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1 INLEDNING
Hällberget Vindkraft Elnät AB (Bolaget) avser att ansöka om nätkoncession för linje för ny
dubbel 150 kV kraftledning för anslutning av vindkraftspark Hällberget i Boden och Överkalix
kommuner, Norrbottens län.

I enlighet med 6 kap. Miljöbalken ska samråd genomföras, vilket framgår av bestämmelserna i 2
kap. 8 a § Ellagen, i syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll, som
biläggs ansökan om nätkoncession för linje.

Denna samrådsredogörelse beskriver hur samrådet har genomförts och vilka samrådsparter
som har kontaktats. Syftet med redogörelsen är att sammanfatta de yttrande som inkommit
under samrådstiden samt hur Bolaget beaktar dessa. Samtliga inkomna yttrande framgår i sin
helhet i bilaga till denna samrådsredogörelse.

2 UTREDNINGSOMRÅDE OCH STRÄCKNINGSALTERNATIV
Inför samrådet definierades ett utredningsområde i området kring de planerade stationslägena
för kraftledningen inom vilket två stråk- och sträckningsförslag, A och B togs fram, se karta
nedan.

Utredningsområdet med föreslagna stråk och sträckningar
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Sträckningsalternativen A och B togs fram utifrån kända förutsättningar där Alternativ A
förordades på grund av lägre påverkan på naturmiljön, mindre konflikt med Svenska kraftnäts
ledningar samt kortare sträcka än Alternativ B.

 3 GENOMFÖRT SAMRÅD
Med utgångspunkt från utredningsområdet, sträckningsalternativen samt tekniska
förutsättningar och bedömd miljöpåverkan genomfördes samråd med berörda parter under maj-
juni 2021, se nedan.

I samrådsinbjudan informerades om att samrådsunderlaget lagts upp på Bolagets hemsida,
https://www.vasavind.se.

Utifrån länsstyrelsens yttrande i juni 2021 och beslut om betydande miljöpåverkan skickades ett
samrådsunderlag även till Sametinget och Skogsstyrelsen.

I tabellen nedan redovisas de aktiviteter som genomförts under samrådet.

Datum Aktivitet

2021-05-05 Inbjudan till skriftligt samråd sändes med epost till Bodens och Överkalix kommuner,
Ängeså och Gällivare sameby, Svenska kraftnät, Försvaret, Länsstyrelsen i
Norrbottens län samt Skanova (Telia elskyddsärenden).

2021-05-05  Inbjudan till skriftligt samråd sändes med e-post till Sveaskog och SCA som berörda
markägare.

2021-05-05 Samrådsunderlag inklusive karta publicerades på Bolagets hemsida.

2021-09-24 Komplettering av samrådet sändes med e-post till Sametinget och Skogsstyrelsen.

4 YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN
I tabellerna nedan redovisas en sammanfattning av inkomna yttrande samt Bolagets
bemötande av dessa. Samtliga yttranden i dess helhet framgår av bilaga.

Länsstyrelse, kommuner och myndigheter

Länsstyrelsens synpunkter 2021-06-07 Kommentarer
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten
kan antas medföra betydande miljöpåverkan,
baserat på påverkan på rennäringen.

Ängeså sameby som har rätt att använda
delar av området för kalvning har yttrat sig
och har inget att erinra mot projektet.
Gällivare sameby har inte inkommit med
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Störd kalvning kan få ekonomiska och
känslomässiga konsekvenser på
rennäringen. Området är kalvningsland. Risk
att renar följer ledningsgator och hamnar på
inte avsedda platser. De kumulativa
effekterna av vindkraftsparken och skogsbruk
kan får stora konsekvenser på
betestillgången av bl.a. hänglav. Kommande
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett
flertal redovisningar och vilka skyddsåtgärder
som ska tas för mark och vatten.

yttrande i samrådet. Sametingets yttrande
framgår av nedan.

En naturvärdesinventering har gjorts i berört
området som visar att marklav saknas samt
att hänglav finns i begränsad omfattning.
Området har inte pekats ut av rennäringen
som något nyckelområde för vinterbete med
god tillgång på hänglav. Mot bakgrund av att
förutsättningar för renbete är begränsat i det
berörda området, att Ängeså sameby inte har
något att erinra mot projektet och att
ledningen är förhållandevis kort bedöms
påverkan på rennäring som liten till obetydlig.

