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SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB söker tillstånd för nätkoncession för linje för att bygga en ny 150 kV luftledning från
station NK28 Bastusel i Malå kommun, Västerbottens län till en ny station i Slagnäs i Arvidsjaur kommun,
Norrbottens län.
Vattenfall Eldistribution har utrett olika alternativ till den nya sträckningen i syfte att minimera ledningens
påverkan på människors hälsa och miljö, landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående
markanvändning.
Bakgrund
Läget för försörjningen av elkraft för att tillgodose biltestindustrins växande behov i Arjeplogs kommun är akut.
Därför bjöd Arjeplogs kommun tillsammans med fordonsentreprenörer in Vattenfall Eldistribution för ett
dialogmöte. En ökande elektrifiering med fler testelbilar och investeringar i laddinfrastruktur ställer stora krav
på elkapaciteten i nätet i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. År 2025 bedömer biltillverkarna själva att de
passerat 50% andel laddbara modeller i det totala utbudet, vilket innebär att dessa modeller redan testas.
Enligt kommunalrådet Britta Flinkfeldt så är det ett problem att ledningarna är för underdimensionerade utifrån
behovet idag och därmed inte kan leverera tillräcklig mängd elektricitet.
Nuläge och konsekvenser för valt alternativ
Planer
Ledningen ligger inom Arvidsjaur och Malås kommuner. Kommunens översiktsplaner antogs av
kommunfullmäktige 2001 för Malå och 2015 för Arvidsjaur. Inget detaljplanelagt område berörs av ledningen.
Ledningssträckningen står inte i konflikt med några kommunala planer och bedöms därför inte ge upphov till
några konsekvenser.
Resurshushållning
Markanvändningen längs ledningen domineras av skogsbruk och rennäring.
Den nya ledningen passerar ett antal vattenförekomster klassificerade enligt länsstyrelsens
VattenInformationsSystem VISS. På sträckan mellan Bastusel och Slagnäs passeras Skellefteälven
(SE725787-163815) som är starkt modifierad, samt Magaträskbäcken (SE726756-162730), Geijaurbäcken
(SE727276-162097) och en namnlös bäck (SE727770-161156). Efter inarbetande av hänsynsåtgärder
bedöms effekterna på vattenförekomsterna som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Sökande gör bedömningen att ledningen inte kommer att påverka något av dessa vattendrag.
Nätägaren gör bedömningen att ledningen inte påverkar det av Bergsstaten beviljade undersökningstillstånd
för metaller och industrimineral som berörs (gällde till 2019-10-28). Området passeras idag av befintliga
ledningar.
Ledningens effekter på skogsmarken bedöms som små och konsekvenserna bedöms som små.
Naturmiljö
Den planerade ledningsgatan börjar i Bastusel och korsar sex våtmarksområden som klassats i
Våtmarksinventeringen (VMI). I VMI-objektet Brännmyran har man hittat höga naturvärden medan man i de
övriga endast har hittat vissa naturvärden. Den planerade ledningsgatan korsar även de VISS-registrerade
vattenförekomsterna Skellefteälven (SE725787-163815) som är starkt modifierad, samt Magaträskbäcken
(SE726756-162730), Geijaurbäcken (SE727276-162097) och en namnlös bäck (SE727770-161156).
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Fyra fynd av fridlysta arter finns i den planerade ledningsgatan. Det rör sig om de två orkidéerna korallrot och
Jungfru Marie nycklar samt fjällskära och revlummer. Ingen av dessa arter är rödlistade.
Inga fynd av rödlistade kryptogamer (svampar, lavar och mossor) har gjorts längs den planerade
ledningsgatan.
Sökning av fågelrapporter resulterade i ett tämligen stort antal fynd. Dessa fynd är gjorda mellan åren 2008–
2018. Sökningen gjordes i ett område som omfattade ledningsgatan samt 5 km på vardera sida runt om
ledningen vilket är rimligt när det handlar om arter som rör sig över stora områden. Bland de mer utsatta
arterna hittades kungsörn (NT, FD), jaktfalk (VU, FD), pilgrimsfalk (VU, FD) smålom (NT, FD).
Påverkan av en ny luftledning under byggfasen sker i form av markarbeten, förändrade ljudnivåer, avverkning
för ledningsgatan och anläggandet av stolpar. En positiv effekt kan vara ökad population av pollinerade
insekter. Effekterna och konsekvenserna av åtgärden avseende vattendrag i området bedöms som
obetydliga. Ledningen passerar ett antal våtmarker, men under förutsättning att arbete utförs på tjälad mark
så bedöms effekterna och konsekvenserna som små. Driftfasen kan påverka fåglar, dock finns ingen
detaljerad information om hur fåglarna rör sig i området. Ledningsgatan går till stor del genom brukad
skogsmark.
Kulturmiljö
Den kulturhistoriska analysen har omfattat en 100 meter bred korridor längs den planerade
ledningsstäckningen. Inom analysområdet finns inga registrerade lämningar, vare sig i Fornsök eller Skogoch historiaregistret. Inte heller berörs några utpekade intresseområden för kulturmiljö. En inventering av hela
eller delar av sträckan kan påvisa ytterligare förekomst av forn- eller kulturlämningar.
Ledningens effekt på kulturmiljön bedöms som obetydlig under byggnation, drift- och underhållsskedet och
konsekvenserna bedöms som små.
Landskapsbild
Landskapet är storslaget och Skellefteälven omges av ett högområde i norr där Ledvattsfjället reser sig med
över 700 möh och bildar ett massiv. Söder om älven utgörs området av flackare områden med skogsmark och
våtmarker. Ledningssträckning kommer att förläggas på norra sidan av älven i produktionsskog med liten
andel våtmarker. Skellefteälven rinner i sydostlig riktning och området tillhör Skellefteälvens
avrinningsområde. Samlad bebyggelse finns i Slagnäs. Landskapet präglas av ett aktivt skogsbruk med
blandade åldersstrukturer av i huvudsak tallskogar. I Slagnäs bedrivs idag ett av Sveriges största
biltestverksamhet, vilket påverkar samhället med dess omnejd.
Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms som små och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Främsta orsak till det är att ledningen kommer att utföras i träportal med horisontalt liggande faslinor som där
stolphöjderna vanligtvis kommer att vara mellan 16–18 meter höga.
Friluftsliv
Markerna längs den nya ledningen är tillgängliga för jakt, bär- och svampplockning och som strövområden.
Påverkan av en ny ledning på rekreation och friluftsliv sker under byggskedet i form av markarbeten och
avverkning för ledningsgata. Dessa aktiviteter kommer i första hand att ske under vinterhalvåret. Effekter
under byggskedet kan vara ianspråktagande av mark, begränsad framkomlighet och förhöjda ljudnivåer.
Effekterna är små och kortvariga och när luftledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i
området och påverkar heller inte den visuella upplevelsen. Ledningens effekter bedöms därmed som
obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Boendemiljö, hälsa och säkerhet
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Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar .
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. För luftledning avtar de elektromagnetiska fältet snabbt vid ökat avstånd och i det här
ärendet så finns ingen bebyggelse i närheten av den planerade ledningen.
Ledningen bedöms inte ge upphov till konsekvenser till följd av elektromagnetisk strålning.
Rennäring
Den planerade ledningssträckningen är belägen inom två samebyars åretruntmarker; Malå och Mausjaur
skogssamebyar. Åretruntmarker får användas till renbete under hela året. Vinterbetesmarkerna är de
områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober till 30 april. Malå sameby har sina vinterbetesmarker
i Skellefteå, Robertsfors och Norsjö kommuner. Mausjaur sameby har sina vinterbetesmarker i Skellefteå och
Norsjö kommuner.
Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små under driftskedet eftersom det inte kan uteslutas att
rennäringen kommer att påverkas negativt, men den planerade ledningen bedöms inte påverka samebyarnas
möjlighet att passera och använda för dem viktiga marker. Vattenfall har anpassat ledningen enligt Mausjaurs
samebys önskemål så långt som varit möjligt.
Infrastruktur
Den sista sträckan innan ledningen ansluter till den nya stationen löper den parallellt SVK:s 400 kV ledning
och med E45:an som är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken, se bilaga 1.
Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker under anläggningsarbetet i form av korsande över och under
befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Dessa effekter är dock kortvariga och när
ledningen är på plats utgör den inget hinder för befintlig infrastruktur. Effekterna bedöms därmed som
obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
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1.2 Syfte och behov

Dagens långa radiella ledning mellan stationerna Vargfors och Arjeplog medför att Vattenfall Eldistribution har
svårigheter att uppfylla myndighetskrav för uttagslaster i området. Vattenfall Eldistribution har för avsikt att
förändra och förbättra nätstrukturen i området, och ledningen mellan Bastusel och Slagnäs är en del i det
arbetet. Lösningen innebär även att en ny regionnätsstation byggs i Slagnäs, vilket medför stora förbättringar
av landsbygdsnätet. Utöver detta har Arjeplog kommun uttryckt att läget för försörjningen av elkraft för att
tillgodose biltestindustrins växande behov i Arjeplogs kommun är akut. En ökande elektrifiering med fler elbilar
och investeringar i laddinfrastruktur ställer stora krav på elkapaciteten i nätet. År 2025 bedömer biltillverkarna
själva att de passerat 50% andel laddbara modeller i det totala utbudet. I nuläget är det ett problem att
ledningarna är underdimensionerade utifrån behovet idag och därmed inte kan leverera tillräcklig mängd
elektricitet. Sökandes bedömning är att den nya stationen i Slagnäs kommer att leda till avsevärd förbättring
av elleveranserna till Arjeplogs- och Sorsele kommun, dessutom kommer den nya stationen lösa
biltestindustrins efterfrågan av elkraft. Detta ligger helt i linje med den ökade elektrifieringen av samhället,
med god tillgång av elkraft och säkra leveranser.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att i enlighet med gällande bestämmelser i 6 kap. miljöbalken
identifiera, bedöma och beskriva de direkta och indirekta, positiva och negativa konsekvenser som en ny
ledning kan medföra för miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser.

1.3 Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i regionnät, så kallat transmissionsnät och lokalnät, så kallat distributionsnät och omfattar
spänningsnivåerna 150–0,4 kV. Företaget har cirka 900 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan.
Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer
motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning
och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara
energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling
genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens
energilösningar.

1.4 Metod för miljökonsekvensbeskrivning

Enligt ellagen (SFS 1997:857) ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om tillstånd s.k.
nätkoncession för linje. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivning återfinns i miljöbalken (SFS 1998:808)
och i miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen omfattar både samrådsprocessen, att ta fram ett dokument och
att få till stånd en process. Samrådsprocessen syftar till att påverka sträckningen av ledningen och eventuellt
dess utformning, så att ledningen kan anpassas till områdets förutsättningar och att därmed effekterna och
miljökonsekvenserna begränsas. Detta sker i samråd med fastighetsägare, myndigheter, kommuner och
övriga verksamhetsutövare som berörs av projektet såsom rennäringen.
Det dokument som tas fram (miljökonsekvensbeskrivning) ska beskriva förutsättningar, effekter, positiva och
negativa konsekvenser samt förslag till åtgärder för att undvika eller minska de negativa miljökonsekvenserna.

1.4.1 Avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver konsekvenser av valt alternativ. Miljökonsekvensbeskrivningen, både
dokumentet och processen, fokuserar på de miljöaspekter som är mest väsentliga med hänsyn till ny ledning.
1.4.1.1 Geografiskt
Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det område som berörs av ny koncession vilket motsvarar
ett område om cirka 100 meter på ömse sidor om ny kraftledning. De flesta konsekvenser uppkommer inom
10
Confidentiality: C2 - Internal

Miljökonsekvensbeskrivning – Bastusel – Slagnäs
detta område men när det gäller landskapsbild kan påverkan ske på ett större avstånd, detta gäller för öppna
landskap.
1.4.1.2 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 vid
samråd med länsstyrelsen och berörd kommun.
De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs den aktuella sträckan 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 för permanent- eller fritidsboende avseende
upplevelsevärde, intrång och visuella störningar för bebyggelse inom 100 meter från ledningen.
Naturmiljö - påverkan på områden och objekt med värdefull natur/arter.
Kulturmiljö - påverkan på kulturmiljöer som helhet men inte enskilda fornlämningar eftersom
anpassningar i huvudsak kan göras så att dessa inte påverkas.
Rekreation och friluftsliv - befintligt skoterspår och påverkan på upplevelsevärdet.
Rennäring - påverkan på rennäringen
Naturresurser - påverkan genom direkt intrång i skogsmark och indirekt genom försvårat brukande.
Infrastruktur - påverkan genom störningar under byggskede

Nedan redovisas de miljöaspekter som inte behandlas ytterligare i denna miljökonsekvensbeskrivning då
planerad verksamhet inte bedöms påverka dem i någon större grad.
1.4.1.3 Bullergränsen
Stamnätsledningar (400–200 kV) kan ge upphov till ljudeffekter (koronaurladdningar) kring ledarna speciellt 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. Ljudet avtar dock snabbt med avståndet från
ledningarna. Om koronaurladdningar sker på en 150 kV ledning är ljudnivåerna låga och understiger
Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden 40–45 dB(A) (som medianvärde vid nederbörd) för områden
med låg bakgrundsnivå. Frågan behandlas inte vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning.
1.4.1.4 Fragmentering
Ledningen kräver en trädfri ledningsgata, vilket i vissa sammanhängande skogsbestånd innebär en
fragmentering av dessa ytor. Men detta bedöms inte utgöra en barriär. Spridningen för växt-och djurliv
bedöms inte heller påverkas negativt av ledningsgatan,
1.4.1.5 Osäkerheter
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva vilka effekter och konsekvenser som kan ske i framtiden. Då
framtiden inte är känd finns det dock alltid olika grad av osäkerhet i bedömningarna. Men det kan vara på sin
plats att framföra att kraftledningar på denna spänningsnivå under lång tid, och snart funnit i 100 år.

