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2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 

2.1.1 Länsstyrelsen i Västernorrland  
Yttrandet i sin helhet redovisas i Bilaga A5. 

Av samrådsunderlaget framgår det inte tydligt om något av stråken förespråkas. Båda stråken 
passerar värdefull natur- och kulturmiljö och det finns därför inget självklart alternativ utifrån natur- 
och kulturmiljösynpunkt. 

Vid val av stråk bör man beakta vissa generella principer. För att minska ingreppen i miljön bör man 
eftersträva samlokalisering med befintliga ledningar och övrig infrastruktur, exempelvis vägar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) ska redogöra och motivera val av stråk. Det ska tydligt 
framgå hur skyddsvärda natur- och kulturmiljöer ska undvikas. Där det inte är möjligt att helt undvika 
särskild skyddsvärda miljöer ska MKB:n redovisa hur man genom detaljprojektering ska minimera 
påverkan på miljöerna.  

Man bör sträva efter att minimera behovet av att placera ledningsstolpar i våtmarker eller i 
strandkant vid vattendrag eller sjöar. En minst 10 meter bred skyddszon med lågväxande 
vegetation ska sparas i anslutning till vattendrag, sjöar och våtmarker.  

MKB:n ska tydligt beskriva vilken hänsyn koncessionshavaren avser vidta, dels vid byggandet av 
ledningen, men även vid återkommande röjnings- och underhållsarbeten. Länsstyrelsen vill 
understryka vikten av god planering och miljöhänsyn vid alla framtida röjnings- och 
underhållsåtgärder för att undvika skador på utpekade natur- och kulturmiljöintressen samt 
minimera verksamhetens miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att Vattenfall försöker samordna den nya ledningen med 
befintliga skogsledningsgator.  

För att kunna bedöma vilket stråk som är det bästa ur naturmiljösynpunkt anser länsstyrelsen att ett 
minimikrav är att en naturvärdesinventering utförs.  

Om ledningsstolpar måste placeras på eller i anslutning till våtmarker ska berörda våtmarker 
inventeras.  

Länsstyrelsen bedömer att det är viktigt med en tydlig redovisning på karta av naturvårdsarter. 
Särredovisa det som är känt sedan tidigare (från Artportalen) och det som har hittats vid 
inventeringen. Observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen, oavsett naturvårdsart. 
Observerade arter som är skyddade eller rödlistade ska redovisas med en noggrannhet som minst 
motsvarar naturvärdesobjektets utbredning. 

2019-11-20 Samrådsmöte (Öppet hus) Skorpedsskolan, Skorped   

2020-01-22 Samrådsmöte med Vilhelmina södra sameby på Hotell Wilhelmina i Vilhelmina  
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Oberoende av val av stråk kommer den nya ledningen passera över Natura 2000-området Moälven. 
Det krävs tillstånd att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det är verksamhetsutövarens ansvar att bedöma om 
åtgärden kan medföra en betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen ställer sig skeptisk till en dragning söder om Kvarnhusbergets naturreservat för att 
undvika reservatet, då det dels utgör en ytterligare fragmentering av skogsmark och dels för att det 
skulle kunna påverka förhållandena inom naturreservatet. Genom att dra sträckningen söder om 
reservatet skulle en skogsremsa lämnas mellan de två ledningsdragningarna. 

Kreosotimpregnerade stolpar ska inte användas i våta marker, så som sumpskogar etc. då kreosot 
kommer i kontakt med vatten och kan spridas vidare. 

Om alternativ A1 övervägs som sträckning för ledningen ska samråd hållas med berörd sameby. 

Länsstyrelsen bedömer att potentialen för hittills okända fornlämningar är relativt stor i området. Det 
kan därför komma att bli aktuellt med en arkeologisk utredning i de fall ny mark tas i anspråk genom 
nydragning eller breddning av befintliga ledningsgator. Sådan utredning kan dock vänta tills slutligt 
stråk valts.  

Vattenfall Eldistribution:  

För att begränsa påverkan på miljön valde Vattenfall Eldistribution att i huvudsak använda den 
befintliga ledningen NL7S1. Detta gäller för cirka 29,5 kilometer av ledningens totala längd på 43 
kilometer.  