Bodens kommuns synpunkter 2021-06-07 Kommentarer
Bodens kommun har ingen erinran. Bolaget har noterat yttrandet.

Överkalix kommuns synpunkter 2021-06-10 Kommentarer
Överkalix kommun har inga synpunkter i
ärendet

Bolaget har noterat yttrandet.

Skogsstyrelsens synpunkter 2021-10-15 Kommentarer
Skogsstyrelsen anser att åtgärden bör
utformas så att negativ påverkan på
naturmiljön minimeras.

· Se över alternativa dragningar och inte
göra ledningsgatan bredare än
nödvändigt

· Död ved ökas i biotop genom att flytta
död ved in i nyckelbiotop

· Lägga avverkade träd in i nyckelbiotop
· Undvika skador på mark el träd.

Bolaget har utifrån genomförd
naturvärdesinventering valt förordad
sträckning för att minimera påverkan på
naturmiljön. Ledningsgatans bredd görs inte
bredare än nödvändigt, men behöver vara
trädsäker för att säkerställa ledningens
driftsäkerhet.

Inga nyckelbiotoper finns i närheten av
sträckningsalternativ A som Bolaget valt att
ansöka om koncession för.

Skador på mark och träd undviks i möjligaste
mån, se mer om skadeförebyggande
åtgärder i MKB:n.
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Sametingets synpunkter 2021-10-13 Kommentarer

Verksamhetsutövaren ska ha dialog direkt
med berörd sameby om planerad
exploatering. Samråd ska ske i tidigt skede.
Berörda samebyar 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 informerande
samtycke”. Berörd sameby 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.

Åtgärder som tillåts, ska göra så lite skada
som möjligt på renbetet samt för renars
betesro. Det är viktigt att inte tillföra ljud från
luftburna kraftledningar som kan vara
hämmande på renars strövnings- och
betesro.

Bolaget har vid start i projektet tagit kontakt
med berörda samebyar för att informera om
anslutningsledningar till vindkraftsparken.

Renars betesro kan komma att påverkas
under byggtiden men vara inom en
begränsad yta inom begränsad tid.

Ljud från en kraftledning kan uppstå under en
begränsad tid vid fuktig väderlek och regn.

Berörda verksamhetsutövare

Försvarets synpunkter 2021-06-09 Kommentarer
Försvaret har inget att erinra gällande
anslutningsledningen.

Man vill informera om det
lågflygningsområde som finns inom
utredningsområdet.

Bolaget har noterat yttrandet och har vetskap
om lågflygningsområdet.

Svenska kraftnäts synpunkter 2021-06-23 Kommentarer
Svenska kraftnät utreder stationsplaceringen
samt ytterligare en ny 400 kV ledning i
aktuellt område. Svenska kraftnät förordar
alternativ A för att undvika korsande
ledningar samt att anslutning till kommande
station blir så lämplig som möjligt.

Bolaget är uppdaterad om
stationsplaceringen och anslutningen av
denna. Förordad sträckning följer av
alternativ A.
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Avstånd till vindkraftsverk måste uppfyllas
enligt Transportstyrelsens
rekommendationer. Avståndet måste också
vara tillräckligt för säker flygbesiktning.

Erforderliga avstånd enligt
Transportstyrelsen och för säker
flygbesiktning kommer att hållas.

Skanovas synpunkter 2021-05-07 Kommentarer
Skanova har inga synpunkter på samrådet.

Telia önskar att behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge, kostnader
för flytt av anläggningsdelar ska tas av part
som initierat åtgärden.

Bolaget har noterat yttrandet och avser att
samråda med Skanova om några
anläggningsdelar kräver flytt.

Ängeså samebys synpunkter 2021-07-11 Kommentarer

Samebyn anser att det kommer att medföra
vissa störningar under byggtiden.

Ersättning för markintrång yrkas med samma
belopp som markägaren erhåller.

Bolaget noterar yttrandet.

Bolaget följer den praxis för ersättningsregler
som gäller för koncessionspliktiga ledningar.

Enskilt berörda, fastighetsägare

SCA:s synpunkter 2021-05-17 Kommentarer
Berör  där Svenska kraftnät
avser att bygga ny station. SCA ser inget
hinder för alternativ A eller B

Bolaget har noterat yttrandet.

Sveaskogs synpunkter 2021-06-08 Kommentarer
Som markägare förordas alternativ A.
Alternativ B går igenom en nyckelbiotop
vilket inte anses bra.