1.4.2 Krav på sakkunskap

Uppdragsledare, samråds- och MKB-ansvarig –
har en kandidatexamen
med huvudämne miljövetenskap, samt en magisterexamen med inriktning mot ekoteknik och hållbar
utveckling och 10 års erfarenhet inom yrket.
har arbetat i över 5 år på Sweco inom framförallt
nätkoncessionsprojekt med bl.a. samråd och MKB.
Handläggare samråd och MKB –
har magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och har
ca 12 års erfarenhet inom yrket.
arbetar sedan 4 år tillbaka på Sweco med prövningar inom framförallt
nätkoncessionsprojekt med bl.a. samråd och MKB.
arbetar också med vattenverksamheter och med
andra infrastrukturprojekt, dels i tidiga skeden men även under byggtid.
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Naturmiljö och fågel –
:
har doktorsexamen i biologi med inriktning mot skogsekologi och
har arbetat med forskning inom ämnena skogsekologi och landskapsekologi. Han har 13 års erfarenhet av
inventeringar i skog med inriktning mot kryptogamer och fågel och har arbetat med inventering inom
forskning, via Länsstyrelsen och nu inom Sweco. På Länsstyrelsen har han även arbetat som handläggare
inom Natura 2000.
Kulturmiljö –
har 25 års erfarenhet av arkeologi och kulturmiljöarbete, i huvudsak på
Länsmuseet Gävleborg. Han har arbetat både med fornminnesinventering och med uppdragsarkeologi och
har lett och deltagit i ett 100-tal arkeologiska undersökningar, utredningar och kulturhistoriska inventeringar.
Förutom uppdragsarkeologin har han bland annat arbetat med granskning av översikts- och detaljplaner ur
kulturmiljösynpunkt, och har som arkeolog medverkat i flera revideringar av riksintressen för kulturmiljö.
Rennäring –
har arbetar med rennäringsfrågor som miljöutredare, uppdragsledare och
projektledare. Helén har under drygt 20 år arbetat med uppdrag inom rennäringen vilket innefattar bl.a.
miljökonsekvensbeskrivning i samband med vindkraftsetableringar, ansökningar om ledningskoncessioner
etc.
har arbetat som projektledare i komplexa uppdrag, bl.a. i samband med framtagande av
kunskapspärmen VindRen – ett samverkansprojekt mellan Svenska samernas riksförbund och Svensk
Vindenergi.
Kvalitetsgranskning –
har en examen som civilingenjör inom lantmäteri och har
arbetat i elnätsbranschen sedan år 2000 med tillstånds- och markåtkomstfrågor.
har under åren
ansvarat för ett stort antal koncessionsärenden för såväl nya som befintliga kraftledningar och har mångårig
erfarenhet av alternativutredning, samråd och miljökonsekvensbeskrivning.

2 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 tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med upprättande av samrådsunderlag. Detta görs genom ett
undersökningssamråd med berörd 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 eller inte betydande miljöpåverkan. Utslaget från denna
prövning är vägledande för resterande tillståndsprövning.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 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.

12
Confidentiality: C2 - Internal

Miljökonsekvensbeskrivning – Bastusel – Slagnäs
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan.

Figur 2–1. Tillståndsprocessen

2.1 Annan lagstiftning

Förutom nätkoncession för linje behöver ledningsägaren även säkra tillgången till marken.
Vanligtvis sker detta genom markupplåtelseavtal. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken
förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet
tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd
2.2.1 Samråd

Vattenfall Eldistribution har tidigt genomfört samråd för att i det inledande skedet kunna fånga upp synpunkter
på hur alternativa ledningsstråk kan påverka samrådskretsen så att ledningen därefter kan planeras på
lämpligaste sätt. Under december 2017-februari 2018 har Vattenfall Eldistribution genomfört samråd för
ansökan om koncession på sträckan mellan Bastusel och Arjeplog. Då det i samrådet inkom många
synpunkter, framförallt på sträckan mellan Slagnäs och Arjeplog, valde Vattenfall Eldistribution att dela upp
ansökan i två delar och genomföra ytterligare samråd för de olika sträckorna.
Ett tidigt samråd hölls för sträckan mellan Bastusel och Arjeplog som fångade upp synpunkter på hur
alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Sedan skickades ett samrådsunderlag ut till en
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Confidentiality: C2 - Internal

Miljökonsekvensbeskrivning – Bastusel – Slagnäs
bredare krets med inbjudan till utökat samråd och fysiskt samrådsmöte i Arjeplog där de berörda inbjöds att
inkomma med synpunkter på projektet. Annonsering gjordes i lokaltidningarna.
Den 29 januari 2019 skickades samrådsunderlag med information om rubricerad ledning och inbjudan till
utökat samråd via post och/eller mail till länsstyrelsen i Norrbottens län och Västerbottens län, Malå, Sorsele,
Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner, övriga berörda myndigheter, organisationer, föreningar och samebyar
och till fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom 100 meter från planerade utredningsalternativ. Sista
dag för yttrande var 15 mars 2019.
Annonsering om samråd skedde i Norran, Folkbladet och Västerbottenskuriren den 2 februari 2019.
Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, information om var samrådsunderlag kunde
erhållas och var synpunkter kunde lämnas. Informationen publicerades även på Vattenfall Eldistributions
hemsida där även samrådsunderlaget fanns att hämta.
Inget fysiskt möte ägde rum i det utökade samrådet. De berörda inbjöds att inkomma med skriftliga
synpunkter på projektet. I samrådsunderlaget presenterades information om planförhållanden, den planerade
verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan.

2.2.2 Länsstyrelsens beslut om BMP

Sökande kommer att komplettera ansökan med Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

3 ALTERNATIVUTREDNING

Enligt 6 kap 35§ pkt. 2 Miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur detta ska utföras
anges i Miljöbedömningsförordning (2017:966) 17§. Enligt förordningen ska miljökonsekvensbeskrivningen
innehålla ”möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter
och möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan
den valda platsen och alternativen”. Ledningens sträckning styrs av olika faktorer såsom byggbarhet,
terrängförhållanden, förbindelsens längd, avstånd till bebyggelse och påverkan på miljöintressen.

3.1 Utredning

Framtagandet av alternativa sträckningar har föranletts av en alternativutredning inom ett stort
utredningsområde, se Figur 3–1. För att minimera alternativa sträckningars påverkan på bebyggelse,
landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående markanvändning genomfördes alternativutredningen
enligt 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
skyddade vatten 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 ledning är ofta att bygga denna i direkt anslutning till
befintlig infrastruktur för att därigenom minimera tillkommande påverkan på omgivande intressen. På
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så sätt kan befintliga avverkade gator delvis nyttjas och det totala intrånget blir mindre än om ny
ledning anläggs i obruten mark.
Inom utredningsområdet lokaliserades ett antal möjliga alternativa utredningsstråk. Vattenfall Eldistribution
valde att gå vidare med ett antal av dessa till samråd enligt kap. 6 miljöbalken, se Figur 3–1. De föreslagna
alternativa utredningsstråken som presenterades i samrådet togs fram och anpassades efter ovanstående
kriterier för att i möjligaste mån undvika kända intresseobjekt/områden och stråken samlokaliserades så långt
som möjligt med befintliga kraftledningar och vägar.
Efter genomförda samråd valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med stråk B2. Ledningssträckning togs
fram och det är den sträckning Vattenfall Eldistribution valt att söka koncession för.

Figur 3–1. Utredningsalternativ för nya 150 kV ledningen mellan Bastusel och Slagnäs.

3.2 Avfärdade alternativ

Nedan beskrivs det utredningsalternativ som efter det utökade samrådet genomförts avfärdades och en
motivering till varför detta alternativ valts bort.

3.2.1 Stråk B1

Utredningsalternativ B1 omfattar en cirka 35 kilometer lång sträcka mellan station Bastusel och ny station i
Slagnäs, se figur 3–1. Ledningen börjar vid station Bastusel och går i västlig riktning genom obruten terräng
de första ca 6 kilometrarna. Ledningen viker sedan av mot nordväst och följer till stor del befintlig väg fram till
stationen i Slagnäs.
I samrådet framförde flertalet berörda att de inte kunde acceptera en sträckning enligt alternativ B1 då det
skulle innebära stora intrång som enskild markägare då betydande arealer produktionsskog skulle tas i
anspråk.
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3.3 Val av sträckningsalternativ

Nedan beskrivs det utredningsalternativ som Vattenfall Eldistribution valt att gå vidare och söka koncession
för, samt motivering till detta.

3.3.1 Stråk B2

Utredningsalternativ B2 omfattade i samrådsunderlaget en cirka 32 kilometer lång sträcka mellan station
Bastusel och ny station i Slagnäs, se figur 3–1. Ledningen börjar vid station Bastusel och går i nordvästlig
riktning, till stor del kring befintliga vägar/skogsbilvägar ända fram till stationen i Slagnäs.

3.3.2 Motivering till valt alternativ

Under samrådet framkom många synpunkter gällande utredningsalternativ B1 och att detta alternativ inte
accepterades. Alternativet skulle innebära ett stort intrång för många enskilda markägare, då betydande
arealer skogsmark och jordbruksmark skulle tas i anspråk för oöverskådlig framtid.
Vattenfall Eldistribution valde att gå vidare med utredningsalternativ B2. Ledningssträckningen modifierades
efter synpunkter som framkommit under samrådet från både enskilda markägare och Mausjaure sameby och
som sedan mynnat ut i den ledningssträckning som Vattenfall Eldistribution valt att söka koncession för, se
figur 1–1. Ledningssträckningen är cirka 34 kilometer lång.
En ledningssträckning enligt utredningsalternativ B2 innebär ett mindre intrång för de enskilda markägarna då
det framförallt är statlig mark i området som berörs av ledningen. Därmed ger det en mindre påverkan på
omgivningen än att uppföra en ledning enligt utredningsalternativ B1.
Sammantaget bedömer Vattenfall Eldistribution vad gäller omgivningspåverkan, funktion och drift samt
leveranssäkerhet att det är strategiskt mest riktigt att bygga en ledning i enlighet med sökt sträckning, se Figur
1–1

3.4 Nollalternativ

Nollalternativet innebär att byggnationen av ledningen uteblir, vilket medför att elförsörjningen till området inte
kan säkerställas. Effekterna av detta är att Vattenfall Eldistribution inte kan uppfylla
Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el av god kvalité och att förutsättningarna för den
framtida elförsörjningen i området försvagas, vilket kan påverka framtida investeringar i närområdet.
Nollalternativet skulle också innebära svårigheter att möta upp biltestindustrins ökande krav på elkapacitet
inom Arjeplogs kommun, vilket skulle innebära begränsningar i industrins fortsatta utveckling i området.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid byggnation, drift
och underhåll av ledningen uteblir.

3.4.1 Alternativ utformning

Av miljömässiga, tekniska och ekonomiska skäl avfärdade Vattenfall Eldistribution markkabel som ett
alternativ till rubricerad luftledning tidigt i utredningsprocessen. Av driftsäkerhetsskäl anläggs nya
regionnätsledningar som luftledningar för att de har hög driftsäkerhet, det går relativt snabbt att avhjälpa fel
och de är avsevärt mycket billigare att bygga. Även miljömässigt kan ett luftledningsalternativ innebära mindre
miljöpåverkan jämfört med markkabel. En markförläggning kan innebära försämrad driftsäkerhet genom att
felsökning och reparation försvåras. Ett kabelhaveri medför oftast omfattande och långvariga elavbrott då det
är tidskrävande att lokalisera felet och reparera den felande delen av ledningen då det kräver ett omfattande
grävarbete. Eftersom ledningen kommer att utgöra en del av det maskade regionnätet och är viktig för
elförsörjningen i området vill man inte riskera långa avbrott för konsumenter och producenter i området.
En markförläggning av rubricerad ledning skulle medföra ett intrång med krav på vissa
restriktioner/begränsningar längs med kabelsträckningen även om påverkan på landskapsbilden kan minskas
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genom markförläggning. Kraven kan vara i form av fria ytor (inga buskar, träd, stängsel m.m.) motsvarande
cirka 15 meter under anläggningsfasen och cirka 10 meter bredd längs hela ledningsgatan under drift.
Ett markkabelalternativ kan vara fördelaktigt ur landskapsbildssynpunkt och när det gäller hushållning med
naturresurser i samband med skogsbruk då det tar en smalare gata i anspråk. Dock är en luftledning
miljömässigt bättre då det blir begränsad påverkan på naturmiljön jämfört med kabel då kabel kräver
urgrävning och delvis borttransport av markens naturliga massor, bl.a. stenblock, för kabelschakt samt
återfyllning av ledningsgraven med finkross. Det kommer alltså att bli fråga om ett omfattande transportarbete
och omgivningspåverkan under anläggningsarbetet.
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. Påverkan på naturmiljön blir större om
man behöver gräva breda schakt istället för enstaka stolpplatser.
Ett markkabelutförande innebär även betydligt högre materialkostnader. Både den omfattande
arbetskostnaden samt materialkostnaden gör att det är betydligt mer kostsamt att förlägga en markkabel
istället för luftledning. Det är i storleksordningen cirka 4–6 gånger dyrare.
Vattenfall Eldistribution bedömer därför att luftledningsalternativet är det enda lämpliga alternativet för att
uppfylla ledningens syfte och för att Vattenfall Eldistribution ska uppfylla sitt uppdrag att utveckla ett
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat regionnät.

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING
4.1 Teknisk beskrivning

I Tabell 4–1 redovisas de tekniska parametrar som är aktuella för 150 kV ledningen mellan Bastusel och
Slagnäs.
Tabell 4–1. Teknisk beskrivning.

Parametrar

Beskrivning

Ledningssträcka
Ledningslittera
Ledningstyp
Huvudsaklig stolptyp
Konstruktionsspänning
Nominell spänning
Ledningen berör

Mellan Bastusel och Slagnäs, se Figur 1–1.
PL12 S4
Singulär eller duplex
Portalstolpar
170 kV
150 kV
Enskilda och allmänna vägar, kraftledningar, riksintressen, naturmiljö,
kulturmiljö, friluftsliv, rennäring, våtmarksinventering, vattenförekomster

Övrigt

Markkabel kan förekomma närmast stationer.

4.2 Luftledning
4.2.1 Utformning och uppförande av luftledning

Den nya 150 kV luftledningen kommer i huvudsak att byggas med träportalstolpar med en ungefärlig stolphöjd
på 14–20 meter beroende på markförhållanden och topografi exklusive ytterligare 2 meter för enkel/dubbla
topplinor med (optiskfiber) OPWG, se exempel i Figur 4–1. Komposit- och/eller stålstolpar kan vara ett
alternativ vid passager som kräver höga stolpar. Dessa stolpar ger möjlighet att passera våtmarker och
vattenförekomster vilket innebär mindre miljöpåverkan och att mindre mark kan tas i anspråk. Ett alternativ för
att passera trånga passager är att hänga faslinorna vertikalt i gemensam stolpkonstruktion. En sådan lösning
innebär även det att mindre mark tas i anspråk då ledningsgata inte behöver vara lika bred.
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Fasbredden (avståndet mellan ytterfaserna) blir ca 10 meter och avståndet mellan faslinorna är ca 5 meter.
Den nya 150 kV ledningens ledningsgata skulle i nysträckning bli cirka 40 meter bred. Vid parallellgång med
väg kräver väghållaren normalt ca 10–12 meter mellan vägområde och Vattenfall Eldistributions närmaste
anläggningsdel. Avståndet mellan stolparna varierar mellan 130–200 meter beroende på topografi. I tabell 4–
1 redovisas de tekniska parametrar som är aktuella för den planerade verksamheten.

Figur 4–1. Exempel på 150 kV ledning med tvåbent portalstolpe och enkel topplina.