En minst 10 meter bred skyddszon med befintlig lågväxande vegetation sparas i anslutning till 
vattendrag och våtmarker. Stolpplaceringen planeras genom att anpassa spannet så att placering i 
våtmarker eller i strandkanter vid sjöar och vattendrag undviks.  

Vattenfall Eldistribution har i MKB:n redovisat hur man ska undvika, avhjälpa eller minska effekterna 
och konsekvenserna på natur- och kulturmiljön under bygg- och driftskede, se kapitel 5 i Bilaga 3 
MKB.  

Vattenfall Eldistribution genomförde en naturvärdesinventering enligt SIS-standard sommaren 2019 
för alla utredredningsstråk som presenterades i samrådet. Även våtmarker ingick i 
naturinventeringen. Under våren/sommaren 2020 har en inventering av fågellivet genomförts.  

En karta över naturvårdsarter och de fynd av naturvårdsobjekt som gjorts i samband med 
inventeringen finns i Bilaga F till MKB:n. Både formellt skyddade områden (med stöd av Kap 7 4§ & 
11 § miljöbalken och 7 kap 3 § jordabalken) och områden utan skyddsstatus idag ingår i 
konsekvensbeskrivningen.   

Den sökta ledningens effekter och konsekvenser på Moälven (N2000) beskrivs i avsnitt 5.6 
Naturmiljö i MKB:n. Sökanden bedömer inte att verksamheten på ett betydande sätt kommer 
påverka Natura 2000 området och att ingen prövning enligt 7 kapitlet 28 b och 29 §§ är behövligt. 

Vattenfall Eldistribution kommer nyttja befintlig ledning förbi Kvarnhusets naturreservat. Ingen 
förändring i jämförelse med idag kommer ske på reservatet. 
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Vattenfall fasar ut kreosotimpregnerade stolpar vilket innebär att inga nya inköp av kreosotstolpar 
görs vid underhåll, reinvestering eller anläggande av nya ledningar. 

Samråd har hållits med berörda samebyar. Vattenfall Eldistribution har informerat Voernese sameby 
om att en ledningssträckning inom stråk A1 valts för ledningen. 

Inför detaljprojektering kommer Sökanden utföra en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen där den sökta ledningen går i nysträckning eller flyttas i höjd med 
Västerselsbodarna.  

2.1.2 Örnsköldsviks kommun 
Yttrandet i sin helhet redovisas i Bilaga A5. 

Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Örnsköldsviks kommuns 
synpunkter 

Kommentarer 

Delar av alternativ B, C2 och C3 
passerar igenom ett friluftsområde 
(F43) som är utpekat i översiktsplanen 
från 2012.  

Örnsköldsviks kommun ser positivt på 
att den befintliga ledningen NL7S1 på 
sikt kan plockas bort efter att ett nytt 
tillstånd för en ny ledning erhållits.  

Påverkan på grundvatten- och 
vattenförekomster, vattendrag och 
våtmarker bör redovisas och 
eventuella skyddsåtgärder kopplat till 
dessa.  

Påverkan från elektromagnetiska fält 
på bostadsbebyggelse ska också ingå 
i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Kommer kreosotstolpar att användas 
bör dessa inte placeras i närheten av 
grundvattenförekomster.  

Beskriv vilka särskilda 
försiktighetsåtgärder som vidtas i 
byggskedet.  

En fördjupad fågel- och 
naturmiljöutredning ska genomföras i 
MKB:n. 

Miljöbedömning för friluftsområdet redovisas under 
avsnitt 5.10 Friluftsliv i MKB:n. 

Vattenfall Eldistribution vill förtydliga att det är för en 
sträcka mellan Västerselsbodarna och Moliden, via 
Mellansel och Yttersel, som befintlig ledning NL7S1 
kommer att raseras. Resterande del av NL7S1 mellan 
en plats väst om Stugusjön och fram till 
Västerselsbodarna kommer att nyttjas av den nya 
ledningen. 

Miljöbedömning för grundvatten- och vattenförekomster 
redovisas under avsnitt 5.3 Markanvändning och planer 
samt 5.6 Naturmiljö i MKB:n. 

