråga.4 

Det kan bli aktuellt att bygga ledningen när renarna befinner sig i området, det vill säga 
mellan november-april, men det finns perioder under den perioden som samebyn inte 
vistas i området längs den sökta ledningen och då byggnation av ledningen kan ske utan 
störning. Genom att föra dialog med samebyarna innan och under byggfasen av den 
planerade ledningen kan Skellefteå Kraft planera så att ledningen inte byggs när renarna är 
där. I så fall sker inga störningar och tillgängligheten består under byggfasen. Den nya 
ledningen kan medföra en viss tillfällig förändring av landskapet som renarna kan 
uppmärksamma, med det är dock inte så omfattande förändring jämfört med exempelvis 
pågående skogsbruk.  

Uppstår situationen att byggnation behöver ske när renarna är i området längs ledningen 
kan åtgärder för att begränsa eller undvika negativa effekter vara en del i dialogen med 
samebyarna. Målet med åtgärderna är att samebyns renskötsel i det berörda området ska 
kunna fortsätta att bedrivas på nuvarande nivå tillsammans med ledningskoncessionen. 
Eftersom den specifika vinterns förhållanden styr hur rennäringen bedrivs i området är det 
inte möjligt att vara helt specifik. Effekten under byggfasen kan ge ökad störning av 
renarnas betesgång i det fall renarna vistas i området under byggnation. Effekterna är dock 
tillfälliga.  

Ledningens passering genom riksintresseområde för rennäringen innebär ingen påtaglig 
skada på riksintresset och försvårar inte rennäringens bedrivande väsentligt.  

Sammanfattningsvis bedöms effekterna av den nya ledningen som små utifrån att påverkan 
bedöms orsaka negativa effekter för samebyarna, men att värdet på betesmarken i och 
kring den nya ledningen fortfarande finns kvar och att marken kan nyttjas av samebyarna 
även om ledningen uppförts. Med inarbetade åtgärder bedöms ledningens effekter och 
                                                      
4 Vindkraft och renar, mars 2018. 
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konsekvenser under bygg- och driftskede sammanfattningsvis som små. Måttliga effekter 
bedöms endast uppstå tillfälligt i det fall renarna vistas i området under byggfas (konflikt 
med ett stort intresse). 

6.7.4. Kumulativa effekter 
För en sameby måste varje intresse, verksamhet och exploatering ses i ett sammanhang 
och hur dessa tillsammans påverkar renskötseln. Rennäringen har ett beroende av 
flexibilitet vad gäller betesmarker och flyttleder. Denna flexibilitet kan påverkas av olika 
exploateringsintressen, klimatförändringar eller rovdjurstryck som sammantaget leder till 
svårigheter för samebyn att bedriva sin näring, d.v.s. kumulativa effekter. Varje nytt intrång i 
betesmarkerna innebär att möjligheten till flexibilitet minskar och ger merarbete för 
renskötarna.  

Olika typer av verksamheter och intressen som tillsammans påverkar renskötselns 
förutsättningar är exempelvis skogsbruk, vindkraft, väg, järnväg, täktverksamhet och 
friluftsliv. Till detta tillkommer även effekten av klimatförändringar samt förekomsten av 
rovdjur inom samebyarnas betesområden som medför att såväl kustbetet påverkas som 
åretruntmarkerna ovan lappmarksgränsen och odlingsgränsen. 

6.7.5. Tillkommande kumulativa effekter av ny 170 kV-ledning 
Den aktuella ledningen bedöms ur ett helhetsperspektiv. Tillkommande kumulativa effekter 
av den nya 170 kV-ledningen i luftledningsutförande medför ytterligare ett intrång för 
rennäringen. Omfattningen av de kumulativa effekterna kan variera alltifrån viss påverkan 
till omfattande påverkan som exempelvis permanent bortfall av betesmark eller störningar 
på rennäringen under byggtid när renar betar i området. Utifrån kumulativa perspektiv kan 
effekter uppstå på djurens kondition, överlevnad, reproduktion och produktion, som är 
följder av att renar utsätts för flera typer av störningar samtidigt.  

En effekt av att kraftledningen tillsammans med andra verksamheter kommer att uppföras 
och fortgå i området är att flexibiliteten för rennäringen minskar vad gäller betesmarker. 
Effekten förstärks i takt med att ostörda områden minskar. Den aktuella ledningen bedöms i 
sammanhanget ha betydelse ur ett helhetsperspektiv. För att minska effekterna på 
renskötseln så har hänsynsåtgärder föreslagits. Värdet på betesmarken i och kring den nya 
ledningen bedöms fortfarande finnas kvar och marken kan nyttjas för samebyn även om 
ledningen har uppförts.  