Befintligt vägnät bedöms till stora delar kunna användas under ledningsbyggandet och transporter. Detta gör
att behovet av nya vägar i området bedöms som begränsat. När lämpliga vägar saknas kan komplettering
med nya tillfarts- och arbetsvägar behöva göras. Om detta innebär att naturmiljön väsentligt ändras kommer
en anmälan enligt 12 kap. 6§ miljöbalken att lämnas in till tillsynsmyndigheten.
Vattenfall Eldistribution har tagit beslut att fasa ut kreosot impregnerat trä. Det innebär att bolaget har upphört
med att beställa produkter innehållande kreosot sedan år 2016.

4.2.1 Markbehov

Enligt gällande föreskrifter ska en regionnätledning byggas trädsäker. Att en ledning är trädsäker innebär att
ledningsgatans bredd är så pass bred så att inga trädpåfall kan inträffa. Träd intill kraftledningen, så kallade
kantträd, kommer att avverkas om dessa hotar ledningen och dess elsäkerhet, se Figur 4–2. Sökande
uppskattar ledningsgatan kommer att bli cirka ca 36 meter bred. Vid parallellgång med väg kräver väghållaren
normalt cirka 10–12 meter mellan vägren och ledningsstolpe. Vid parallell gång med SVK ledningen kommer
breddning ske så att ledningen uppfyller elsäkerhetsverkets föreskrifter samt att kravet på trädsäker ledning
uppfylls. Båda dessa anpassningar innebär att redan befintlig trädfrigata kan nyttjas och att intrånget därmed
blir mindre.
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Figur 4–2. Principskiss för ledningsgata, skogsgata och sidoområden med farliga kantträd.

4.2.2 Drift och underhåll

En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas återkommande. Driftbesiktning av ledning görs
okulärt från helikopter en gång per år. Regionledningarna besiktas regelbundet i en cykel på åtta år då röjning
av undervegetation/slyröjning sker, besiktning från mark i form av en underhållsbesiktning ingår i cykeln. Hur
ofta röjningarna sker varierar över landet, men som ett medel anges röjningscykeln som att de återkommer
vart åttonde år.
För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med skogligt underhåll
menas att skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd utmed luftledningen avverkas, se
Figur 4–2. Underhållsåtgärderna görs regelbundet, ungefär vart åttonde år. Mellan tidpunkterna för planerade
underhållsåtgärder, efter cirka fyra år, görs en mindre omfattande röjning, en så kallad röjningsbesiktning.
Röjningsbesiktning innebär att vegetation som kan äventyra driftsäkerheten fram till nästa röjning åtgärdas.
Röjningsarbeten görs normalt motormanuellt med röjsåg. Lågväxande buskar sparas utanför fasområdet om
de inte hotar driftsäkerheten. Avverkning görs vanligtvis med konventionella skogsbruksmaskiner som
skördare och skotare, enstaka farliga träd kan fällas motormanuellt.
De tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen bl.a. i
samband med den årliga besiktningen. Tekniska underhållsåtgärder utförs regelbundet på ledningen. Vid
erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en bedömning från fall till fall vilka åtgärder som
behöver vidtas och vilka eventuella försiktighetsmått som krävs.

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de uppgifter
som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet MB. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan
medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.

5.1 Bedömningsgrunder

Effekterna och konsekvenserna av planerad verksamhet redovisas i text respektive i Tabell 5–1. Effekten är
den direkta och mätbara påverkan som den planerade verksamheten medför och uttrycks neutralt.
Konsekvensen utgörs av en analys av hur värdet påverkas och en bedömning av i vilken grad konsekvensen
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(SE725787-163815) som är starkt modifierad, samt Magaträskbäcken (SE726756-162730), Geijaurbäcken
(SE727276-162097) och en namnlös bäck (SE727770-161156).
Nätägaren gör bedömningen att ledningen inte påverkar det av Bergsstaten beviljade undersökningstillstånd
för metaller och industrimineral som berörs av ledningen (gällde till 2019-10-28). Området passeras idag av
befintliga ledningar.

5.3.2 Hänsynsåtgärder

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.
Vattenkraft Eldistributions entreprenörer lyder under ISO 14001-certifikat och måste uppfylla kraven enligt
certifieringen.
Inga stolpar kommer att placeras inom vattenförekomster. Våtmarker och myrar kommer i första hand att
undvikas.

5.3.3 Konsekvensbedömning

Påverkan av en ny ledning på naturresurser sker under byggskedet i form av markarbeten och avverkning för
ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara att ny skogsmark tas i anspråk och begränsad
framkomlighet. Ledningens effekter på skogsmarken bedöms som små och konsekvenserna bedöms som
små.
Efter inarbetande av hänsynsåtgärder bedöms effekterna på vattenförekomsterna och som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.4 Miljömål
5.4.1 Förutsättningar

Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige, se Tabell 5–2. Det övergripande målet är att till
nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Etappmål har
antagits som anger vilka steg som måste tas för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.
Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten.
Tabell 5–2. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. De mål som bedömts ha betydelse för projektet är markerade med fet stil.

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv
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5.4.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.4.3 Konsekvensbedömning

En riktningsanalys har gjorts för att utvärdera alternativen i förhållande till miljökvalitetsmålen. Av de nationella
och regionala miljömålen har endast de mål som bedömts ha betydelse för utvärderingen valts ut. De
konsekvensbedömningar som gjorts i föregående kapitel ligger till grund för analysen. I Tabell 5–3
presenteras den analys som gjorts i förhållande till miljömålen. Bedömningen sammanfattas med
nedanstående figurer. I samtliga fall berörs de värdefulla miljöer som nämns endast på mindre delar av
sträckningarna och omfattningen av påverkan är liten.

Tabell 5–3. Miljömålsuppfyllelse av alternativen.

Miljömål

Vald
sträckning

Begränsad klimatpåverkan
Säker strålmiljö
Myllrande våtmarker

Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Motivering
Ingen ny påverkan kommer ske på klimatet, men ledningen kommer bidra till att
koldioxidfri energi kan fortsätta att distribueras och att Vattenfall Eldistributions
mål om koldioxidfri energiproduktion inom en generation uppnås.
Ledningen innebär att ett elektromagnetiskt fält skapas. Någon ny påverkan på
människors hälsa bedöms dock inte uppkomma. Bedömningen är att
verksamheten inte motverkar målet om säker strålmi jö.
Ledningen bidrar inte till att dagens förhållanden förändras.
Påverkan på myrarna kommer att kunna undvikas genom att placera stolparna
på var sida om myrarna och/eller på torra uppstickande marker i våtmarkerna.
På så sätt sker inga effekter på myrarnas hydrologi och funktion.
Ledningen bidrar inte nämnvärt till att dagens förhållanden förändras.
Det kan inte uteslutas att värdefulla skogliga miljöer skulle ha avverkats i
nollalternativet som en del i det normala skogsbruket.
Inga permanenta hälso- eller säkerhetsrisker förutspås för boende. Buller och
andra störningar kan dock uppstå temporärt under byggtiden och bedömningen
är att verksamheten innebär små störningar.
Ledningen innebär inte nämnvärt till att dagens förhållanden förändras och
bedöms därför inte ge upphov till förändringar som motverkar miljömålet ”Ett rikt
växt- och djurliv”.

5.5 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller
störningsnivåer som människor eller miljön tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, fiskoch musselvatten, yt- och grundvatten samt omgivningsbuller.
Berörda vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer redovisas under avsnitt 5.3
Resurshushållning och 5.6 Naturmiljö.
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Övriga miljökvalitetsnormer berörs ej av planerad verksamhet. Sammantaget bedöms den planerade
ledningen inte påverka fastställda miljökvalitetsnormer.

5.6 Naturmiljö
5.6.1 Metodik

Naturmiljö är ett mångtydigt och omfattande begrepp. 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. Dessa områden utgörs ofta av livsmiljöer som
har goda förutsättningar för att hysa hotade och skyddsvärda arter. Både formellt skyddade områden (med
stöd av MB Kap 7, 4 & 11 § och JB 7 kap 3 §) och områden utan skyddsstatus idag ingår i
konsekvensbeskrivningen. De berörda områdenas skyddsvärde påverkar bedömningen av konsekvenserna.
Områdenas skyddsstatus indikerar deras skyddsvärde. Underlagsmaterialet är hämtat från flera olika källor. I
tabellen nedan presenteras respektive källa och datamaterial.
Tabell 5–4. Underlagsmaterial för bedömning av naturmi jön.

Källa
Naturvårdsverket

Länsstyrelsen

Vatteninformation Sverige (VISS)
Skogsstyrelsen

ArtDatabanken

Datamaterial
Naturreservat*
Riksintresse naturvård
Natura 2000
Naturvårdsavtal NVA*
Våtmarksinventeringen – VMI
Länsstyrelsens naturvärdesobjekt**
Grundvatten, sjöar, vattendrag
Biotopskyddsområden*
Naturvårdsavtal Sks*
Nyckelbiotoper
Naturvärdesobjekt
Observationer av naturvårdsarter och fåglar***

* Formell skyddsform som beslutas med stöd av MB och JB och regleras av staten via ansvariga
myndigheter.
** Material baserat på Länsstyrelsens egna inventeringar inför formellt skydd av skog.
*** Efter artnamnen anges rödlistekategori (CR, akut hotad; EN, starkt hotad; VU, sårbar; NT, nära hotad),
samt om arten ingår i åtgärdsprogram (ÅGP), eller är upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1 (FD), eller är en av
Skogsstyrelsens signalarter (s).
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5.6.2 Förutsättningar
5.6.2.1

Registrerade naturvärden

Figur 5–1 Luftledningen från Bastusel till Slagnäs samt de naturvärden som hittats under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.

Under utredningen har ledningssträckningen anpassats för att så långt som möjligt undvika skogar med
dokumenterat höga naturvärden, till exempel formellt skydd i naturreservat, biotopskyddsområden och
naturvårdsavtal och även identifierade naturvärden i nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt.
Den planerade ledningsgatan börjar i Bastusel och korsar sex våtmarksområden som klassats i
Våtmarksinventeringen, VMI: Kåtamyran (AC24I2G01), Nybrännmyran (BD24I3F04), Våtmark N Ledvattsfors
(BD24I3F02), Långmyran (BD24I4E02), Brännmyran (BD24I4D01) och Lill Ledvattsmyran (BD24I5C03). I
VMI-objektet Brännmyran har man hittat höga naturvärden medan det i de övriga endast har hittats vissa
naturvärden. Den planerade ledningsgatan korsar även de VISS-registrerade vattenförekomsterna
Skellefteälven (SE725787-163815) som är starkt modifierad, samt Magaträskbäcken (SE726756-162730),
Geijaurbäcken (SE727276-162097) och en namnlös bäck (SE727770-161156). I övrigt berörs inga
identifierade naturvärden och riksintressen (Figur 5–1). Inga sumpskogar med identifierade naturvärden
korsas av ledningen.
Inga rödlistade arter finns registrerade i den planerade ledningsgatan, men fyra fynd av fridlysta arter finns i
den planerade ledningsgatan. Det rör sig om de två orkidéerna korallrot och Jungfru Marie nycklar samt
fjällskära och revlummer.
Inga registrerade fynd av rödlistade kryptogamer (svampar, lavar och mossor) har hittats längs den planerade
ledningsgatan.
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Detta betyder dock inte att artförekomster helt saknas i detta område. Ytterligare arter med värden för den
biologiska mångfalden kan förekomma då tillgängliga data inte är heltäckande.
Sökning av fågelrapporter resulterade i ett tämligen stort antal fynd. Dessa fynd är gjorda mellan åren 2008–
2018. Sökningen gjordes i ett område som omfattade ledningsgatan samt 5 km på vardera sida runt om
ledningen vilket är rimligt när det handlar om arter som rör sig över stora områden. Ytterligare arter kan dock
förekomma. Efter att ha sorterat bort olika mindre arter såsom lärkor, piplärkor, hackspettar och mindre
vadare, som troligen endast i begränsad utsträckning flyger in i ledningar, återstår ändå ett ganska stort antal
större fågelarter. Bland de mer utsatta arterna i denna kategori hittades kungsörn (NT, FD), jaktfalk (VU, FD),
pilgrimsfalk (VU, FD) smålom (NT, FD) och många fler (se Bilaga F).

5.6.3 Hänsynsåtgärder

Vid övergång förbi vattendrag kommer stolparna placeras så att vattendraget inte skadas och närmast
vattendragen kommer lägre buskar sparas. Ingen körning kommer ske i vattendraget under
anläggningsskedet eller under drift och underhåll. Vid passage över våtmarker kommer naturliga torrområden
att nyttjas i första hand, ett annat alternativ är att nyttja längre stolpar för att på så sätt öka spannlängden och
därmed passera våtmarker med minsta intrång. Körning på våtmarker med maskiner under
ledningsbyggnation kommer ske på tjälad mark och snöklädd mark.

5.6.4 Konsekvensbedömning

Påverkan av en ny luftledning sker under byggfasen i form av markarbeten, förändrade ljudnivåer, avverkning
för ledningsgator och genom anläggande av stolpar. En ny ledningsgata kan även medföra positiv påverkan
genom en ökad population av pollinerade insekter. För att begränsa påverkan på naturvärden kan ledningar
placeras längs befintlig infrastruktur såsom vägar och kraftledningar.
Fyra små biflöden till Skellefteälven passeras av ledningen. Vid detaljprojektering kan passering av vattendrag
ske utan påverkan på naturmiljön (se 5.6.3). Effekterna och konsekvenserna av de åtgärder som behövs för
att anlägga ledningsgatan över vattendragen bedöms som obetydliga.
Ledningen passerar våtmarker med vissa- och höga naturvärden. Påverkan på områden som finns med i
länsstyrelsens våtmarksinventering kan i stor grad undvikas i samband med detaljprojektering genom att
anpassa avstånden mellan stolparna (se 5.6.3). Där ledningen korsar våtmarker med högre naturvärden
anpassas ledningen till befintlig infrastruktur, såsom befintlig SVK-ledning och väg 45 för att minska intrånget.
Effekterna och konsekvenserna av de åtgärder som behövs för att anlägga ledningsgatan över våtmarkerna
bedöms som små, då anläggandet av ledningen utförs vintertid på tjälad och snöklädd mark.
Den planerade ledningen går även till stor del genom skogsmark där även skogsbruk bedrivs. Skog med
dokumenterade naturvärden har undvikits, men det finns en osäkerhet för skogen som ligger utanför de
skyddade områdena. I områden där aktivt skogsbruk bedrivs är dock förutsättningarna att återfinna ytterligare
värdefulla områden begränsade men inte uteslutna och skulle ett sådant område påverkas kan effekterna bli
stora. Utifrån dessa uppgifter bedöms effekterna och konsekvenserna för dokumenterade naturvärden vara
små, men för övriga områden finns en osäkerhet i bedömningen.
Under driftsfasen finns en risk för att fågel kolliderar med ledningen, framförallt för olika större fågelarter med
sämre manövreringsförmåga. Bland de arter som har störst risk finns större arter som rovfåglar, större
andfåglar och skogshöns varför kollisionsrisken till stor del är beroende av förekomsten av dessa arter. Om
utsatta arter (dvs av stort värde) har häckningsplatser eller revir i ledningsdragningens närhet ökar risken för
effekter och konsekvenserna blir större. Osäkerhet finns kring de utsatta fågelarternas häckplatser och exakta
revirområden vilket ger en stor osäkerhet i bedömningen. Ledningen kommer byggas med träportalstolpar
med horisontella faslinor som vanligtvis understiger trädhöjden, vilket minskar risken för fågelkollisioner. Då
fasavståndet är cirka 5 meter så är risken för strömgenomgång obetydlig varför effekter och konsekvenser på
fågellivet genom strömgenomgång bedöms som obetydliga.
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5.7 Kulturmiljö
5.7.1 Förutsättningar
5.7.1.1 Topografi och fornlämningsbild
Den planerade ledningen går i sydöst - nordvästlig riktning mellan Bastusel och Slagnäs, på gränsen mellan
Norrbotten och Västerbotten. Ledningen löper i huvudsak genom kuperad skogsmark vid sidan av
Skellefteälvens sjösystem. Ett mindre antal vattendrag passeras och, främst i norra delen, är inslaget av
myrmark stort. Bebyggelsen inom området utgörs, förutom av byn Slagnäs i norr, av enstaka hemman. Dessa
kan följas i det historiska kartmaterialet tillbaka till mitten av 1800-talet. Området har dock varit befolkat
betydligt längre än så. Längs sjösystemet mellan Bastusel och Slagnäs finns ett 70-tal registrerade
förhistoriska boplatser. De kännetecknas av skärvsten från eldstäder och kokgropar samt fynd av skrapor och
andra stenföremål. Flera av boplatserna ligger inom Bastusels fors dämningsområde och är idag under
vatten.
Kulturmiljön i området har till stor del präglats av det samiska landskapsutnyttjandet. Ortnamn, forn- och
kulturlämningar visar ett samiskt kulturlandskap med tidsdjup och komplexitet. I ledningsdragningens
närområde förekommer bland annat kåtatomter, härdar och äldre rengärdor. Men också flera gravplatser samt
minst två offerplatser, vilka är belägna på bergshöjder.
Från slutet av 1800-talet har skogsbruk bedrivits i området. Även denna epok har avsatt spår i form av till
exempel kolbottnar, tjärdalar och skogsarbetarkojor.