Bolaget har noterat yttrandet och förordar en
sträckning som följer av alternativ A.
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Sweco sverige AB
@sweco.se

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST INTERNET
971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Undersökningssamråd inför ansökan om 
nätkoncession för anslutning av Hällbergets 
vindkraftpark

Bakgrund
Hällberget Vindkraft Elnät AB avser att ansöka om nätkoncession för linje för 
anläggande av en ny dubbel 150 kV kraftledning. Ledningen berör Överkalix kommun 
och Bodens kommun, Norrbottens län och uppförs för anslutning av planerad 
vindkraftspark Hällberget till transmissionsnätet.

Beroende på omfattningen av vindkraftparken kommer det att bli aktuellt med en eller 
två parallella 150 kV ledningar. I nuläget planeras för två ledningar men det kommer 
enbart att byggas det som faktiskt behövs. 

Den nya dubbelledningen kommer att byggas i sydvästra delen av vindkraftsparken 
Hällberget. 

Två olika sträckningar, sträcka A respektive B, mellan anslutningspunkterna har 
studerats. Utgångspunkten har varit att så långt som möjligt undvika konflikt med 
Svenska kraftnäts befintliga 400 kV transmissionsledning samt med deras nya, 
planerade 400 kV ledning. Slutlig placering av Svenska kraftnäts transformatorstation 
kommer att avgöra om korsningar med 400 kV ledningar krävs eller inte. Utifrån känd 
information förordar bolaget alternativ A. Båda alternativen är ca 750 meter långa.

Länsstyrelsens synpunkter
Av det som hittills framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen att verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, framförallt baserat på ledningens potentiella 
påverkan på rennäring. Länsstyrelsens bedömning är preliminär och kan komma att 
ändras om nya uppgifter kommer fram under samråden eller på annat sätt.

Rennäring
Kalvningsperioden är den känsligaste tiden inom renarnas årstidscykel. Det är av högsta 
vikt att kalvningen inte störs för att den ska fungera. Störd kalvning kan få stora 
konsekvenser både för renarna och renskötarna, både ekonomiskt och känslomässigt. 
Utredningsområdet finns inom kalvningsland enligt sametingets kartor. Kalvningen 
riskerar att störas i vart fall vid uppförandefasen men även vid eventuellt underhåll av 
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elledningen. Noterbart är att skogs/koncessionssamebyarna ofta inte har samma 
möjligheter till ostörd kalvning som fjällsamebyarna.  

Området fungerar även som vinter/vårvinterland. Särskilt under vintertid finns 
överhängande risk för att renar börjar följa kraftledningsgatorna t.ex. efter skoterspår 
vilket innebär att renarna kan fara till inte avsedda platser t.ex. rakt in i området för den 
inte ännu lagakraftvunna vindkraftparken eller i motsatt riktning. Om sådan spridning 
sker innebär det merarbete och merkostnader för samebyarna. 

Vidare kan elledningen och den avverkning som den medför, tillsammans med andra 
kumulativa effekter så som skogsbruk och eventuell vindkraftpark i Hällberget få stora 
konsekvenser gällande betestillgången bl. a. gällande hänglav. 

Nyss nämnda faktorer innebär att planerade åtgärder kan antas att få betydande 
miljöpåverkan samt att de ska belysas i kommande ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Naturmiljö
Kommande miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla uppgifter om:

 en redovisning av lämpliga försiktighetsåtgärder vid underhållsarbeten i 
vattendrag, våtmarker och annan känslig mark,

 vilka skyddsåtgärder planeras för att minimera risken för utsläpp av skadliga 
ämnen till mark och vatten,

 en redogörelse för hur körskador ska undvikas, särskilt i våtmarker, och vilka 
åtgärder som planeras att vidtas om sådana ändå skulle uppstå,

 en beskrivning av fågellivet samt en bedömning av påverkan på fågellivet och 
vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minska eventuell påverkan. 
Exempelvis bör behovet av förebyggande åtgärder för att undvika kollisioner 
redovisas.

 en redogörelse för eventuella förekomster av skyddade eller rödlistade arter och 
en bedömning av åtgärdens påverkan på arternas bevarandestatus samt 
skyddsåtgärder för att undvika påverkan på dessa,

 uppgifter om kringverksamheter, t ex om nya enskilda vägar kommer att byggas 
eller om befintliga vägar kommer att byggas om/förstärkas med anledning av 
ledningsdragningen,

Kulturmiljö
Inom området finns en registrerad lämning, L2019:6222, som bör markeras upp i fält 
under tiden för arbetet.
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Landskapsbild och planer
Utredningsområdet berörs av riksintresse Totalförsvarets militära del (3 kap. 9 § MB), 
Lågflygningsområde med påverkansområde. Inget särskilt utpekande om 
markanvändning finns i varken Bodens eller Överkalix kommuns översiktsplaner. 