6.8 Övrig markanvändning och infrastruktur 

6.8.1. Förutsättningar 
I utredningsområdet är den huvudsakliga markanvändningen skogsbruk, jordbruk och 
rennäring, se avsnitt 6.7 Rennäring. I Inre- och Yttre Ultervattnet passerar ledningen över 
jordbruksmark. 

Ledning passerar väg 778, 742, 733 och 736 samt ett antal mindre vägar. De första 5 
kilometrarna går ledningen går längs med Skellefteå Krafts 130 kV- och 36 kV-ledningar. 
Ledningen korsar även ett antal mindre ledningar. Ledningen passerar cirka 400 meter väst 
om Ragn-Sells avfalls-/återvinningsläggning norr om Robertsfors och bedöms inte medföra 
några effekter på anläggningen. 

Trafikverket har planer på att anlägga en transformatorstation till Norrbotniabanan öster om 
den nya stationen söder om Robertsfors. Trafikverket har även en pågående 
koncessionsansökan för en matarledning från stambanan till denna nya 
transformatorstation. 
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Den nya ledningen passerar mellan två riksintresseområden avseende vindbruk enligt 3 
kap 8 § miljöbalken som ligger på höjderna Röjmyrberget respektive Storklanken, 
Gåstjärnberget och Mysslingsberget, se Bilaga D3 Riksintressen och intressen skyddade 
enl. 7 kap. MB. Ledningen bedöms inte medföra några effekter på riksintresseområdena. 
Fred Olsen Renewables AB, som projekterar för en vindkraftpark på Röjmyrberget, har i 
samrådet meddelat att de ser positivt till sträckningen förbi Röjmyrberget. 

Ledningen ligger cirka tre kilometer från ett vattenskyddsområde i Flarken och kommer 
därmed inte medföra några effekter på skyddsområdet. Öst om Risvattnet passerar 
ledningen grundvattenförekomsten Flarkåsen, Degerforsområdet (SE715163-173677). 
Ledningen ligger cirka 270 meter från grundvattenförekomsten och bedöms därmed inte 
medföra effekter på förekomsten. 

I Brunnsregistret5 finns ett antal vattenbrunnar registrerade längs ledningen. I det här 
skedet bedöms avståndet mellan den sökta ledningen och brunnarna mer än väl uppfyllt ur 
ett perspektiv utifrån försiktighetsprincipen. Ledningen kommer att detaljprojekteras varvid 
eventuella enskilda brunnar för dricksvatten kan upptäckas. Skulle en enskild brunn, där 
dricksvatten hämtas, upptäckas finns alternativ till åtgärd. Som ett första alternativ kan 
ledningen flyttas ett tiotal meter bort från en eventuell brunn då koncessionsbeslutet ger 
Skellefteå Kraft en viss justeringsmån. Det andra alternativet är att använda inert material i 
stolparna, såsom komposit. Skellefteå Kraft kommer i första hand att tillämpa det första 
alternativet där så är möjligt.  

6.8.2. Inarbetade åtgärder 
Bygg- och underhållsåtgärder utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor 
minimeras. Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i 
entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.  

Skulle enskilda brunnar, där dricksvatten hämtas, upptäckas under detaljprojekteringen 
kommer skadeförebyggande åtgärder att vidtas. Som ett första alternativ kan ledningen 
flyttas ett tiotal meter bort från en eventuell brunn. Om det i enskilda fall inte skulle vara 
möjligt kommer inert material att användas i stolparna, såsom t.ex. komposit, vid just denna 
plats.  

Skellefteå Kraft kommer att samråda med Trafikverket i samband med projekteringen för 
teknisk lösning kring station Robertsfors.  

6.8.3. Miljökonsekvenser 
Påverkan av ny ledning på jord- och skogsbruk sker under byggskedet i form av avverkning 
för ledningsgata samt schaktarbeten för stolpplaceringar inom både skogs- och 
jordbruksmark. Effekter under byggskedet kan vara att jordbruks- och skogsmark tas i 
anspråk samt att framkomligheten och möjligheten att bruka mark kan bli begränsad.  

Den nya ledningen kan under byggskedet medföra begränsad framkomlighet för 
jordbruksfastigheterna i Inre- och Yttre Ultervattnet men kommer inte utgöra något hinder 
under ledningens driftskede. Effekterna och konsekvenserna för jordbruksverksamhet 
bedöms små under byggskede och som obetydliga under driftskede.  