Figur 5–2 Registrerad offersten på berget Uvbavarrie, ett par hundra meter sydost om ledningsgatan. Från Fornsök (L1995:3925,
Arvidsjaur 185:1).

5.7.1.2 Kulturvärden
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.
Den kulturhistoriska analysen har omfattat en 100 meter bred korridor längs den planerade
ledningsstäckningen. Arbetet har utförts som en GIS-analys med underlag från bland annat
fornminnesregistret (Fornsök), Skogsstyrelsens Skog- och historikregister samt länsstyrelsens olika
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kulturmiljöskikt. Det har också genomförts en översiktlig genomgång av det historiska kartmaterialet. Inga
fältarbeten har gjorts inom ramen för analysen.
5.7.1.3 Forn- och kulturlämningar
Inom analysområdet finns inga registrerade lämningar, vare sig i Fornsök eller Skog- och historiaregistret. Inte
heller berörs några utpekade intresseområden för kulturmiljö.

5.7.2 Hänsynsåtgärder

Inga kända kulturmiljövärden som kräver särskild hänsyn finns inom, eller i direkt anslutning till,
ledningsgatan. Det är Länsstyrelsen som beslutar om arbetsföretaget är av sådan art att det kräver en
arkeologisk utredning enligt Kulturmiljölagen.

5.7.3 Konsekvensbedömning

Ledningens effekt på kulturmiljön bedöms som obetydlig under byggnation, drift- och underhållsskedet och
konsekvenserna bedöms som små. En inventering av hela eller delar av sträckan kan påvisa ytterligare
förekomst av forn- eller kulturlämningar. Topografin med små vattendrag och myrmark i anslutning till älven,
och närheten till registrerade samiska forn- och kulturminnen, gör att möjligheten till nyfynd bedöms som stor.
Enskilda forn- och kulturlämningar bedöms dock kunna undvikas genom hänsynsfull detaljplanering.

5.8 Landskapsbild och bebyggelse
5.8.1 Förutsättningar

Området ligger inom den mellanboreala och den nordligt boreala vegetationszonen och har ett varierat
landskap med skog och berg. Området utgörs av de naturgeografiska regionerna inre Lappland och
bergkullslätt.
Landskapet är flackt till svagt kuperat och präglas främst av skogsmark med inslag av våtmarker och sjöar.
Söder om ledningen rinner Skellefteälven i sydostlig riktning och tillhör Skellefteälvens avrinningsområde.
Större samlad bebyggelse finns i Slagnäs. Landskapet präglas av ett aktivt skogsbruk med blandade
åldersstrukturer av i huvudsak tallskogar.

5.8.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.8.3 Konsekvensbedömning

Påverkan av en ny ledning på landskapsbilden sker under byggfasen i form av markarbeten, 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 och när
ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i området.
Effekter under drift kan vara av visuell art, speciellt i öppna delar av landskapet. En luftledning påverkar
landskapet genom stolpar och trädfria ledningsgator. Bredden på ledningsgatan och stolparnas höjd har
betydelse för ledningens påverkan på landskapet. Den visuella påverkan kan dock begränsas av
mellanliggande vegetation och närliggande infrastruktur. Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms
därför som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.9 Friluftsliv
5.9.1 Förutsättningar

Markerna längs den nya ledningen är tillgängliga för skoteråkning, jakt, bär- och svampplockning och som
strövområden.
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5.9.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.9.3 Konsekvensbedömning

Påverkan av en ny ledning på rekreation och friluftsliv sker under byggskedet i form av markarbeten och
avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara ianspråktagande av mark, begränsad
framkomlighet och förhöjda ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och när luftledningen är i drift utgör den
inget hinder från att röra sig i området och påverkar heller inte den visuella upplevelsen. Ledningens effekter
bedöms därmed som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.10 Boendemiljö, hälsa och säkerhet
5.10.1 Elektriska och magnetiska fält

I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, från solen och
från naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra
nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda
röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av
elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
faslinornas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs. det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Såvitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
•

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

Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip som
definieras i 2 kap. 3 § miljöbalken. Det innebär att man som innehavare av en nätkoncession för linje ska
förebygga, hindra och motverka att ledningen medför en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa,
om det är möjligt att göra det till rimliga kostnader. Detta är en princip som Vattenfall Eldistribution följer. Det
värde som Energimarknadsinspektionen förhåller sig till är 0,4 mikrotesla.

5.10.2 Förutsättningar

Det elektromagnetiska fältet avtar snabbt vid ökat avstånd och det finns ingen bebyggelse med stadigvarande
vistelse, varför inga värden över nuvarande praxis 0,4 uT bedöms uppstå nära bostadsmiljöer. För aktuell
ledning är magnetfältet under 0,4 uT på 25 meters avstånd från ledningens mittfas (se Figur 5-3).

Figur 5–3 Ledningens beräknade magnetfält.

Där ledningen korsar Svenska kraftnäts 400 kV ledning ger denna ett resulterande värde över 0,4 uT. Detta
berör dock ingen bostadsmiljö (se Figur 5-4).

29
Confidentiality: C2 - Internal

Miljökonsekvensbeskrivning – Bastusel – Slagnäs

Figur 5–4 Magnetfält vid korsning av Svenska kraftnäts 400 kV ledning.

5.10.3 Konsekvensbedömning

Ledningen bedöms inte ge upphov till konsekvenser till följd av elektromagnetiska fält.

5.10.4 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.11 Rennäring
5.11.1 Förutsättningar
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 är viktiga från ett renskötselperspektiv.
Påverkan på rennäringen av en ny ledning i markkabel- eller luftledningsutförande sker under byggfasen i
form av markarbetning och avverkning för kabel-/ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara
tidsbegränsat 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 ledningsgatan
blir ett öppet skogs fritt stråk som renarna följer eller som nyttjas av skoterkörning.
Den planerade ledningssträckningen är belägen inom två samebyars åretruntmarker; Malå och Mausjaur
skogssamebyar. Åretruntmarker får användas till renbete under hela året. Vinterbetesmarkerna är de
områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober till 30 april. Malå sameby har sina vinterbetesmarker
i Skellefteå, Robertsfors och Norsjö kommuner. Mausjaur sameby har sina vinterbetesmarker i Skellefteå och
Norsjö kommuner.
Samebyarnas flytt av renar mot vinterbetet börjar i regel under månadsskiftet oktober – november.
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. När renarna kommit till fram till vinterbetesmarkerna
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sker sedan bete i långsam takt i riktning mot vårvintermarkerna längre österut mot kusttrakterna. Samebyarna
nyttjar vinterbetesmarkerna vanligtvis till april.
Konkurrerande markanvändning utgörs exempelvis av annan infrastruktur, gruvnäring och vindkraft. Inom
området pågår även aktivt skogsbruk och rovdjur förekommer.
Ett flertal objekt som omfattas av riksintresse för rennäring korsas eller tangeras av den nya ledningen, se
Bilaga E.
Malå sameby
Station Bastusel från vilken den nya ledningen utgår, ingår i det som benämns riksintresse för rennäring.
Samma område är redovisat som trivselland för rennäringen. Trivselland är ett område dit renen naturligt
söker sig för bete och vila. Den nya ledningen korsar ett område som utgör betesområde under vår,
försommar, sommar, sensommar, höst och förvinter. Området utgör också ett viktigt kalvningsområde under
våren. Kalvningen sker i maj – juni, under 2 – 3 veckor. Renarna är spridda över hela samebyns område, men
västra Åliden och området väster om västra Åliden är viktiga områden vid kalvningen.
Området för den planerade ledningssträckningen får nyttjas året runt för rennäringen.
Stationen i Bastusel utgör en svår passage för rennäringen vid flytt av renar.
Mausjaur sameby
Den nya ledningen går från station Bastusel i nordvästlig riktning till en ny station Slagnäs. Området är ett
kärnområde under sommarhalvåret inom samebyns åretruntmarker som nyttjas som sommar- och
vårbetesland samt utgör ett viktigt kalvningsområde.
Innan ledningen når fram till Slagnäs berörs ett stort sammanhängande riksintresseområde för rennäringen
för Mausjaur sameby. Samma riksintresseområde överlappas av en yta som är redovisat som trivselland som
sträcker sig från Stensund till Slagnäs. Inom det sammanhängande området finns ett antal fasta
renskötselanläggningar liksom visten, arbets- och beteshagar samt renvaktarstugor. Betesmöjligheterna är
goda till mycket goda med både vinter, men framförallt sommarbetestyper.
Den nya ledningen tangerar ett uppsamlingsområde söder om sjön Giejjure samt korsar ett
uppsamlingsområde söder om väg E45 cirka 6 km sydost om Slagnäs. Ett uppsamlingsområde är ett område
dit renarna naturligt samlas på grund av landskapets karaktär och betesförutsättningar.
Området för den planerade ledningssträckningen får nyttjas året runt av rennäringen.
Underlag har inhämtats från länsstyrelsen GIS-underlag över samebyarnas markanvändning, Sametinget och
samråd med samebyarna.

5.11.2 Hänsynsåtgärder
Vid dragning av den nya ledningsträckningen har Vattenfall Eldistribution AB så långt som möjligt placerat
ledningen i närheten av befintlig infrastruktur som vägar för att samla påverkan och minska fragmenteringen
av landskapet. Vattenfall Eldistribution har anpassat ledningen för att minimera intrånget för samebyarna,
exempelvis genom att ta hänsyn till samebyns synpunkter avseende passage av deras
renskiljningsanläggning vid väg 45. För att minimera påverkan på renskiljningsanläggningen flyttades
ledningen till samma korridor som redan finns, SVK ledningen.
För att minimera störningen för renskötseln kommer samebyarna att kontaktas innan genomförandet av
projektet för att underlätta genomförandet för både sökande och sameby under byggtiden för att därmed
anpassa ledningsbyggnation och renskötsel på bästa sätt en lösning som fungerar för båda parter.
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5.11.3 Konsekvensbedömning

Under byggtiden uppstår störningar för renar genom buller, fordonsrörelser och genom att människor vistas i
området i större utsträckning än tidigare. I andra projekt har det kunnat konstateras att detta innebär att renar
undviker att vistas i områden att flyttning försvåras. Denna påverkan är tillfällig och begränsas av de
inarbetade åtgärderna. Påverkan minskas också i ledningens driftsfas.
Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små under driftskedet eftersom det inte kan uteslutas att
rennäringen kommer att påverkas negativt men den planerade ledningen bedöms inte påverka samebyarnas
möjlighet att passera och använda för dem viktiga marker.

5.11.4 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
vattenkraftsutbyggnad, 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.

5.11.5 Tillkommande kumulativa effekter av nya 150 kV-ledningen

Den aktuella ledningen bedöms ur ett helhetsperspektiv. Tillkommande kumulativa effekter av den nya 150
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 anläggningstid 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. För att minska påverkan på renskötseln
som dock ändå kan komma att uppstå under anläggningsarbetet och efterkommande underhållsarbeten
under drifttid, så har hänsynsåtgärder föreslagits.
Under förutsättning att inarbetade hänsynsåtgärder vidtas kan den kumulativa effekten som den nya
ledningen kan komma att bidra till undvikas. De kumulativa effekterna bedöms som små och konsekvenserna
bedöms som små. Värdet på betesmarken i och kring den nya ledningen finns fortfarande kvar och marken
kan nyttas för samebyn även om ledningen har uppförts.

5.11.6 Påverkan på riksintresse för rennäringen

Områden av riksintresse för rennäringen berörs genom att mark tas i anspråk samt under anläggningsarbete
och underhållsarbete när ledningen är i drift. Påverkan på riksintresset bedöms uppkomma genom ytterligare
fragmentering av markområde samt störning från mänsklig aktivitet i området, buller och transporter, trafik. Då
risker som bedöms kunna uppstå är sämre nyttjande av värdefullt bete, risk för att nyttjandet av
riksintresseområdena kan försvåras under kalvningsperioden, samt risk för merarbete i renskötseln vid
samling och drivning.

5.12 Infrastruktur
5.12.1 Förutsättningar

De sista 3 kilometrarna innan ledningen ansluter till den nya stationen löper den parallellt med E45:an som är
av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken, se bilaga 1. Ledningen passeras av Svenska
Kraftnäts 400 kV ledning.
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5.12.2 Hänsynsåtgärder

Vattenfall Eldistribution kommer att följa riktlinjer och föreskrifter i samband med byggnation och
projekteringen av ledningen.
Vattenfall Eldistribution kommer att ta hänsyn till Skanovas och Svk:s befintliga tele- och kraftledningar.
Bygg-, rivning- och underhållsarbete som berör befintlig infrastruktur sker enligt gällande föreskrifter och
regler.