Det förordade alternativet med sträckning A, utfört med portalstolpar ger troligen minst 
påverkan på landskapsbilden.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten Britta Wännström med 
naturvårdshandläggare  som föredragande. I den slutliga handläggningen 
har , naturresurs- och rennäringsenheten samt  

 från enheten för samhällsplanering och kulturmiljö 
deltagit.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Från:                                           @overkalix.se>
Skickat:                                      den 10 juni 2021 15:41
Till:                                              
Ämne:                                        Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget
 
Hej,
Bygg-och miljönämnden i Överkalix kommun har inga synpunkter i ärendet.
 
Vänliga hälsningar

 
Mil jö-och hä lsoskydds inspektör
Bygg- och mi l jökontoret
Överka l ix kommun
Vx: 0926-740 00

 

             
 



 
Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Huvudkontoret Skeppsbrogatan 2 036-35 93 00 202100-5612 www.skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Sociala medier: @skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
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Norra Norrbottens distrikt 
 

@skogsstyrelsen.se 
 

Datum 

2020-10-15 
Diarienr 

2021/3390 
Er referens 

 

 
@sweco.se 

Sweco Sverige AB 
Södergatan 1 
462 34 Vänersborg 
 

Yttrande, avseende ansökan om anläggande av kraftledning 
för anslutning av vindkraftpark Hällberget, Boden och 
Överkalix kommuner 
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och har granskat ärendet 
utifrån de GIS-skikt som finns i myndighetens kartsystem. Inga fältbesök är 
utförda.  

Framdragning av ny kraftledning medför att en viss areal skogsmark tas ur 
bruk för virkesproduktion. Detta kommer att innebära en viss 
betydelse för berörda markägare, avseende pågående skogsbruk. 
Förutom att skogsmark tas ur bruk för virkesproduktion medför 
ledningsdragningen en viss negativ påverkan på naturvärden knutna till skog. 

Åtgärden kan beröra Storskogsbrukets registrerade nyckelbiotoper, se 
rödrastrerad figur med röd ytterkant i kartan nedan. En nyckelbiotop är en 
skog med mycket höga naturvärden. Planerar man att avverka träd som står 
inom biotopskyddsområdets gränser behöver ni söka dispens hos 
Skogsstyrelsen.  
I de beroende på val av kraftledning alternativ  A eller B:s dragning i aktuella 
nyckelbiotoper består naturvärdena i huvudsak av gammal ca.150 årig 
lövskog, död ved finns främst i form av lågor och döda stående träd.  

Skogsstyrelsen anser att åtgärden bör utformas på så sätt att negativ påverkan 
på naturmiljön minimeras, till exempel genom att  

• Skogsstyrelsen ser gärna att man ser över alternativa dragningar av 
ledningarna eller inte göra ledningsgatan bredare än nödvändigt. 

• Att mängden död ved ökas i den intilliggande biotopen genom att   
flytta död ved i den eventuellt blivande ledningsgatan in i 
nyckelbiotopen. 

• lägga avverkade träd in i nyckelbiotopen. 

• Undvika skador på mark eller träd. 
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Skogsstyrelsen är en tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av 
miljöbalken, gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under 
skogsvårdslagen). Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de 
skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion 
och miljöhänsyn är jämställda. I målet för miljöhänsyn ryms även skogens 
sociala värden. Vidare ingår bland Skogsstyrelsens uppgifter att medverka i 
frågor om samhällsplanering och för en hållbar utveckling och hushållning 
med naturresurser 

I detta ärende har , skogskonsulent beslutat  

 
 
 

 
Bilagor 
1. Karta 
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dnr 5.2.2-2021-1560 

Sweco Sverige AB 
 

@sweco.se   
 
 
Yttrande avseende ansökan om nätkoncession för linje för en dubbel 150 kV 
och överföra producerad el till transmissionsnätet 
 
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. 
 