En elektromagnetisk beräkning har genomförts och 
redovisas i avsnitt 5.12 i MKB:n. 

Vattenfall fasar ut kreosotimpregnerade stolpar vilket 
innebär att inga nya inköp av kreosotstolpar görs vid 
underhåll, reinvestering eller anläggande av nya 
ledningar. 

Försiktighetsåtgärder under bygg- och driftskede 
beskrivs under varje miljöaspekt i kapitel 5 i MKB:n. 

Vattenfall Eldistribution har genomfört en fågel- och 
naturvärdesinventering under 2019 och 2020.  

Åtgärden bedöms inte ge upphov till hindrande av 
allemansrättslig tillgång eller så väsentligt förändrade 
livsvillkor för förekommande växt- och djurarter att 
strandskyddets syften påverkas. Därför bedömer 
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Dispens från strandskyddet kan 
komma att krävas.  

Sökanden att ingen dispens från strandskyddet behöver 
sökas.  

 

2.2 Övriga myndigheter, organisationer och föreningar 
Övriga myndigheter, organisationer och föreningar som inbjudits till samråd, samt inkomna 
synpunkter, framgår i tabell 4. Yttrandena i sin helhet redovisas i Bilaga A6. 

Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från övriga myndigheter, organisationer och föreningar 
samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Myndighet Synpunkter Kommentarer 

Bergsstaten Inom området finns ett nu gällande 
undersökningstillstånd enligt minerallagen 
(1991:45), Skorped nr 1. Se karta i yttrandet 
Bilaga A6. 

Ledningen kommer inte 
påverka 
undersökningstillståndet. 

Elsäkerhetsverket Myndigheten har i dagsläget inget att erinra 
utan förutsätter att utförandet sker enligt 
gällande föreskrifter. Beakta föreskriften 
ELSÄK-FS 2011:3 om ansökan för 
drifttillstånd, vilket kan komma i fråga i detta 
ärende. 

Vattenfall Eldistribution 
noterar detta.  

E.ON Stora delar av de utritade korridorerna går 
genom område där E.ON har nätkoncession 
för område med anläggningsnummer 406 GU. 
Inom detta område korsar och parallellgår den 
tänka ledningen med flera av E.Ons ledningar 
inom både mellan- och lågspänningsnätet. Det 
är viktigt att Vattenfall i ett tidigt skede 
kontaktar E.ON så att vi tillsammans kan 
utreda vilka åtgärder som är nödvändiga att 
vidta.  

Vattenfall Eldistribution 
kommer föra dialog med 
E:ON för att utreda 
nödvändiga åtgärder.  

Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.  Vattenfall Eldistribution 
noterar detta. 

Holmen Holmen förordar alternativ A2 och B.  

A2 går till största del längs med befintlig väg 
vilket vi ser som positivt och längs sträckning B 
är det möjligt att nyttja den befintliga ledningen 
utan ytterligare påverkan på skogsmarken. 
 
I övrigt bör ledningen dras utan inlåsning av 
mark eller försvårande av brukande av 
marken. 

Efter en avvägning av 
olika intressen valde 
Vattenfall Eldistribution att 
söka koncession för en 
ledning inom stråk A1, B 
och C2.  
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Jägareförbundet Kraftledningen kan utgöra en reell dödsrisk för 
orre och tjäder. Inventeringar av spelplatser för 
dessa fågelarter bör därför utföras vid val av 
stråkalternativ. Då populationerna av orre och 
tjäder fluktuerar mellan år är det även önskvärt 
att inventeringarna utgörs under flera år. 

Kraftledningsgator är ofta mycket lämpliga 
områden för produktion av viltfoder. Genom att 
nyttja kraftledningsgatorna och dess kantzoner 
till att producera foder till viltet skulle Vattenfall 
kunna bidra till att minska eventuella 
betesskador i närliggande skogsplanteringar. 