5.12.3 Konsekvensbedömning

Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker under anläggningsarbetet i form av korsande över och under
befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Dessa effekter är dock kortvariga och när
ledningen är på plats utgör den inget hinder för befintlig infrastruktur. Effekterna bedöms därmed som
obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

6 KUMULATIVA EFFEKTER

Kumulativa effekter har identifierats för rennäringen, se avsnitt 5.11.4.

7 SAMLAD BEDÖMNING

I Tabell 7–1 ges en samlad konsekvensbedömning av den nya ledningen på de miljöaspekter som hanteras i
miljökonsekvensbeskrivningen i jämförelse med ett nollalternativ. Se beskrivning av bedömningsgrunderna i
avsnitt 2 Bedömningsgrunder.
Tabell 7–1 Samlad konsekvensbedömning av den nya ledningen på de miljöaspekter som hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen i
jämförelse med ett nollalternativ.

Aspekt

Ny
ledning

Nollalternativ

Sammanfattande beskrivning av konsekvenser av den
nya ledningen

Strömförsörjning &
redundans

+

0

Planer

0

0

Resurshushållning

-

0

Påverkan av en ny ledning på naturresurser sker under byggskedet i form av
markarbeten och avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskedet
kan vara att skogsmark tas i anspråk. Ledningens effekter på skogsmarken
bedöms som små och konsekvenserna bedöms som små.
Efter inarbetande av hänsynsåtgärder bedöms effekterna på
vattenförekomsterna och som obetydliga och konsekvenserna bedöms som
obetydliga.

Miljömål

0

0

Miljökvalitetsnormer

0

0

Den nya ledningen kommer bidra till enegiomställningen och utvecklingen av
fossilfria fordon och kan därmed bidra till mi jömålet förnybar energi.
Ledningen bidrar till att förnyelsebar energi fortsatt kan distribueras.
Ledningen har ingen betydelse för möjligheten att uppnå några av de övriga
berörda miljömålen.
Sammantaget bedöms den planerade ledningen inte påverka fastställda
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö

-

0

Dagens långa radiella ledningar mellan stationerna Vargfors och Arjeplog
medför att Vattenfall Eldistribution har svårigheter att uppfylla
myndighetskrav för uttagslaster i området. Vattenfall Eldistribution har för
avs kt att förändra och förbättra nätstrukturen i området, och ledningen
mellan Bastusel och Slagnäs är en del i det arbetet. Lösningen innebär även
att en ny regionnätsstation byggs i Slagnäs, vilket medför stora förbättringar
av landsbygdsnätet.
Den nya ledningen står inte i konfl kt med några kommunala planer.

Påverkan av en ny luftledning under byggfasen sker i form av markarbeten,
förändrade ljudnivåer, avverkning för ledningsgator och anläggandet av
stolpar. En positiv effekt kan vara ökad population av pollinerade insekter.
Effekterna och konsekvenserna av åtgärden avseende vattendrag i området
bedöms som obetydliga. Ledningen passerar ett antal våtmarker, men under
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förutsättning att arbete utförs på tjälad och snöklädd mark så bedöms
effekterna och konsekvenserna som små. Driftfasen kan leda till ett problem
för fåglar men det finns en osäkerhet finns kring de utsatta fågelarternas
häckplatser och exakta revirområden, vi ket medför en osäkerhet i den
bedömningen. Kollisionsrisken bedöms dock minska genom att leningen
byggs med horisontella faslinor och vanligtvis understiger trähöjden i
uppvuxen skog. Risken för fågeldöd genom strömgenomgång bedöms dock
som obefintlig då ledningen kommer byggas med ett fasavstånd på ca 5
meter. Den planerade ledningen går till stor del även genom skogsmark, där
skog med dokumenterade naturvärden undvikits och utifrån dessa uppgifter
bedöms effekterna och konsekvenserna som små, men för övriga områden
finns en osäkerhet i bedömningen även om förutsättningarna att återfinna
ytterligare värdefulla områden i områden där det bedrivs modernt skogsbruk
är begränsade.
Kulturmiljö

-

0

Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms den nya ledningens effekter på
kulturmiljön som obetydlig och konsekvenserna bedöms som små.

Landskapsbild och
bebyggelse

0

0

Tillfällig påverkan i byggskedet i form av markarbeten, avverkning för
ledningsgata samt ledningsmontage. Effekter kan vara begränsad
framkomlighet och förändrade ljudnivåer från arbetsmaskiner och ökade
transporter. Effekterna är dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör
den inget hinder från att röra sig i området. Effekter inder drift kan vara av
visuell art. Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms som obetydlig
och konsekvenserna bedöms som små till obetydliga.

Friluftsliv

0

0

I byggskedet kan en tillfällig begränsning av famkomlighet och förhöjda
ljudnivåer ske. Dessa effekter är dock kortvariga och små. Ledningens
effekter bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som
obetydliga.

Boendemiljö, hälsa
och säkerhet

0

0

Ledningens effekter på bebyggelse och boendemiljö avseende visuell
påverkan och elektromagnetiska fält bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Rennäring

-

0

Infrastruktur

0

0

Under byggtiden kan eventuellt uppstå störningar för näringen genom att
renar genom buller, fordonsrörelser och genom att människor vistas i
området i större utsträckning än tidigare. Denna påverkan är tillfällig och
begränsas av de inarbetade åtgärderna sökande kommer att ha dialog med
samebyn angående projektet. Påverkan minskas också i ledningens driftfas.
Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små under driftskedet.
Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker under anläggningsarbetet i
form av korsande över och under befintlig infrastruktur med risk för störning
av verksamheten. Dessa effekter är dock kortvariga och när ledningen är på
plats utgör den inget hinder för befintlig infrastruktur. Effekterna bedöms
därmed som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
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1 Inledning
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har genomförts. Samrådet syftar till att Vattenfall Eldistribution
AB avser att söka koncession (tillstånd) för en ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Slagnäs.
Denna samrådsredogörelse är en redogörelse för hur samrådet har genomförts, vilka samrådskontakter som tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna synpunkterna
innebär.
Samrådsredogörelsen utgör en del av koncessionsansökan enligt Ellagen (1997:857) som skickas
till Energimarknadsinspektionen.

2 Samrådets genomförande
Under december 2017-februari 2018 har Vattenfall Eldistribution genomfört samråd för ansökan om
koncession på sträckan mellan Bastusel och Arjeplog. Då det i samrådet inkom många synpunkter,
framförallt på sträckan mellan Slagnäs och Arjeplog, valde Vattenfall Eldistribution att dela upp ansökan i två delar och genomföra ytterligare samråd för de olika sträckorna.
Ett tidigt samråd hölls för sträckan mellan Bastusel och Arjeplog som fångade upp synpunkter på
hur alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Sedan skickades ett samrådsunderlag ut till en bredare krets med inbjudan till utökat samråd och fysiskt samrådsmöte där de berörda inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. Annonsering gjordes i lokaltidningarna.
Den 29 januari 2019 skickades samrådsunderlag med information om rubricerad ledning och inbjudan till utökat samråd (Bilaga 1b) via post och/eller mail till länsstyrelsen i Norrbottens län och Västerbottens län, Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner, övriga berörda myndigheter, organisationer, föreningar och samebyar (Bilaga 2) och till fastighetsägare och rättighetsinnehavare
inom 100 meter från planerade utredningsalternativ (Bilaga 3). Sista dag för yttrande var 15 mars
2019.
Annonsering om samråd skedde i Norran, Folkbladet och Västerbottenskuriren den 2 februari 2019
(Bilaga 4). Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, information om var
samrådsunderlag kunde erhållas och var synpunkter kunde lämnas. Informationen publicerades
även på Vattenfall Eldistributions hemsida där även samrådsunderlaget fanns att hämta.
Inget fysiskt möte ägde rum i det utökade samrådet. De berörda inbjöds att inkomma med skriftliga
synpunkter på projektet. I samrådsunderlaget presenterades information om planförhållanden, den
planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan.

3 Inkomna yttranden och synpunkter
Nedan presenteras de huvudsakliga synpunkterna i inkomna yttranden direkt följt av Vattenfall Eldistributions bemötande på synpunkterna (i kursiv stil).

3.1

Länsstyrelse och kommun

Länsstyrelsen Västerbotten
Underlaget är inte tillräckligt för att länsstyrelsen ska kunna förorda något utredningsalternativ. Om
utredningsalternativ B1 blir aktuellt, som till stora delar är förlagd till tidigare obruten terräng, är det
nödvändigt att genomföra en arkeologisk utredning enligt 2 kap Kulturmiljölagen längs sträckan för
att klargöra om fornlämningar berörs av planerat arbete. En bedömning om påverkan på rennäringen i området ska genomföras enligt bifogad checklista – MKB inom renskötselområdet.
Länsstyrelsen beskriver vad som behöver redovisas i kommande MKB, fram för allt behöver påverkan på rennäringen redovisas samt natur- och kulturmiljövärden. Det är också viktigt att beskriva
förutsättningarna för drift och underhåll och att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska vidtas för att i samband med drift och underhåll undvika skador på framförallt rennäringen och våtmarker.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Länsstyrelsen Västerbottens
synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet och i MKBn.
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsens synpunkter av ser endast alternativ B2 vars sträckning huvudsakligen ligger inom
Norrbottens län. Planmässigt har länsstyrelsen inget att erinra vad gäller sträckningen. Inom eller i
närheten av utredningsalternativet finns åtta identifierade potentiellt förorenade områden, varav sex
ligger i Slagnäs. Länsstyrelsen upplyser Vattenfall om kravet att genast underrätta tillsynsmyndighet i det fall en förorening påträffas. Ledningen kommer att gå nära Slagnäs bangård där en identifierad förorening finns, varför skyddsåtgärder ska redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen bör även innehålla lämpliga skyddsåtgärder för att minimera
risken för eventuell föroreningsspridning från arbetsmaskiner samt massahantering inklusive bedömning av hantering av eventuella överskottsmassor.
Länsstyrelsen anser att ledningen bör följa befintlig infrastruktur i så stor utsträckning som det är
möjligt, vilket inte gör. Ett stort antal våtmarker kommer att beröras och flera fynd av olika arter av
orkidéer och lummerväxter. Kommande miljökonsekvensbeskrivning bör därför innehålla en motivering till varför ledningen till större del inte följer befintlig infrastruktur, redovisning av lämpliga försiktighetsåtgärder vid underhållsarbeten i vattendrag, våtmarker och annan känslig mark. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även innehålla redogörelse för om kantzoner vid vattendrag kommer att
påverkas och en bedömning av behovet av hänsynstagande till dessa, skyddsåtgärder för att minimera utsläpp samt en redogörelse för hur körskador undviks och vilka åtgärder som planeras i det
fall de uppstår. Vidare ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av fågellivet, förekomster av skyddade eller rödlistade arter samt en bedömning och eventuella skyddsåtgärder för
dessa. Uppgifter om kringverksamheter såsom nya vägar eller om befintliga vägar ska byggas om
med anledning av ledningsdragningen ska redovisas.
Länsstyrelsen bedömer att det är mycket som talar emot sträckningen ur rennäringssynpunkt då
det berör bland annat kalvningsmarker och tar i anspråk obruten mark. Ur rennäringssynpunkt bedömer länsstyrelsen också att det är negativt att denna sträcka brutits ut ur den totala sträckan från

Slagnäs till Arjeplog då rennäring ska ses ur ett landskapsperspektiv. Länsstyrelsen bifogar en beskrivning över hur rennäringen ska beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen informerar om att alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen och att
det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning
utan tillstånd från Länsstyrelsen.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Länsstyrelsen Västerbottens
synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet och i MKBn.
Arjeplogs kommun
Miljö- bygg- och räddningsnämnden anser att utredningsalternativ B2 är att föredra. Utredningsalternativ B1 anses inte som lämpligt med tanke på att utredningsalternativet går i området där
Maskaure sameby har sin flyttled och fågelskyddsområdet Lässejaur finns beläget. Området inom
Slagnäs bangård är förorenat och det pågår nu en sanering. Viktigt att myrområdet och tillhörande
vattendrag inte påverkas genom intrång.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Arjeplogs kommuns synpunkter
i det fortsatta utredningsarbetet.
Arvidsjaurs kommun
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot de planerade utredningsutredningsalternativen.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Malå kommun
Kommunen tycker att utredningsalternativ B2 är det bästa utredningsalternativet då den innebär
mindre störning för rennäringen, ger färre berörda fastighetsägare och ger mindre inverkan på näringsverksamhet.
Malå kommun anordnade en träff med anledningen av att ärendet väckt ett stort engagemang med
många frågor och synpunkter. De synpunkter som framfördes var följande: Utredningsalternativ B2
måste vara det bästa utredningsalternativet då mark som ska användas i stor utsträckning utgörs
av bolagsmark. Utredningsalternativ B1 innebär intressekonflikter med fler markägare och att Malå
sameby förlorar marker då utredningsalternativet påverkar flyttleden som är av riksintresse. Ett
stort jordbruk påverkas också negativt då de har sina betesmarker utefter utredningsalternativ B1
samt även friluftsliv och turism.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Malå kommuns synpunkter i det
fortsatta utredningsarbetet.
Sorsele kommun
Sorsele kommun anser att utredningsalternativ B2 är att föredra eftersom det inte finns några fasta
boenden i närområdet efter sträckan. Dessutom måste underhållet av ledningen underlättas eftersom sträckningen följer i stort befintliga skogsvägar i området.
Människors hälsa ska prioriteras varför det är viktigt att magnetfälten inte överstiger dom uppsatta
gränsvärden som ﬁnns.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Sorsele kommuns synpunkter i
det fortsatta utredningsarbetet.

3.2

Samebyar

Vattenfall Eldistribution har tidigare genomfört samrådsmöten 2017-12-01 med berörda samebyar
för hela sträckan mellan Bastusel och Arjeplog.
Maskaure sameby har i sitt yttrande förordat utredningsalternativ B2 i och med att samebyn har sin
flyttled utefter utredningsalternativ B1.
Ett ytterligare samrådsmöte har genomförts med Mausjaurs sameby 2019-05-15 där samebyn upplyste om områdets betydelse för samebyn, samt önskemål om att leding ska förläggas så nära väg
som möjligt samt att ledningen färdigställs vintertid.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer i det kommande utredningsarbetet ta hänsyn till samebyarnas intresseområden och de synpunkter som lämnats under tidigare samrådsmöten samt synpunkter i rubricerat samråd. Vattenfall Eldistribution genomförde, utifrån de synpunkter
som mottagits från samebyn, modifieringar i ledningssträckningen.

3.3

Allmänhet och fastighetsägare/rättighetsinnehavare

Ser mycket positivt på att Vattenfall Eldistribution dragit om utredningsalternativ B2 och nu går norr
om berget Uvbávárrie, vilket de inte har några invändningar emot. Vill inte att utredningsalternativ
B1 byggs då den kommer att påverka många fler privata fastigheter på ett negativt sätt än utredningsalternativ B2.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta till det fortsatta utredningsarbetet.