Ärendet 
Hällberget Vindkraft Elnät AB avser att ansöka om nätkoncession för linje för en dubbel 150 
kV och överföra producerad el till transmissionsnätet.  
 
Områdets betydelse för renskötseln 
Området ligger inom Gällivare skogssamebys och Ängeså koncessionssamebys 
renbetesmarker. Bolaget ska samråda med samebyarna och ta fram en utredning om och hur 
samebyarna nyttjar markerna och vad elöverföring kommer att få för konsekvenser för 
renskötseln. Området ligger inom trivselland för Gällivare sameby. 
 
Inflytande  
Verksamhetsutövaren ska ha dialog direkt med de berörd sameby om planerade 
exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det ska anses som att 
samebyn deltagit effektivt. Detta innebär att:  
• Samrådet ska ske i ett tidigt skede   
• Berörda samebyar 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”.   
• Berörd sameby 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.   
 
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 
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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. 
 
Konsekvenser  
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. De ljud som alstras från 
kraftledningar kan uppfattas som störande för renarna. Det ultravioletta ljuset i 
kraftledningar ser renarna som små ljusgnistor och kan därför undvika att vistas nära dem. 
Sametinget anser att man i vissa fall ska dra markförlagda kraftledningar för att så lite som 
möjligt av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna förstörs. Samebyarna är 
redan hårt påverkade och undanträngda av olika verksamheter. Vilket har lett till merarbete 
i det dagliga renskötselarbetet. Alla kvarvarande marker är viktiga och blir allt viktigare 
särskilt när klimatet är ostabilt. Renskötseln bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på 
renarnas villkor. Renen vandrar efter födan och olika betesområden används under olika 
årstider och förutsättningar. Renskötselns bedrivande påverkas av en mängd yttre faktorer 
som väderleks- och snöförhållanden, rovdjurstryck, renarnas kondition, betestillgång, 
personal, störningar från andra verksamheter m.m. Renskötseln är till sin natur en 
verksamhet som bygger på hög flexibilitet i förhållande till miljö- och vädermässiga 
variationer. Anpassningsförmågan har därför av tradition ansetts vara hög. Renskötsel 
bygger på ekologiskt hållbara principer och är därför beroende av ett sammanhållet 
naturlandskap. Olika områden och möjligheten att förflytta sig däremellan brukar benämnas 
funktionella samband. De funktionella sambanden skapar grundläggande förutsättningar att 
bedriva renskötsel i en sammanhållen årscykel. Ett krav för skydd av funktionella samband 
är att renskötseln inom ett område inte ska tillåtas bli störd av exploateringar i sådan 
omfattning att den sammanlagda effekten av exploateringarna leder till att den 
sammanhållna årscykeln hotas.  
 
 
Slutliga synpunkter  
Åtgärder som tillåts, ska göra så lite skada som möjligt på renbetet samt för renars betesro. 
Det är viktigt att inte tillföra ljud från luftburna kraftledningar som kan vara hämmande på 
renars strövnings- och betesro.  
 
Alla marker är viktiga och blir viktigare i takt med att exploateringarna ökar och 
klimatförändringar. Vid en åtgärd inom renskötselområdet ska dess konsekvenser för 
riksintressets värden och egenskaper bedömas. Information och kunskap om renskötselns 
tidigare, nuvarande och framtida bedrivande inom aktuell sameby behövs för att förstå hur 
områdets funktion på både kort och lång sikt påverkar renskötseln. I en prövning är det 
viktigt att ha fullständiga uppgifter om de kumulativa effekter som uppstår samt hur de 
olika intrången samverkar. En myndighets utpekanden av riksintresse är endast att betrakta 
som anspråk på riksintressen. De är alltså inte rättsligt bindande vid prövningen av mål eller 
ärenden utan det ankommer på prövningsmyndigheten att i det enskilda fallet göra den 
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bedömningen. (Se  m.fl., Miljöbalken En kommentar, Del 1, april 2019, s. 
3:5)1. Samernas intresse av att kunna vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln, är vid 
en sådan avvägning av betydelse.2  
 
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 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 avdelningschef  beslutat efter föredragning av 
samhällsplanerare  avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle. 
 

