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totalhöjd på högst 200 meter inom ett angivet område.
Härefter har tillståndsprövningar enligt miljöbalken skett för de tre etapperna i
Markbygdenprojektet, etapp 1, 2 och 3. Genom dom den 19 juni 2018 i mål nr M
6331-17 har Mark- och miljööverdomstolen lämnat Markbygden Vind AB tillstånd
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den 4 mars 2010 tillåtlighet att anlägga och driva högst 1 101 vindkraftverk med en

Markbygdens Etapp 3. Domen, som utgör den sista tillståndsdomen såvitt avser
etapperna 1, 2 och 3, har vunnit laga kraft.
Utöver själva vindkraftverken inom Etappen 3 – vars anläggande efter tillståndets
meddelande har uppdelats i deletapperna Etapp 3A och Etapp 3B – omfattar
tillståndet enligt miljöbalken rätt att, i enlighet med villkoren i tillståndet, anlägga
och driva för verksamheten erforderligt vägnät och ledningsnät med
transformatorstationer. För anläggandet och driften av elnätet inom vindkraftparken
har bildats ett särskilt nätbolag, Markbygden Net AB, vilket alltså är sökande i detta
ärende.
För att till stamnätet kunna ansluta den del av vindkraftparken som benämns Etappen
3B behövs uppförande av ny 150 kV-ledning för en maximal överföringskapacitet
om 800 MW. Bolaget inger därför denna ansökan om koncession för linje för att
möjliggöra byggnationen av den nya luftledningen som ska ansluta vindkraftsanläggningen Markbygden Etapp 3B till den transformatorstation vid Trolltjärn som för
närvarande är under uppförande. Därefter förs elen ut på stamnätet. En närmare
beskrivning av ledningens dragning finns i bilaga 3.
3. NÄTKONCESSION FÖR OMRÅDE
PiteEnergi AB innehar nätkoncessionen för aktuellt område (Pitebygden, nätområdesid PIB
inom elområde 1).
Ledningen avses ges en sträckning som är parallell med Vattenfall Eldistribution
AB:s koncessionerade 150 kV-ledning (EI:s dnr. 503-186/76 och
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enligt miljöbalken till anläggande och drift av upp till 442 vindkraftverk inom
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Till ansökan bifogas en topografisk karta utvisande ledningens sträckning samt
tillhörande kraft-, kopplings- och transformatorstationer, bilaga 3.
9. SAMRÅD
Samråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken har föregått upprättandet av
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8. TOPOGRAFISK KARTA

miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet har utförts som ett avgränsningssamråd.
10. MILJÖKVALITETSNORMER
Verksamheten medför inte någon otillåten påverkan på någon miljökvalitetsnorm.
11. IAKTTAGANDE AV DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA
Kunskapskravet – 2 kap. 2 § miljöbalken
Bolaget har genom ägare, egen personal och anlitade konsulter en betydande kompetens för
den verksamhet som omfattas av koncessionsansökan. Bolaget är sedan tidigare innehavare av
nätkoncession för linje för Markbygden Etapp 1 vilken har behandlats av EI i beslut med dnr.
2012-102192, 2017-101945, 2017-102645, 2017-103163 samt 2017-103386.
Bolaget har sålunda såväl kunskaper som personella resurser för den koncessionssökta
verksamheten. En redogörelse för sökandens organisation samt registreringsbevis bifogas,
bilagor 6 och 7.
Erforderliga försiktighetsmått – 2 kap. 3 § miljöbalken
Genom de åtgärder som har redovisats i ansökan med bilagor anser bolaget att erforderliga
försiktighetsmått kommer att vidtas.
Bästa möjliga teknik – 2 kap. 3 § 1 st. 2 p. miljöbalken
Bolaget har valt en teknik som är naturanpassad och påverkar miljön i så liten utsträckning
som det går. Inom ramen för miljöbedömningen har olika alternativ utretts, jämförts och valts
med hänsyn till miljöeffekter.
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miljökonsekvensbeskrivningen, i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till