Har inga direkta invändningar på dragningen av utredningsalternativ B2 om den dras enligt den
sträckning som presenteras i samrådsunderlaget. Enligt föreslagen sträckning berörs inte fastigheterna av ledningen då den är planerad att dras mellan 50–100 meter ifrån.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta till det fortsatta utredningsarbetet.

Utredningsalternativ B1 accepteras inte då det skulle innebära stora intrång som enskild markägare då betydande arealer produktionsskog skulle tas i anspråk.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta till det fortsatta utredningsarbetet.

Föreslår en förändrad dragning av utredningsalternativ B1 över sin fastighet, bifogar kartskiss.
Detta för att kunna nyttja dagens befintliga lokala ledningsgata som kommer att övergå i markkabel
samt för att slippa ny ledningsgata som kommer försämra fastighetens jordbruk.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta till det fortsatta utredningsarbetet.
Gemensamt yttrande 50 markägare
B1 accepteras inte som utredningsalternativ. Det skulle innebära stort intrång för enskilda markägare, då betydande arealer skogsmark skulle tas i anspråk för oöverskådlig framtid. Utredningsalternativet skulle även utgöra negativ påverkan på jordbruket och skulle påverka Lapplands största
mjölkgårds framtidsutsikter att utveckla sitt jordbruk. Laggträsksåsen är av riksintresse för

naturvård. Där intilliggande anläggning med uthyrning av fiske- och jaktstugor lockar en besöksnäring som söker vildmarkslivets enkelhet. Kraftledning i detta område skulle medföra betydande påverkan av landskapsbilden, det skulle vara förödande för besöksnäringen.
Den ekonomiska kompensationen med avseende på intrångets omfattning är undermålig. Kritik
förs även på hur samrådsprocessen har hanterats. Där mötesplatsformen har varit begränsad, där
frågor och åsikter har framförts till konsulter med bristande kunskap i sakfrågor.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar de inkomna synpunkterna till det fortsatta
utredningsarbetet.

3.4

Övriga myndigheter, organisationer och föreningar

Följande myndigheter och organisationer har meddelat att de avstår från att yttra sig:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Följande myndigheter och organisationer har inte haft något att erinra:
Elsäkerhetsverket
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Bergsstaten
I det sydöstra hörnet av samrådsområdet finns ett gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen som berörs.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Sametinget
Sametinget lämnar generella synpunkter och riktlinjer. De bifogar även en beskrivning av kärnområden av riksintresse i området samt omland som berörs av ansökt koncession.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Skanova/Telia
Skanova/Telia informerar om att de har kablar i området närmast Slagnäs (utredningsutredningsalternativen B1 och B2) och vid Bastuselets kraftverk (utredningsutredningsalternativ B2) och önskar
att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. För ledningssamordning kontakta namngiven kontaktperson.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Skellefteå Kraft
Längst efter utredningsstråk B1 har Skellefteå Kraft Elnät befintliga 10 kV och 0,4 kV ledningar som
kan påverkas vid en ny 150 kV ledning.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Skogsstyrelsen
Ledningen bör förläggas så att den inte påverkar naturvärden, kulturmiljövärden eller höga sociala
värden. Om vald sträckning kommer att beröra biotopskydd eller naturvårdsavtal ska en namngiven
kontaktperson kontaktas.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Statens geologiska institut (SGI)
I närheten av den planerade stationen för utredningsalternativ B1 finns ett förorenat område och
vid anslutningspunkten i Bastusel finns potentiellt förorenad mark. När ledningens sträckning är
fastställd rekommenderar SGI att miljötekniska undersökningar och riskbedömning utförs i anslutning till de förorenade områdena för att avgränsa och karakterisera eventuella föroreningar innan
anläggningsarbetet påbörjas.
SGI rekommenderar Svenska kraftnäts vägledning för geotekniska utredningar vid projektering av
kraftledningar. Projektering bör göras i samråd med geotekniker.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.
Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät informerar om sina krav gällande förläggning av ledning parallellt med deras ledning. Så länge Svenska Kraftnäts rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i
samarbete med dem har Svenska Kraftnät inget att erinra.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om Svenska kraftnäts krav.
Trafikverket
Trafikverket informerar om gällande bestämmelser för arbete inom deras verksamhetsområden. Så
länge Trafikverkets rekommendationer beaktas har Trafikverket inget att erinra.
Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om de regler som
gäller för arbete inom Trafikverkets verksamhetsområden.

Bilaga 1

Inbjudan till samråd
enligt miljöbalken 6 kap 4 §

Ansökan om koncession för ny
150 kV-ledning mellan Bastusel
och Slagnäs

Malå, Sorsele, Arvidsjaur
och Arjeplogs kommuner
Norrbottens och Västerbottens län

2019-01-23
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Inledning och inbjudan till samråd

Bakgrund och syfte
Under december 2017-februari 2018 har Vattenfall Eldistribution AB genomfört samråd för
att ansöka om koncession för en ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog. I
samrådet inkom många synpunkter, framförallt på sträckan mellan Slagnäs och Arjeplog,
vilket inneburit att Vattenfall Eldistribution valt att dela upp ansökan i två delar.
Vattenfall Eldistribution avser att ansöka om koncession för en ny 150 kV luftledning från
station NK28 Bastusel till en ny station i Slagnäs, se figur 1, och därför genomför
Vattenfall Eldistribution nu ett fortsatt samråd. Denna samrådshandling avser sträckan
mellan stationerna Bastusel och Slagnäs.

Figur 1. Översiktskarta med utredningsalternativ för den nya 150 kV-ledningen mellan Bastusel och
Slagnäs.

Till samrådet har Vattenfall Eldistribution tagit fram två alternativa ledningssträckningar
(utredningsalternativ) mellan Bastusel och Slagnäs. Två alternativa stationsplaceringar
finns även framtagna, en för varje alternativ ledningsdragning som studerats, se figur 1.
Stationens placering beror på vilket ledningsalternativ som väljs.
Dagens långa radiella ledningar mellan stationerna Vargfors och Arjeplog medför att
Vattenfall Eldistribution har svårigheter att uppfylla myndighetskrav för uttagslaster i
området. Rådande lösning med en 150 kV-ledning till Arjeplog innebär att den ledningen
svarar för all konsumtion och produktion från och till Arjeplog. Vattenfall Eldistribution har
därför för avsikt att förändra och förbättra nätstrukturen i området. Föreslagen lösning
innebär att en ny ledning byggs från Bastusel till Arjeplog. Det innebär även att en ny
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regionnätsstation bygg i Slagnäs vilket även innebär stora förbättringar av
landsbyggdnätet.
Syftet med denna handling är att hålla en fortsatt samrådsprocess inför prövningen av
koncession för en ny ledning på sträckan mellan stationerna Bastusel och Slagnäs.
Inbjudan till samråd
Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken kring
rubricerade utredningsalternativ med berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare,
myndigheter, organisationer, samebyar, föreningar och närboende.
Efter genomfört samråd och beaktande av inkomna synpunkter kommer Vattenfall
Eldistribution att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel.
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en del av ansökan om ny koncession enligt Ellagen.
Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast
15 mars 2019 via e-post till
@sweco.se eller skriftligen till
Sweco Environment AB
Skolgatan 2 B
891 33 Örnsköldsvik
Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta
på telefon
eller
e-post
@sweco.se. Samrådsunderlaget finns även att ladda hem från
Vattenfall Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad
Vid önskemål om karta över hur utredningsalternativet ligger i förhållande till er fastighet,
kontakta
enligt ovanstående uppgifter. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.
Observera att inget fysiskt samrådsmöte kommer äga rum, Vattenfall Eldistribution AB
önskar sig skriftliga svar.
Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och
Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 6 miljöbalken.
Ansökan om ny koncession
För att få bygga, driftsätta eller utföra en betydlig ändring av en kraftledning krävs ett
tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Koncessionsansökan lämnas till
Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar
beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning,
miljökonsekvensbeskrivning och karta. En beviljad nätkoncession gäller tills vidare med
möjlighet till omprövning efter 40 år.
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Alternativ

Enligt miljöbalken 6 kap 7 § ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla ”en redovisning
av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar”. Ledningens
sträckning styrs av olika faktorer såsom byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens
längd, avstånd till bebyggelse och påverkan på miljöintressen.
Vattenfall Eldistribution har utrett ett antal alternativa utredningsstråk inom ett stort
utredningsområde och som identifierats genom en sammanvägning av ovanstående
faktorer. Efter samråd med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län, berörda
kommuner och samebyar i ett tidigt skede i utredningsprocessen valde Vattenfall
Eldistribution att gå vidare med två utredningsstråk. Efter utökat samråd där även
fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom utredningskorridorerna samt övriga
berörda myndigheter, organisationer och föreningar deltog, modifierades stråken
ytterligare och två utredningsalternativ för ledningssträckning togs fram som Vattenfall
Eldistribution nu valt att gå vidare med. Dessa redovisas nedan samt i figur 1.
Utredningsalternativ B1
Alternativ B1 omfattar en cirka 35 kilometer lång sträcka mellan station Bastusel och
station Slagnäs, se figur 1. Ledningen börjar vid station Bastusel och går i västlig riktning
genom obruten terräng de första ca 6 kilometrarna. Ledningen viker sedan av mot
nordväst och följer till stor del befintlig väg fram till stationen i Slagnäs.
Utredningsalternativ B2
Alternativ B2 omfattar en cirka 32 kilometer lång sträcka mellan station Bastusel och
station Slagnäs, se figur 1. Ledningen börjar vid station Bastusel och går i nordvästlig
riktning, till stor del kring befintliga vägar/skogsbilvägar ända fram till stationen i Slagnäs.
Nollalternativ
Dagens långa radiella ledningar mellan stationerna Bastusel Vargfors och Arjeplog medför
att Vattenfall Eldistribution har svårigheter att uppfylla myndighetskrav för uttagslaster i
området, samt att rådande nätstruktur har inbyggda svagheter som skulle kvarstå med
nollalternativet. Effekterna av detta är att Vattenfall Eldistribution har svårigheter att
uppfylla Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el av god kvalité och
att förutsättningarna för den framtida elförsörjningen av Skellefteälvens dalgång
undermineras.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid
fortsatt drift uteblir.
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Förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan

I detta kapitel redovisas en beskrivning av olika intressen som berörs av
utredningsalternativen och en översiktlig bedömning av vilken påverkan som projektet kan
medföra på dessa intressen. I den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan om
nätkoncession för linje kommer en utförligare beskrivning av berörda intressen att ske
tillsammans med förväntade miljökonsekvenser till följd av planerade åtgärder.
Kommunala planer
Förutsättningar

Inom Sorsele och Arjeplogs kommuner ligger alternativ B1, inom Arvidsjaurs kommun
ligger alternativ B2 och inom Malå kommun ligger alternativ B1 och B2.
Berörda översiktsplaner antogs av kommunfullmäktige 2001 för Malå, 2015 för Arvidsjaur
och 2018 för Arjeplog. Arbete med ny översiktsplan för Sorsele kommun pågår just nu,
tidigare översiktsplan antogs 2001.
Utredningsalternativ B1 går utanför och söder om detaljplanelagt område i Slagnäs.
Förutsedd miljöpåverkan

Utredningsalternativen bedöms inte stå i konflikt med kommunernas kommunala
planering.
Landskap och bebyggelsemiljö
Förutsättningar

Landskapet är flackt till svagt kuperat och präglas främst av skogsmark med inslag av
våtmarker och sjöar. Skellefteälven rinner i sydostlig riktning centralt genom området och
tillhör Skellefteälvens avrinningsområde. Större samlad bebyggelse finns i Slagnäs.
Landskapet präglas av ett aktivt skogsbruk med blandade åldersstrukturer av i huvudsak
tallskogar.
Förutsedd miljöpåverkan

En luftledning utgör ett visuellt inslag i landskapet och i bebyggelsemiljöer. Påverkan
begränsas dock eftersom ledningen till stor del uppförs i skogsmark med liten exponering
mot omgivande landskap.
Under byggtiden kan viss ljudpåverkan och försämrad framkomlighet förekomma.
Påverkan är dock tidsbegränsad och övergående varför den inte bedöms utgöra någon
påverkan på landskap eller bebyggelsemiljö.
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Fältstyrkan beror på strömmens storlek
och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra. Forskning avseende fältens
eventuella påverkan på människors hälsa har pågått under lång tid utan att något resultat
erhållits. Istället tillämpas försiktighetsprincipen som definieras i 2 kap. 3 § miljöbalken.
Det innebär att man som innehavare av en nätkoncession för linje ska förebygga, hindra
och motverka att ledningen medför en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa,
om det är möjligt att göra det till rimliga kostnader. Detta är en princip som Vattenfall
Eldistribution följer. Det värde som Energimarknadsinspektionen förhåller sig är
0,4 mikrotesla. Vattenfall Eldistribution kommer inför det fortsatta arbetet att genomföra
magnetfältsberäkningar vilka kommer att redovisas i den kommande MKB:n.
Sammantaget bedöms effekterna för landskap och bebyggelsemiljö som begränsade.
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Naturvärden
Förutsättningar

Alternativ B1 korsar två grundvattenförekomster samt två vattendrag och alternativ B2
korsar fyra vattendrag som alla är klassificerade enligt VISS, se bilaga 2.
Laggträskåsen är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken och ligger i
nära anslutning till alternativ B1, se bilaga 1.
Båda alternativen berör områden som ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering och som
innehar någon av naturvärdesklassningarna mycket högt, högt, eller visst naturvärde.
Förutsedd miljöpåverkan

Påverkan av en ny luftledning sker under byggfasen i form av markarbeten, förändrade
ljudnivåer, avverkning för ledningsgator och genom anläggande av stolpar. En ny
ledningsgata kan även medföra positiv påverkan genom en ökad population av
pollinerade insekter. För att begränsa påverkan på naturvärden kan ledningar placeras
längs befintlig infrastruktur såsom vägar och kraftledningar.
Ett flertal biflöden till Skellefteälven passeras av alternativen. Vid detaljprojektering kan
passering av vattendrag ske utan påverkan på naturmiljön.
Alternativ B1 passerar igenom riksintresseområdet Laggträskåsen, som är av riksintresse
för naturmiljön. Påverkan på riksintresset kan minimeras genom att ledningen vid
detaljprojektering placeras så att påverkan på riksintresset uteblir.
Båda alternativen passerar i utkanten av våtmarker med mycket höga naturvärden och
båda berör och/eller korsar våtmarker som klassats hålla högt eller visst naturvärde.
Påverkan på områden som finns med i länsstyrelsens våtmarksinventering kan i stor grad
undvikas vid detaljprojektering genom att anpassa avstånden mellan stolparna.
Sammantaget bedöms effekterna av alternativ B1 och B2 som begränsade för naturmiljöoch fågelvärden utifrån att känsliga miljöer kan undvikas att påverkas negativt.
Förutsättningar för fågelliv och bedömning av konsekvenser för fågellivet kommer att
utredas och presenteras mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen.
Kulturmiljövärden
Förutsättningar

Ett antal kända kulturhistoriska lämningar finns registrerade som fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar i anslutning till alternativ B1 och B2, se bilaga 2.
Förutsedd miljöpåverkan