                                                 
1 MÖD, Dom meddelad 2020-11-12, Mål nr P 2707-19 
2 Se Girjasdomen p.92 
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(BIV)  

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 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Sverige AB 
 

2021-05-05          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  
 

fysplan@mil.se 

            

Yttrande över undersökningssamråd enl 6 kap inför ansökan om 
nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget 
Vindkraftspark, Boden- och Överkalix kommun, Norrbottens län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra gällande anslutningsledningarna i rubricerat 
ärende.  
 
Detta yttrande gäller endast de anslutningsledningar som är föremål för detta 
ärende och gäller inte tillhörande vindkraftsparker. Försvarsmakten ser positivt på 
ambitionen som beskrivs i remissunderlaget att anpassa ledningarnas höjder så att 
samexistens kan fungera med lågflygningsområdet Norrbotten.  
 
Lågflygningsområde 

Försvarsmaktens lågflygningsområden utgör områden av betydelse för 
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken. Syftet med 
lågflygningsområdena är att utbilda, öva och pröva besättningar i lågflygning. 
Lågflygningsområdena innebär en omgivningspåverkan i form av krav på 
hinderfrihet för att säkerställa möjlighet till säkra övningar och utbildningar.  
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Vid frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Sweco Sverige AB genom,   
  @sweco.se  

    
 
För kännedom 
FMV LedMNät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
   



 

Framkomlighet och samhällsplanering 
Planhandläggare 

 
 

samhallsplanering@svk.se 
 

Hällberget Vindkraft Elnät AB  
c/o Vasa Vind AB 
 
Sweco Sverige AB 

@sweco.se 
 

2021-06-23     2021/1836 YTTRANDE 

  
 

 

  

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG 

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE 
WWW.SVK.SE 
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Yttrande angående samråd inför Hällberget Vindkraft Elnät AB:s ansökan 
nätkoncession för linje avseende ny dubbel 150 kV-kraftledning för anslut-
ning av vindkraftspark Hällberget, Boden och Överkalix kommuner,  
Norrbottens län 

 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl-

jande synpunkter: 

Den aktuella ledningen avses anslutas till en ny station som planeras i anslutning 

till Svenska kraftnäts befintliga 400 kV-transmissionsnätsledning mellan Letsi och 

Isovaara samt den planerade nya 400 kV-förbindelsen mellan Sverige och Finland 

kallad Auroraline. 

Svenska kraftnät utreder för närvarande placeringen och utformningen av den nya 

transmissionsnätsstation som ska anläggas för att möjliggöra anslutning av den ak-

tuella vindkraftparken till transmissionsnätet. I dagsläget utreds en placering norr 

om befintliga och planerade ledningar och det utredda läget kan komma att juste-

ras något västerut (cirka 50 meter) då markförhållandena har bedömts som bättre 

där. 

Svenska kraftnät förordar sträckningsalternativ A då det innebär att korsning med 

Svenska kraftnäts befintliga och planerade ledningar kan undvikas. En möjlig an-

slutning söderifrån såsom alternativ B finns i dagsläget inte med i Svenska kraft-

näts utredning då den bedöms som mindre lämplig. 

Det är viktigt med ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och Svenska 

kraftnäts anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle 

kunna falla över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräck-

liga för säker flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter 

och jordpunkter i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät. 

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Trans-

portstyrelsen att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50 

meter placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med 

stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftled-

ning. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För 
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verk med en rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och 

ledning vara större än 250 meter. 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef  efter föredragning av 

planhandläggare . Vid ärendets slutgiltiga handläggning har även ut-

redningsledare deltagit. 

 

 

 

 

     

 

Allmän information 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för ri-

kets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamhet som på något 

sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som be-

lastas av ledningsrätten. 

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska 

installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska 

kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas. 

Generellt har Svenska kraftnät följande krav vid förläggning av friledning parallellt 

med våra ledningar: 

> Avståndsberäkningarna utförs enligt senaste utgåva av SS-EN 50341-2-18. 

> Om tillkommande parallellgående ledning inte är brottsäker placeras stolparna 

i den tillkommande ledningen på avståndet “stolphöjd över mark“ m + S (spän-

ningstillägg) från närmaste faslina. Detta avstånd ska uppfyllas för de belast-

ningsfall som ingår i SS-EN 50341-2-18. 

> Om någon luftledning som inte är transmissionsnätsledning är byggd med 

trästolpar ska dessa vara trepunktsstagade. 