Vi föreslår därför att de personer eller de 
entreprenörer som skall sköta röjning och 
annan skötsel i kraftledningsgatorna får 
utbildning i hur man för detta på bästa sätt för 
att skapa viltfoder och gynna den biologiska 
mångfalden. Denna utbildning kan vi på 
Jägareförbundet gärna bistå med. Ett annat 
alternativ är att Vattenfall ger de berörda 
jaktlagen tillåtelse att sköta röjningen i 
kraftledningsgatan med syfte att skapa foder 
för viltet. 

Avslutningsvis så vill vi att Vattenfall inför 
själva anläggningsarbetet samråder med de 
berörda jaktlagen i området så att inte 
byggnationen krockar med deras jaktutövning i 
för stor utsträckning och att jakten kan 
bedrivas säkert. 

Vattenfall Eldistribution 
har genomfört en 
fågelinventering under 
2020.  

Vattenfall Eldistribution 
noterar Jägareförbundets 
förslag om att använda 
kraftledningsgator som 
produktion av viltfoder.  

Kontakt tas med berörda 
jaktlag i området längs 
ledningen inför 
byggskedet. 

 

Luftfartsverket 
(LFV) 

LFV har inget att erinra mot någon av 
utredningskorridorerna för ledningen.  

Mellansel flygklubb skall remitteras i ärendet 
då de har ett mindre flygfält i närheten av en av 
utredningskorridorerna.  

Se yttrandet i sin helhet Bilaga A6.  

Vattenfall Eldistribution 
noterar detta och har tagit 
med Mellansel flygklubb i 
samrådet. Inget yttrande 
har mottagits från 
flygklubben. 

Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 
(MSB) 

MSB har inget att invända emot 150 kV-
ledningen mellan Stormyrberget och ställverket 
i Moliden. 

Vattenfall Eldistribution 
noterar detta. 

Nordisk vindkraft 
AB 

Vi vill gärna ha information om luftledningens 
sträckning. Eventuella spänningsavbrott vid 
byggtid. Kontrollera biotop vid Bölen. 

Vattenfall Eldistribution 
kommer skicka vald 
ledningssträckning till 
Nordisk vindkraft AB i 
samband med att 
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ansökan skickas in till 
Energimarknadsinspektio
nen.  

Sametinget Den planerade ledningen berör 
vinterbetesmarker för samebyarna Vilhelmina 
södra och Voernese. Ett av alternativen berör 
kärnområde av riksintresse för rennäringen. 

Sametinget informerar om kärnområdet 
Näsåker och meddelar att 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.  

Sametinget redovisar några punkter som bland 
annat ska beskrivas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vattenfall Eldistribution 
har valt en sträckning 
inom stråk A1, B och C2. 
Där ledningen går genom 
riksintresse för 
rennäringen nyttjar den 
nya ledningen samma 
linjesträckning som 
NL7S1 och medför ingen 
ny påverkan på 
rennäringens riksintresse. 

 

SCA Av de föreslagna stråken är stråk D det som 
berör våra marker. Vid Degersjön dvs 
fastigheten Myrbohöjden 1:5 har nyligen en 
nyckelbiotop upptäckts, se karta i yttrandet 
Bilaga A6. 

På norra sidan om befintlig kraftledning på 
Myrbohöjden 1:5 finns hänsynsområden som 
avsatts dvs där avverkning inte får ske enligt 
skogsvårdslagen. 

Av de stråkalternativ som föreslagits så 
framhåller vi alternativ B. Om alternativ D ändå 
skulle komma att bli aktuell, anser vi att 
breddningen av befintlig ledning bör göras mot 
norr så att nyckelbiotopen som nämns ovan 
inte påverkas. 

Vattenfall Eldistribution ha 
valt en sträckning inom 
stråk A1, B och C2. 
Ledningen kommer inte 
påverka nyckelbiotopen 
eller hänsynsområdena. 

Sidensjö Vindkraft 
Elnät AB (SidEAB) 

Generellt har SidEAB inga invändningar mot 
den planerade luftledningen utan ser den som 
positivt att den möjliggör mer förnyelsebar 
energi i både Västernorrland och i Sverige. 

Vad gäller de två huvudsakliga stråk som 
presenterats, stråk B i kombination med stråk 
A1, A1, C2 eller C3, samt stråk D, så förutser 

Vattenfall Eldistribution 
har valt en sträckning 
inom stråk A1, B och C2. 