Under byggfasen sker påverkan av en ny luftledning på kulturmiljövärden i form av
markarbeten, avverkning för ledningsgator och genom anläggande av stolpar.
Kulturhistoriska lämningar kan undvikas vid detaljprojektering. Sammantaget bedöms
utredningsalternativen inte innebära några effekter på kulturmiljövärden.
Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar

Området som berörs av utredningsalternativen är tillgängligt för skoteråkning, jakt, bäroch svampplockning och som strövområde.
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Förutsedd miljöpåverkan

Påverkan på rekreation och friluftsliv kan ske i form av förhöjda ljudnivåer och begränsad
framkomlighet under anläggningsskedet. Påverkan är dock kortvarig och när luftledningen
är i drift utgör den inget hinder för friluftslivet. Ledningsgatan innebär inga restriktioner för
jakten i området. Däremot kan den öppna ledningsgatan fungera som födolokal för älg
och rådjur vilket kan vara positivt med hänsyn till jaktintressena. Sammantaget bedöms
utredningsalternativen ge begränsade effekter på rekreations- och friluftslivsvärden.
Rennäring
Förutsättningar

Alternativ B1 ligger inom skogssamebyarna Malå och Maskaure åretruntmarker, se bilaga
3. Inom åretruntmarkerna får rennäringen vistas hela året medan vinterbetesmarkerna är
de områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober-30 april. Alternativ B1 ligger
inom kalvningsland för Malå sameby. Ledningen går genom område av riksintresse för
rennäring enligt 3 kap 5§ miljöbalken.
Alternativ B2 ligger inom skogssamebyarna Malå och Mausjaur åretruntmarker. Området
norr om Bastusel utgör riksintresse för rennäring för Malå sameby och utgör
kalvningsland. Innan ledningen når fram till Slagnäs berörs ett riksintresseområde för
rennäringen för Mausjaur sameby. Området nyttjas som sommar- och höstbetesland.
Området ingår i ett större område som är redovisat som trivselland och nyttjas under
våren och sommaren. Trivselland är områden dit renarna naturligt söker sig för bete och
vila under en längre period. Området är betesland under sommar och vår.
Förutsedd miljöpåverkan

Påverkan av en ny ledning på rennäringen sker under byggfasen i form av 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
ledningsgatan blir ett öppet stråk som renarna följer eller som nyttjas av skoterkörning.
Båda alternativen går till stor del parallellt med väg så effekterna kan begränsas.
Sammantaget bedöms det finnas risk för negativa miljöeffekter av utredningsalternativen
då de går genom betesmark som är viktig för rennäringen och till viss del genom
riksintresse för rennäring.
Infrastruktur
Förutsättningar

E45 är utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken.
Alternativ B2 går parallellt med vägen och de båda potentiella stationerna som
alternativen ansluter till ligger bredvid E45:an, se bilaga 1.
Alternativen passeras av Svenska Kraftnäts 400 kV-ledning.
Förutsedd miljöpåverkan

Påverkan på infrastruktur under anläggningsskedet sker i form av korsande över eller
under befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Påverkan är dock
kortvarig och när ledningen står på plats utgör den inget hinder. Effekterna på infrastruktur
bedöms som begränsade.
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Fortsatt arbete

Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse
som lämnas till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Information och
synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.
Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning att utarbetas med hänsyn till de
synpunkter som inkommit och de ytterligare utredningar som genomförts.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla konsekvenser och vid behov
lämpliga försiktighetsåtgärder.
De viktigaste frågorna i miljökonsekvensbeskrivningen är direkta och indirekta
konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rennäring samt
rekreation och friluftsliv. Konsekvenser för såväl anläggnings- som driftskede kommer att
beskrivas.

6

Tidplan

Koncessionsansökan är planerad att lämnas in under sommaren 2019.
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Bilaga 2

Förening/Organisation
Arjeplogs båt och trollingklubb
Arjeplogs kommun
Arvidsjaur Flygplats
Arvidsjaurs kommun
Bergsstaten

Adress

Storgatan 13
Varvsgatan 41

Postadress

Epost

938 81 Arjeplog
933 91 Arvidsjaur
933 81 Arvidsjaur
972 32 Luleå

kommun@arjeplog.se
info@arvidsjaurairport.se
kommun@arvidsjaur.se
mineinspect@bergsstaten.se

Boverket
Elsäkerhetsverket
Friluftsfrämjandet

Box 534
Box 4

37123 Karlskrona
68121 Kristinehamn
93132 Skellefteå

registraturen@boverket.se
registrator@elsakerhetsverket.se
info@friluftsframjandet.se

Försvarsmakten HKV
Holmen AB
Jägareförbundet Norrbotten
Jägareförbundet Västerbotten
Luftfartsverket (LFV)
Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Västerbotten
Malå kommun
Malå sameby
Maskaure sameby
Mausjaur sameby
Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Norrbottens Naturskyddsförening

RROD INFRA
Box 5407
Kronan A6

10785 Stockholm
114 84 Stockholm
974 42 Luleå

exp-hkv@mil.se
info@holmen.com
@jagareforbundet.se
ac@jagareforbundet.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
Norrbotten@lansstyrelsen.se
vasterbotten@lansstyrelsen.se
mob@mala.se OCH ks@mala.se
malasameby@biegga.com
@telia.com
.mausjaur@hotmail.se
registrator@msb.se

Norrbottens Ornitologiska Förening
Norsjö kommun
Post- och telestyrelsen (PTS)
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Skanova

Storgatan 13
Box 118

971 86 Luleå
901 86 Umeå
930 70 Malå
930 70 Malå
930 90 Arjeplog
933 34 Arvidsjaur
65181 Karlstad

972 32 Luleå

Storgatan 67
Box 5398
Box 5405
Box 90

974 44 Luleå
935 81 Norsjö
10249 Stockholm
114 84 Stockholm
98122 Kiruna

registrator@naturvardsverket.se
@gmail.com;
norrbotten@naturskyddsforeningen.se
@bredband.net
info@norsjo.se
pts@pts.se
registrator@raa.se
kansli@sametinget.se
elskydd@skanova.se

Bilaga 3
Fastighetsbeteckning

Ägare

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Land

Bilaga 4

Inbjudan till fortsatt samråd - Ny 150 kV-ledning i
Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog kommun
Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för en ny 150 kV-luftledning mellan
stationerna Bastusel och Slagnäs. Vattenfall Eldistribution
har under december 2017-februari 2018 genomfört samråd
enligt 6 kap miljöbalken och genomför nu ett fortsatt samråd
för alternativa ledningssträckningar.
Samrådsunderlag kan laddas ner via:
www.vattenfalleldistribution.se/samrad
Beställ underlag från, eller lämna synpunkter och information
som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet till,
via e-post
@sweco.se, telefon
eller skriftligen till
, Sweco Environment AB,
Skolgatan 2 B, 891 33 Örnsköldsvik.
Vi önskar dina synpunkter senast fredag den 15 mars 2019.
Vattenfall Eldistribution AB

Länsstyrelsen
Västerbotten
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Yttrande
Datum

Ärendebeteckning

2019-03-13

407-893-2019

Rennäring
-

En bedömning om påverkan på rennäringen i området och då särskilt
riksintresset för rennäring ska genomföras enligt bifogad checklista
– MKB inom renskötselområdet.

-

Eventuella åtgärder för att lindra negativa effekter på riksintresset
ska lokaliseras till den aktuella placeringen av ledningen, dvs
åtgärder ska syfta till att säkra flyttledens funktion genom landskapet
sett i ett långsiktigt perspektiv.
MKB:n bör beskriva och motivera huruvida ledningen kommer
försvåra rennäringens bedrivande.
Om skadelindrande åtgärder blir aktuella ska dessa beskrivas och
motiveras utförligt samt vara accepterade av berörd sameby.

-

Den planerade sträckningen B1 sammanfaller helt med en flyttled av
riksintresse för rennäringen, förutom de första ca 9 kilometrarna. Effekterna
och konsekvenserna av detta alternativ bör utredas tillsammans med berörd
sameby i MKB:n. Enligt Sametingets markanvändningsredovisning är det
Maskaure sameby som har intresse av flyttleden för närvarande.
Sträckningen B1 ligger även inom Malå sameby, vilket gör att dessa också
ska ingå i samrådet och MKB:n.
Längs flyttleden på den aktuella sträckan finns rastbetesområden och trånga
passager. Dessa kan påverkas negativt och vilket gör att skadeförebyggandeoch lindrande åtgärder måste genomföras, såtillvida inte MKB:n visar att
effekterna av dessa åtgärder inte i tillräcklig omfattning lindrar negativ
påverkan på flyttledens funktion. MKB:n måste väga alternativ mot
varandra och klargöra om utredningsalternativet är olämpligt ur
rennäringssynpunkt, med hänvisning till den skada på riksintresset som kan
uppstå.

Förutom ovanstående, anser Länsstyrelsen att ni i miljökonsekvensbeskrivningen även särskilt ska beskriva:


I samrådsunderlaget är redogörelsen för natur- och
kulturmiljövärden samt den förutsedda påverkan väldigt överskådligt
beskriven. I miljökonsekvensbeskrivningen måste det överlag göras
en mer ingående beskrivning som omfattar både nuläge, förutsedd
miljöpåverkan och skyddsåtgärder för denna samt
skadeförebyggande åtgärder.



Längs utredningskorridorerna finns många våtmarker klassade enligt
Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI). Klassningen varierar
från vissa naturvärden till mycket höga naturvärden. Det är viktigt
att det i miljökonsekvensbeskrivningen tydligt framgår vilka
våtmarker som berörs av de alternativ som föreslås, vilka värden

Länsstyrelsen
Västerbotten
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Yttrande
Datum

Ärendebeteckning

2019-03-13

407-893-2019

som påverkas och hur ni försöker undvika, förebygga och
kompensera eventuella intrång.


Ni skriver i samrådsunderlaget att en fågelutredning ska göras i
samband med upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen.
Förutom att beskriva fågelförekomst och bedömda konsekvenser för
fåglarna så bör det finnas med förslag på skadelindrande åtgärder.



I miljökonsekvensbeskrivningen är det även viktigt att beskriva
förutsättningarna för drift och underhåll. Hur drift och underhåll
utförs, med vilka intervaller och under vilka förutsättningar är viktigt
att beskriva. Det är även viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder
och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska vidtas för att i
samband med drift och underhåll undvika skador på framförallt
rennäringen och våtmarker.

Miljöhandläggare

Bilagor
1. Karta över värdetrakter
2. Checklistan för MKB inom renskötselområden

Bilaga 6
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@sveaskog.se>
den 27 februari 2019 09:39
Ledning mellan Bastusel och Slagnäs

Hej,
Skriver som privatperson och inte som representant för Sveaskog.
Jag har tagit del av inbjudan till samråd, 2019-01-23, och vill avge följande synpunkter:
Till min stora glädje ser jag att man har dragit om förslaget för B2 när det gäller Nya Bastuselet.
Ert nya förslag går norr om berget Uvbávárrie vid byn Nya Bastuselet. Den sträckningen är optimal för oss.
Har inte talat med de övriga fastighetsägarna i byn men jag vet att en stor del av dem var mycket bekymrad över det förra förslaget som innebar en sträckning
mellan berget och vägen.
Vi kommer varken att se ledningen eller att det berör våra fastigheter om man går efter det nya förslaget och jag har svårt att tro att någon skulle ha invändningar
mot ledningen då.
Så under förutsättning att Ni går norr om berget så har Ni vår välsignelse.
Jag är gift med ägaren till
, och företräder henne i detta fallet.
Jag är även markägare som kommer att beröras i det fall man väljer B1,
(del av).
I fallet B1 måste jag säga att jag inte vill att den byggs. Anledningen är att den generellt kommer att påverka många fler privatfastigheter på ett negativt sätt.
berörs, fritidsanläggningen i Laggträsket berörs och en rad skogsägare berörs på ett negativt sätt. Vår fastighet kommer att förlora en väsentlig del
av den produktiva skogsmarksarealen.
Sammantaget så kommer de negativa följderna att bli större och drabba många fler om man väljer B1.
Väljer man B2 så kommer ytterst få privata intressen att drabbas, inga byggnader kommer att hamna i direkt anslutning till ledningen och ledningsägaren kommer
att behöva komma överens med långt färre markägare.
Med vänliga hälsningar

2019-03-14

Gemensamt samrådsyttrande gällande ansökan om
koncession för ny 150 kV-ledning mellan
Bastusel och Slagnäs.
Av de utredningsalternativ, B1, B2 och Nollalternativ, som Vattenfall Eldistribution AB har
presenterat inför samrådet, yttras här följande varför B1 inte accepteras som alternativ:

Skogsbruk
Att lokalisera kraftledningen längs B1 skulle innebära stort intrång för enskilda markägare, då
betydande arealer skogsmark skulle tas i anspråk för oöverskådlig framtid. Den skogsmark som
skulle tas i anspråk utgörs av produktionsskog. Då markerna till stor del består av impediment så
skulle det medföra irreversibel negativ påverkan på skogens produktions- och miljövärde. Att som
markägare få en ledningsgata med uppgiven bredd om ca 40 meter, samt tillkommande avverkning
av kantträd, innebär påtagliga svårigheter att föra ett rationellt skogsbruk. Där framtida arbete med
skogsbruket står inför ökad risk för stormskador, torka m.m. Gällande utförandet nämns endast
luftledning. Huruvida markkabel kan vara ett alternativ i etapper som skulle medföra betydande
negativa aspekter behandlas inte alls i samrådsunderlaget.

Jordbruk
Alternativ B1 skulle även utgöra negativ påverkan på jordbruket. Där etablering av kraftledning
skulle påverka Lapplands största mjölkgårds framtidsutsikter att utveckla sitt jordbruk. Ingen
hänsyn i ledningsdragningen har visats till verksamheten, där boskap, byggnader och slåttermark
ska hållas i åtanke. Utredningsalternativ B1 går rakt över en nyodling och tilltänkta areal för
utveckling av verksamheten. Där en kraftledning skulle utgöra fysiskt hinder vid arbetet med att
skörda, samt det elektromagnetiska fältets påverkan på boskap ute på bete.