> Fästpunkter för stag från en ledning får inte finnas under eller mellan andra 

ledningars faslinor. 
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> Tillräckligt avstånd ska finnas mellan ledningarna för att underhåll ska kunna 

utföras (minst 10 meter horisontellt avstånd mellan respektive ledningars yttre 

faslinor vid vindstilla).  

> Tillräckligt avstånd ska även finnas mellan andra icke-elektriska anläggnings-

delar och yttersta faslinan (10 meter) samt från stolpar och stag (20 meter). 

> Parallellgång med Svenska kraftnäts ledning ska ske på sådant sätt att inga åt-

gärder behöver utföras på Svenska kraftnäts ledning. 

> Byggnationen ska utföras utan avbrott på Svenska kraftnäts ledning. 

> Om den tillkommande ledningen innebär ökade kostnader för Svenska kraftnät 

kommer dessa att belastas innehavaren av den nytillkomna ledningen. 

> Svenska kraftnäts ledningar har, på en halv till en meters djup, en genomgå-

ende jordlina nedgrävd. Vid eventuella jordfel på Svenska kraftnäts ledning 

kommer marken kring denna att potentialsättas. Det kan medföra höga berö-

ringsspänningar på kringliggande anläggningar. Vi förutsätter att innehavaren 

av den nya ledningen har kunskap eller anlitar kompetens för att utreda de ris-

ker som den tillkommande ledningens jordningar kan föra vidare till kringlig-

gande lågspännings- eller VA-nät.  

> Vid parallellgång uppstår fenomenen induktion, influens och potentialsättning. 

Dessa kan till exempel störa reläskydden på den nya ledningen beroende på av-

stånd, längd av parallellgående etc. Vi förutsätter att innehavaren har kunskap 

eller anlitar kompetens för att utreda risker, åtgärder etc. Eventuella åtgärder 

för att bemästra problem med induktion, influens och förhöjd potentialsättning 

på och invid Svenska kraftnäts ledningar eller den nytillkomna ledningen be-

kostar innehavaren av den nytillkomna ledningen. 

> Tillkommande ledning behöver underhållas, inspekteras, besiktigas och röja-

smed minst den frekvens som gäller för den parallellgående transmissionsnäts-

ledningen. 

Efter slutförd byggnation av den nya ledningen ska dokumentation skickas in till 

Svenska kraftnät. Materialet ska tydligt visa sträckningen på den nya ledningen 

samt avstånd mellan befintlig och tillkommande lednings stakningslinje centrum. 

Koordinater på stolpar ska anges i SWEREF 99, RH2000. 

Vid korsning med våra ledningar gäller dessutom följande: 

> Korsningar med Svenska kraftnäts kraftledning ska ske under Svenska kraft-

näts ledning och på sådant sätt att inga åtgärder behöver utföras på Svenska 

kraftnäts ledning. 
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> De korsande ledningarna bör i möjligaste mån ha en vinkelrät infallsvinkel mot 

varandra. 

> Korsande ledningar ska i största möjliga utsträckning utformas så att det går 

att arbeta på den ena ledningen då den andra fortfarande är i drift.  

> Inga grävarbeten får utföras inom 20 meter från Svenska kraftnäts stolpar eller 

stag. 

> Om medföljande blank jordlina eller annan metalliskt material grävs ner längs 

med den nya ledningen ska den läggas i vattentäta rör inom 50 meter från 

400kV-ledningens ytterfaser (Telestörningsnämndens meddelande nr 21). 

Vid arbete nära kraftledning tillämpas Elsäkerhetsanvisningarna ESA. Risker finns 

såsom beröring av spänningsförande delar och induktion. Om någon utrustning 

under byggnationen på något sätt riskerar att komma närmare kraftledningens fas-

linor än 5,5 meter vertikalt eller 6,5 meter horisontellt behöver särskilda elsäker-

hetsåtgärder vidtas. 

Tekniska dokument angående luftledning (profiler, stolptabell, ritningar) kan fås 

från enheten Teknisk dokumentation och GIS, anlaggningsdokumentation@svk.se. 

Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 

www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 

geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stat-

ionsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggnings-

sätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion 

av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska 

följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för trans-

missionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Do-

kumentet finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 
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Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 

från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd 

med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorspor-

talen/samhallsplanering 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full-

ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 

shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 

de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri-

dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 

1200 172 24 Sundbyberg 

 



Från:                                           @skanova.se>
Skickat:                                      den 7 maj 2021 11:52
Till:                                              
Ämne:                                        21-525 Samrådssvar Hällberget Vindkraftpark
 
Hej 
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet avseende 2x150kV anslutningsledning för Hällberget Vindkraftspark.
 