Vattenfall Eldistribution 
kommer föra dialog med 
Sidensjö Vindkraft Elnät 
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SidEAB inga större problem som skulle kunna 
uppstå för Bolagets verksamhet oavsett val. 
Det stråk som potentiellt skulle kunna orsaka 
driftstörningar och avbrott samt föranleda visst 
merarbete, för SidEAB under främst 
anläggningstiden skulle vara ifall stråk D väljs. 
Detta då stora delar av luftledningen skulle gå 
parallellt med, samt även behöva korsa, 
sidEABs 150 kV luftledning från vindkraftpark 
Sidensjö till ställverket i Moliden. Med det som 
bakgrund så förespråkar SidEAB att stråk 
A/B/C väljs framför stråk D.  

SidEAB hoppas på en fortsatt dialog i ärendet. 

AB i samband med 
projekteringen.  

Statens 
geotekniska 
institut (SGI) 

SGI föreslår att geotekniska stabilitetsfrågor 
såsom ras, skred och erosion, beaktas vid 
fortsatt planering och även lyfts in i kommande 
MKB, där så erfordras.  

SGI vill upplysa om att borttagning av 
vegetationen i brant sluttande terräng kan 
påverka områdets stabilitet (vilket kan leda till 
ras eller skred). I de fall arbeten ska utföras i 
anslutning till vattendrag bör både stabiliteten 
och förutsättningarna för erosion, bedömas 
och eventuella skyddsåtgärder för detta 
utredas.  

SGI rekommenderar även vägledningar som 
finns för geoteknisk utredning samt för ras, 
skred och erosion.  

Vattenfall Eldistribution 
noterar detta och kommer 
beakta stabilitetsfrågor vid 
detaljprojekteringen.  

Sveriges 
geologiska 
undersökning 
(SGU) 

Vi avstår från att svara i ärendet och hänvisar 
till vår checklista för planering av 
infrastrukturprojekt. 

Vattenfall Eldistribution 
noterar detta. 

Strålsäkerhets-
myndigheten 
(SSM) 

SSM anser att magnetfältnivåer bör redovisas 
för bostäder och andra platser där barn vistas 
varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på 
grund av exempelvis kraftledningar.   

Miljöbedömning avseende 
påverkan av magnetfält 
redovisas under avsnitt 
5.12 Boendemiljö, hälsa 
och säkerhet i MKB:n. 

Svenska kraftnät 
(SvK) 

Vattenfall Eldistribution ABs 150 kV-ledning 
som går mellan vindkraftpark Stormyrberget 
och ställverket i Moliden kommer att korsa/gå 
parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV-
ledning vilken går mellan station Moliden och 
station Hjälta. 

Vattenfall Eldistribution 
har valt en sträckning 
inom utredningsstråk A1, 
B och C2. 

Byggnation sker på ett 
sådant sätt att Svenska 
kraftnäts krav innehålls. 
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SVK redovisar generella krav för förläggning 
av friledning parallellt med deras ledningar, se 
yttrandet i Bilaga A6. 

Så länge våra rekommendationer beaktas och 
planering och projektering sker i samarbete 
med SVK, har vi inga invändningar mot aktuell 
ledning. 

 

Sökanden kommer att 
samråda med Svk i 
samband med 
projekteringen. 

 

 

Trafikverket Trafikverkets krav vid anläggande av 
luftledning nära eller vid korsande av 
Trafikverkets vägar eller järnvägar ska 
efterföljas. 

Se yttrandet i sin helhet Bilaga A6.  

Byggnation sker på ett 
sådant sätt att 
Trafikverkets krav 
innehålls. Sökanden 
kommer att samråda med 
Trafikverket i samband 
med projekteringen 

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Synpunkter från enskilda särskilt berörda redovisas nedan. Vattenfall Eldistributions svar redovisas 
med Kursiv text. Yttrandena i sin helhet redovisas i Bilaga A7. 

 
Klart nej när det finns en redan befintlig ledning, alternativ B. 

Vattenfall Eldistribution nyttjar den befintliga ledningen i cirka 29,5 kilometer av ledningens totala 
längd på 43 kilometer. 