Möjligheten till normal skogsproduktion inom området för skogsgatan upphör under den tid 
som ledningen är i drift. Ledningen är dock inget hinder för omkringliggande 
skogsverksamhet. Ledningens effekter på skogsmarken bedöms under bygg- och 
driftskede som små och konsekvenserna bedöms som små. 

                                                      
5 SGU, Brunnsregistret (2019-04-26): https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/ 
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Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker i form av korsningar med befintlig 
infrastruktur. Effekter är att det finns risk för störning av verksamheten under 
anläggningsskedet. Dessa effekter är dock kortvariga och när ledningen står på plats utgör 
den inget hinder för befintlig infrastruktur. Den nya ledningen bedöms inte påverka befintlig 
infrastruktur. Efter inarbetade åtgärder bedöms ledningens effekter på infrastruktur under 
bygg- och driftskede som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 

Ledningens effekter och konsekvenser för vattenbrunnar bedöms båda som obetydliga 
under bygg- och driftskede.  

6.9 Sammanställning av försiktighetsåtgärder 
Nedan presenteras en sammanställning av de försiktighetsåtgärder som Skellefteå Kraft 
åtar sig för att avhjälpa, hindra eller motverka negativ påverkan på berörda intressen i 
enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken, se Tabell 6-1.  
 
Tabell 6-1. Försiktighetsåtgärder som Skellefteå Kraft avser att vidta inom projektet.  
 
Intresse Försiktighetsåtgärd 

Landskap- och 

bebyggelsemi jö 

Någon åtgärd är inte aktuellt. 

 

Naturmiljö och fågel Naturmiljö 

Under bygg-och driftskede kommer Skellefteå Kraft att utföra följande generella 

förs ktighetsåtgärder: 

• En 5-10 meter bred skyddszon med befintlig lågväxande vegetation 

sparas i anslutning till vattendrag och våtmarker. 

• Stolpplaceringen planeras genom att anpassa spannet så att placering i 

våtmarker eller i strandkanter vid sjöar och vattendrag undv ks.  

• Överfarter över vattendrag och diken planeras väl. Vid överfart över 

vattendrag och diken ska tillfälliga eller permanenta broar användas.  

• Arbeten i områden med dålig bärighet sker så långt som möjligt på 

snötäckt och/eller frusen mark. Vid arbeten under andra perioder 

används stockmattor eller liknande för att minimera skadorna. Om 

körskador uppstår i mark åtgärdas skadan i samband med avslutat 

arbete. 

• Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och 

o jor minimeras. Krav på hantering och förs ktighetsåtgärder regleras i 

entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.  

Fågel  
• Ledningen går till största delen genom skogsmark och stolparnas höjd 

kommer till största del understiga den omgivande skogen, vilket medför 
att kollisionsrisken minimeras. 

• Vid passage av Flarkån kommer ledningen att förses med fågelavvisare. 
• Ledningssträckningen är anpassad med syfte att undvika påverkan på 

kungsörn.  

Kulturmiljö Vid deta jprojektering kommer arbetsvägar, upplagsplatser, arbetsområden och 

stolpplatser anpassas till kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar så att de inte kommer till skada. 

 

Skellefteå Kraft kommer inför detaljprojektering och byggnation att samråda med 

länsstyrelsen gällande de kulturvärden som är belägna intill den nya ledningen. 

Om tidigare icke kända forn- eller kulturhistoriska lämningar påträffas under 
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byggnation ska dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning (2 kap 

kulturmiljölagen). 

 

Rekreation- och friluftsliv Stolpar kommer att placeras på ett behörigt avstånd från Flottarstigen. 

Rennäring Dialog kommer att ske med samebyn innan och under byggfasen i syfte att planera 

arbetena i samråd med samebyn. 

 

Skellefteå Kraft undersöker möjligheten att stödja en utökning av samlingshagen 

söder om Ragn-Sells avfalls-/återvinningsläggning norr om Robertsfors 

tillsammans med samebyn. 

 

Övrig markanvändning Bygg- och underhållsåtgärder utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och o jor 

minimeras. Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i 

entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.  

 

Skulle enskilda brunnar, där dricksvatten hämtas, upptäckas under 

detaljprojekteringen kommer skadeförebyggande åtgärder att vidtas. Som ett första 

alternativ kan ledningen flyttas ett tiotal meter bort från en eventuell brunn.  Om det 

i enskilda fall inte skulle vara möjligt kommer inert material att användas i 

stolparna, såsom t.ex. komposit, vid just denna plats.  

 

Skellefteå Kraft kommer att samråda med Trafikverket i samband med 

projekteringen för teknisk lösning kring station Robertsfors.  
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