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21  (Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m. m.).
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx
 
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall
noteras i planhandlingarna.
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anläggning för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
 
För ledningssamordning i Överkalix kommun kontakta Nätförvaltare 
 
Hälsningar
 

Telia Elskyddsärenden |
Koncessioner – Samråd – Remisser – 
Markpotentialer – Skyddsåtgärder

NFRA – TechSolutions
 

 
 
Telia Company

@skanova.se
elskydd@skanova.se
 
www.teliacompany.com
Fabriksgatan 22 Örebro 
 
Telia Company AB, Stockholm 556103-4249
 

 
 
 

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system without
producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. 

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy. 



Från:                                           @gmail.com
Skickat:                                      den 11 juli 2021 12:00
Till:                                              
Ämne:                                        Sv: Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget Vindkraftspark, Boden-och Överkalix kommun, Norrbottens län.
 
Hej,
Ängeså Sameby lämnar följande synpunkter på ledningsbyggnationen.
Samebyn anser att det kommer att medföra vissa störningar under byggtiden.
Ersättning för markintrång yrkas med samma belopp som markägarna erhåller.
 
Hälsningar
Ängeså Sameby

 
Från: @sweco.se> 
Skickat: den 8 juli 2021 13:53
Till  
Kopia: 
Ämne: Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget Vindkraftspark, Boden-och Överkalix kommun, Norrbottens län.
 
Hej 
 
Efter dina kontakter med Ingemar Stenbeck kommer dessa handlingarna direkt till dej.
Vår avsikt är att skicka in en samrådsredogörelse till Länsstyrelsen så vi ser fram emot ert yttrande i ärendet snarast möjligt.
Har du frågor kan du nå mej med nedanstående kontaktuppgifter, som även framgår i samrådshandlingen, några dagar in i nästa vecka.
 
Med vänlig hälsning

 
 

Tillstånd & MKB 
Energi 
Vänersborg 

 
@sweco.se

Sweco Sverige AB 
Södergatan 1 

SE-462 34 Vänersborg 
Telefon +46 521 57 55 50 
www.sweco.se

 

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.





Från:                                           @Sveaskog.se>
Skickat:                                      den 8 juni 2021 09:46
Till:                                             
Kopia:                                        
Ämne:                                        Sv: Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget Vindkraftspark
 
Hej
Vi som markägare föredrar givetvis alternativ A.
Alternativ B som ni redovisar går ju igenom en Nyckelbiotop och det tycker inte vi är ett bra förslag.
 
 

Med vänlig hälsning
 
 

Fastighetsansvarig
 
Sveaskog
Nygrensvägen 1
942 33 Älvsbyn
Tel 

sveaskog se
 
Från @sweco.se> 
Skickat: den 8 juni 2021 09:00
Kopia @vasavind se>
Ämne: VB: Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget Vindkraftspark
 
Hej
Jag vill påminna om detta samråd och att eventuella synpunkter lämnas senast 11 juni 2021.
 
Med vänlig hälsning

 
 

Tillstånd & MKB 
Energi 
Vänersborg 
Mobil  

@sweco.se

Sweco Sverige AB 
Södergatan 1 

SE-462 34 Vänersborg 
Telefon +46 521 57 55 50 
www.sweco.se

 

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.

 
 
Från:  
Skickat: den 5 maj 2021 09:20
Kopia @vasavind se>
Ämne: Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällberget Vindkraftspark
 
Översänder samrådshandlingar i ärende, Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje, anslutningsledning till Hällbergets Vindkraftspark!
 
Vi ser framemot era synpunkter senast 11 juni 2021! Skriftliga synpunkter kan skickas via e-post till @sweco se eller skickas per post till: Sweco Sverige AB, att. , Södergatan 1, 462 34



Vänersborg.
 
Sökanden ber samtliga fastighetsägare att informera om eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare som kan komma att beröras av planerade ledningar.
 
Med vänlig hälsning

 
 

Tillstånd & MKB 
Energi 
Vänersborg 

 
@sweco.se

Sweco Sverige AB 
Södergatan 1 

SE-462 34 Vänersborg 
Telefon +46 521 57 55 50 
www.sweco.se

 

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.