Naturvård och friluftsliv
Laggträsksåsen är av riksintresse för naturvård. Där intilliggande anläggning med uthyrning av
fiske- och jaktstugor lockar en besöksnäring som söker vildmarkslivets enkelhet. Laggträskets
slogan är ”Laggträsket ett paradis i vildmarken”, där den oelektrifierade anläggningen bjuder på
vandringsleder med fornlämningar och jakt-och fiske till besökarna. Kraftledning i detta område
skulle medföra betydande påverkan av landskapsbilden. Inte bara det visuella men även störande
ljud som kan uppstå från ledningen. I ett område med fåtal turistföretag, där naturupplevelsen är
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2019-03-14

valutan, är en kraftledning förödande för besöksnäringen. Detsamma kan sägas om fritidshus, där
marknaden bygger på en tillvaro i ostörd miljö.
Av de tre alternativ som presenteras utesluts här utredningsalternativ B1. Rörande de övriga två
alternativen ägs huvuddelen av marken längs utredningsalternativ B2 av staten och bolagsägare.
Gällande Nollalternativet har anledningen till ansökan om koncession inte utvecklats. Information
om uppgifter om lokal produktion och konsumtion, eller om detta är del av plan för vindkraft m.m.
saknas. Det som finns tillgängligt är generella påståenden.
I en region som historiskt har exploaterats av statliga intressen, tycks det vara en vana att den
enskilde ska tacksamt avstå sina intressen. Hanteringen vid regleringen av Bastusels kraftstation är
fortfarande i minne, där stora arealer mark blev överdämda och en älvfåra blev torrlagd.
Gemensamt då som nu, är den undermåliga ekonomiska kompensationen med avseende på
intrångets omfattning. Kraftbolaget gör stora vinster på markägarens bekostnad.
Kritik förs även på hur samrådsprocessen har hanterats. Där mötesplatsformen har varit begränsad,
där frågor och åsikter har framförts till konsulter med bristande kunskap i sakfrågor.

Undertecknas av
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

den 10 mars 2019 19:06

@gmail.com>

Kraftledning Bastusel-Slagnäs
Kraftledning Bastusel-Slagnäs.jpg; karta kraftledningsdragning 001.jpg

Arvidsjaur 2019-03-10

Hej,
Angående den nya tänkta elledningen som ev. Kommer att dras mellan Bastusel och Slagnäs på norra sidan Skellefteälven så har vi inga direkta
invändningar till dragningen om den görs som vi fått information om.
Enligt

så kommer inte fastigheterna

Bifogar karta och brev från

beröras utan dragningen blir 50-100 meter norr om skiftet.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

mineinspect <mineinspect@bergsstaten.se>
den 30 januari 2019 13:30
SV: Samrådshandling Bastusel - Slagnäs
Karta.jpg

Hej,
I det sydöstra hörnet av samrådsområdet finns ett gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen (1992:45), kallat Adak nr 102, tillståndsid 2013:103.
Undersökningstillståndet gäller t.o.m. 2019-10-28 och innehavare är Iekelvare Minerals AB.
Ett kartutdrag från mineralrättsregistret bifogas.
Bergsstatens dnr BS 59-74-2019.
Med vänlig hälsning
Bergsstaten
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Tel: 0920-23 79 00
E-post: mineinspect@bergsstaten.se

Skickat: den 29 januari 2019 09:53
Till:

sweco.se>

Ämne: Samrådshandling Bastusel - Slagnäs
Hej,
Bifogat finner ni samrådshandling samt bilagor för ansökan om koncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Slagnäs.
Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas skriftligen senast 15 mars 2019.
Har ni frågor är ni välkommen att kontakta mig. Jag går på semester idag men är åter på mån 4 februari.
Med vänliga hälsningar

Miljökonsult
Örnsköldsvik
Mobil

Sweco Environment AB
Skolgatan 2 B
SE-891 33 Örnsköldsvik
Telefon +46 660 27 01 00
www sweco se

Följ Sweco i sociala medier:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här

Yttrande
Datum

Beteckning

2019-02-25

FM2019-4665:3

Sida 1 (2)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Sweco Environment AB,

2019-01-29

Vårt tjänsteställe, handläggare

Er beteckning

Vårt föregående datum

HKV PROD RPE INFRA,

Vår föregående beteckning

,
@mil.se

Yttrande avseende nätkoncession för linje beträffande ny
150 kV-ledning mellan Bastusel och Slagnäs, Malå, Sorsele,
Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner, Norrbottens och
Västerbottens län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information,
kontakta flyginfose@lfv.se.
För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Chef, sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Sweco Environment AB
genom

@sweco.se

(AAR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande

För kännedom
FMV LedMNät
LFV
LFV Flyginfo SE

Datum

Beteckning

2019-02-25

FM2019-4665:3

tillstandsarende.trv@fmv.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
fm.flyghinder@lfv.se

Sida 2 (2)

INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR
DEN CIVILA LUFTFARTEN

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar
Luftfartsverkets remissvar.
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller
militära luftfarten).
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist
@lfv.se.

2019-03-13
Sweco Environment AB
Skolgatan 2 B
891 33 Örnsköldsvik

LFV:s förnyade yttrande angående koncession för ny 150 kV-ledning mellan
Bastusel och Slagnäs i Malå, Sorsele och Arvidsjaurs kommuner.

Dokumentnummer
D-2019-159047

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.

Ärendenummer
Ä-2019-009194

Med vänlig hälsning

Ert datum
2019-01-23
Er beteckning

Handläggare
Carlsson, Gert
Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakning &
säkerhet

för
Operativa System

2019-03-13
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot att
nätkoncession beviljas för något av alternativen B1 eller B2 efter särskild teknisk
utredning.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

YTTRANDE
2019-03-15

Dnr 5.2.2-2019-140

Sweco Environment AB
@sweco.se

Samråd inför ansökan om koncession för ny 150 kV-kraftledning mellan Bastusel och
Slagnäs inom Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner..
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och lämnar synpunkter
samt generella riktlinjer.
Båda utredningsalternativ berör till stor del områden som är av riksintresse för rennäringen,
som kärnområden, kalvningsland, flyttleder och svår passage. Utredningsalternativ B1 går
genom åretruntmarker för skogssamebyarna Malå och Maskaure. Utredningsalternativ B2
går genom Malå och Mausjaure skogssamebyars åretruntmarker. Se bilaga 1 för
värdebeskrivning av de berörda kärnområdena.

Riksintresse för rennäringen
Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse
för bl.a. rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för rennäringen
skyddas mot sådana åtgärder. Bestämmelsen innebär att i områden som är av riksintresse
ska åtgärder som kan påtagligt försvåra renskötselns bedrivande inte tillåtas. Områdena
karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, kalvningsområden och rastbeten.
Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd
för områden med olika ändamål som måste hänga ihop för att helheten ska fungera.
Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet för
rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot starka
exploateringsintressen.

Inflytande
Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark inom
det samiska traditionella området berörs. Exploatörer ska ha dialog direkt med berörda
Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fáksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31
www.sametinget.se

samer om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det
ska anses som att samerna deltagit effektivt:


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



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



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



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

Samisk markanvändning och MKB
En exploatering av marken innebär att landskapet runt omkring påverkas med förändrad
natur och förutsättningar. Detta ger konsekvenser för samerna och den samiska kulturen, då
den samiska markanvändningen som regel försämras. Det är viktigt att berörda samebyar
kommer in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram en MKB för att kunna förmedla sina
kunskaper och syn på den planerade verksamheten. Sametinget har tagit fram en vägledning
för hur samisk markanvändning ska integreras i MKB-processen:
https://www.sametinget.se/26843
I en MKB ska bland annat följande beskrivas:
 Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området
 Vilken funktion området har för renskötseln
 Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom
berörd samebyn samt påverkan på samebyns funktionella samband
 Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter
 Redogöra för berörda riksintressen
 Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera
störningar på rennäringen
 Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby
 Eventuell påverkan på angränsande samebyar
 Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörda samebyar

Slutliga synpunkter
Kraftledningar och vägar är barriärer i landskapet och studier visar att renar undviker sådan
infrastruktur samt mänsklig aktivitet på ett avstånd av 1-12 km. Det framgår inte av
samrådsunderlaget vilka skadeförebyggande åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa eventuella negativa effekter för rennäringen. Enligt §§ 8-9
miljöbedömningsförordningen skall dessa uppgifter framgå av samrådsunderlaget. Aktörer
som tar mark i anspråk där renskötselrätten utövas måste ta hänsyn till vilka ingrepp som
kan accepteras och vilka skadeförebyggande åtgärder som krävs för att denna rätt inte ska
kränkas. Det är exploatören som ska åläggas villkor till skydd för rennäringen och ett sådant
Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fáksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31
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åläggande får inte direkt eller indirekt ställa krav på att samebyn ska bedriva sin enskilda
renskötsel på visst sätt. Markexploateringar kan bara genomföras om renskötselns och
övriga samiska behov beaktas och respekteras. För att renskötseln ska kunna fortsätta
existera är markerna av största betydelse.

I sametingets yttrande har rennäringschef
beslutat efter föredragning av
samhällsplanerare
, rennäringsavdelningen.
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Bilaga 1

Beskrivning av kärnområden av riksintresse i området samt omland som
berörs av ansökt koncession

Området mellan Skäppträskån och Skellefteälven. Från V. Åliden till Sandforsdammen
vidare från Rackejaur till Mellanliden. Öster om väg 1013 (Malå sameby)
Naturligt samlingsställe och betesområde under hela året med viktigt lavbete.
Kalvningsområde under våren. Samlingsområde till Kalvtjärnsanläggningen. På grund av en
oroande hög avverkningstakt med återföljande markberedningsåtgärder inom det för
samebyn viktiga kalvningslandet, har samebyns kalvningsområde utvidgats västerut. Denna
utvidgning har med sannolika skäl initierats av yttre störningar då renhjorden i mitten av
juli återvänder till sitt invanda område. Orsaken är förmodligen avsaknaden av gammal
skog. Utvidgningen innebär att området söder om väg 1013 mot Skeppträskån öster ut mot
Rakkejaur nyttjas av flera renar än tidigare, vilket innebär en stor påfrestning på markerna
då området även nyttjas som sensommar- och höstland. Svår passage över väg 1013 på
grund av terrängförhållanden, tjärnar och bebyggelse.

Storholmen (Malå sameby)
Bra bete under sommar och stor sarvansamling under sensommaren. Samlingshage inför
sarvslakt. I området finns det enda helt cesiumfria betet inom Malå sameby.
Området mellan Bockträsk och Adak (Malå sameby)
Bete och samlingsområde under vår, försommar, sommar, sensommar samt höst.
Kalvningsland under våren och kalvmärkning under sommaren. Området består av främst
gräsmyrar och några små granskogar. Söder om Tullbergsdammen är Skäppträskån en svår
passage.

Tjäktjaure (Malå sameby)
Kalvningsområde under försommar och kalvmärkningsområde under sommaren. Gammal
granskog som ger skydd. Tillgång till örter och sia.
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Hedberg (Mausjaure sameby)
Kärnområde under sommarhalvåret inom samebyns åretruntmarker. Området är beläget
mellan odlings-, och lappmarksgränsen, mellan Skellefteälven i söder, Storavan i norr-väst,
väg 95 i öst och Vittjåkk i norr. Nyttjas som sommar och vårbetesland och är ett viktigt
kalvningsområde mellan Baktsjaure och Slagnäs, längs Skellefteälven. Vissa delar av
området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden. Inom området finns ett antal
fasta renskötselanläggningar liksom visten, arbets- och beteshagar samt renvaktarstugor.
Betesmöjligheterna är goda till mycket goda med både vinter, men framförallt
sommarbetestyper.
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1(1)
Dokumentnummer
881255-v2

Handläggare

Mottagare
@sweco.se

Skellefteå Kraft Elnät AB
Telefon

Samrådsyttrande
Koncession ny 150kV ledning Bastusel-Slagnäs

Dnr: xx

Sammanfattning
I utredningsalternativ B1 har Skellefteå Kraft Elnät befintliga 10kV och 0,4 kV ledningar,
dessa kan påverkas vid en ny 150kV ledning.
Specifika synpunkter

Skellefteå Kraft AB
Besöksadress: Kanalgatan 71
Postadress: 931 80 Skellefteå

Tel: 0910-77 25 00
Fax: 0910-77 28 82
info@skekraft.se | skekraft.se

Faktureringsadress: Box 395, 931 24 Skellefteå
Org. nr. Skellefteå Kraft AB: 556016-2561
Org. nr. Skellefteå Kraft Elnät AB: 556244-3951

Från:
Skickat:
Till:

@trafikverket.se
den 14 februari 2019 09:37
Yttrande TRV 2019/12021

Hej
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2019/12021, Samråd enligt Miljöbalken gällande ansökan om koncession för ny150 kV-ledning mellan Bastusel och
Slagnäs, Malå, Sorsele kommun, Arvidsjaur kommun och Arjeplogs kommun.
Yttrande gällande nätkoncession för 150 kV ledning sträckan Bastusel - Slagnäs, i Malå och Arjeplogs kommuner
Ärende
Samrådshandlingen syftar till att utgöra underlag för en ansökan av koncession för den aktuella ledningen. Ledningens totala längd är mellan 32-35 km (beroende
på utredningsalternativ) och berör Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner.
Ledningen berör E45 och länsväg 525, 609, 1018 och 1026 samt är närmare än 4 000 meter från Arvidsjaur flygplats.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen nätkoncession under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas.
Järnväg
Minsta avstånd för placering av stolpar är minst totalhöjden + 20 meter.
I starkströmsförordningen (2009:22) regleras bl.a. placeringen av starkströmsledningar i förhållande till järnväg. Då en luftledning korsar en elektrifierad järnväg
ska den förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med järnvägens innehavare. När den korsande ledningen är en högspänningsledning
får den dras fram över kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är utförda som brottsäker ledning.
För korsande ledning av järnväg krävs separat tillstånd och avtal, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar
Väg
Placeringen av stolpar, stag och ledningar ska följa Vägverkets publikation 2005:14 Ledningsarbete inom vägområdet. För korsande luftledning ska stolpar, stag och
sträva vara placerade helt utanför vägområdet. För korsande ledning av väg krävs separat tillstånd, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar
Stolpar och stag i en längsgående linje ska placeras minst på totalhöjdens avstånd från vägen, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU (Vägars och gators
utformning). För längsgående luftledning utanför vägområdet men inom byggnadsfritt avstånd (30 meter för E45 och 12 meter för övrigt berörda vägar) krävs
Länsstyrelsens tillstånd enligt väglagen.
Nya transformatorstationer bör placeras utanför byggnadsfritt avstånd för respektive väg, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU. För dessa krävs bygglov
eller Länsstyrelsens beslut enligt 45 § väglagen.
För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat
ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar
Flyg
En starkströmsledning måste placeras minst 4 000 meter från en flygplats eller annan luftfartsutrustning om inte Transportstyrelsen, efter ansökan, beslutat om
undantag. Samråd ska i dessa fall ske med berörd flygplats - Arvidsjaur flygplats.
Alla objekt högre än 20 meter ska lokaliseringsbedömas av LFV. Ansökan görs via http://www.lfv.se/sv/Tjanster/Flyghinderanalys---en-unik-kompetens-hos-LFV
Alla föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska markeras enligt "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155)".
Kontakt
Ring Trafikverkets kontaktcenter på 0771-92 19 21 eller mejla till oss på e-postadressen trafikverket@trafikverket.se för mer info om ledningsärenden inom
vägområdet resp. ledningar vid järnväg.
Vänliga hälsningar
Trafikverket
Handläggare:
@trafikverket.se
Trafikverket
http://www.trafikverket.se
telefon:
trafikverket@trafikverket.se
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