 
Ta kontakt med markägaren om eventuell framdragning. 

Vattenfall Eldistribution: När ansökan lämnats in till Ei kommer kontakt med fastighetsägaren tas för 
att informera om vald sträckning. 

 
Fastighetsägaren meddelar att han personligen inte är intresserad att ha en kraftledning över 
marken i sträckning A1 men att allt är förhandlingsbart. Angående fornlämningarna i sträckning A2 
anser fastighetsägaren att de gynnas om dom ligger i en ledningsgata. Fastighetsägaren anser att 
det blir minst strul vid val av stråk D.  

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution har valt en sträckning inom stråk A1 och följer 
lagstiftningen gällande markersättning. Inga personliga förhandlingar för ersättning med enskilda 
fastighetsägare genomförs.  
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Fastighetsägaren är positiv till projektet. 

Vattenfall Eldistribution noterar detta. 

 
Motsätter oss kraftfullt alternativ A2. Detta eftersom vårt bostadshus, permanent boende, finns mitt i 
utredningsområdet. Även om ledningen skulle dras i kanten av föreslaget område kommer 
ledningen allt för nära för att inte störa oss. Jag vill vara remissinstans i ansökningsmålet. Jag vill ta 
del av samrådsprotokollet och ansökan.  

Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. 
Samrådsprotokoll har skickats till fastighetsägaren. Ansökan skickas till fastighetsägaren när den 
skickats in till Ei. 

 
Fastighetsägaren har följande synpunkter:  

1. Underlaget är otillräckligt då det inte kvantifierar det nettoutsläpp av koldioxid som byggande 
av en ny kraftledning skulle orsaka.  

2. Den befintliga 400 kV-ledningen från ställverket i Moliden passerar söderut helt nära den 
planerade vindkraftparken Stormyrberget. Vindkraftparken kan därför anslutas till denna 
befintliga 400 kV-kraftledning vid Myrbohöjden strax söder om Stormyrberget istället för till 
ställverket i Moliden. Ett sådant alternativ skulle innebära att 150 kV-ledningen inte behöver 
byggas norrut till Moliden. Det skulle dessutom vara möjligt att ansluta den befintliga 
vindkraftparken i Sidensjö till ett sådant nytt 400 kV-ställverk vid Myrbohöjden med 
åtföljande raserande av nuvarande 150 kV-ledning till Sidensjö vindkraftpark. Detta alternativ 
skulle frigöra betydande areal skogsmark och jag yrkar på att det förs in som ett alternativ i 
ett uppdaterat underlag. 

3. Ytterligare ett alternativ saknas i underlaget. Det skulle innebära att den nya vindkraftparken 
ansluts till ett nytt ställverk som byggs intill den nya vindkraftparken vid ledningen NL7 S1. 
Med detta alternativ behövs endast en kortare ledning från vindkraftparken till den befintliga 
150 kV-ledningen NL7 S1. Även detta skulle spara betydande markintrång. 

Vattenfall Eldistribution: 

1. Ledningen syftar till att möjliggöra att vindkraftparken Stormyrberget ska kunna ansluta till 
elnätet. Vindkraften har världen över stor potential för att möta den kommande stora 
efterfrågan på förnybar energi och därmed bidra till att minska utsläppen av fossil energi 
som leder till global uppvärmning. Detta innebär att ledningen indirekt bidrar till minskade 
koldioxideffekter.  

2. I aspekt av intrång kommer den nya ledningen nyttja den befintliga ledningen NL7S1 i ca 
29,5 kilometer av ledningens totala längd på 43 kilometer vilket begränsar intrånget. En 
annan viktig aspekt är leveranssäkerheten i elnätet. Svenska kraftnät ansvarar för stamnätet 
som fyller en kritisk funktion och kan liknas vid elsystemets motorvägar. Antalet anslutningar 
mot stamnätet bör hållas nere för att säkerställa att effektiviteten och leveranssäkerheten 
kan hållas så hög som möjlig. Varje ny anslutning, vare sig det är i form av ett nytt fack i en 
befintlig station eller etablering av en ny station medför fler komponenter vilket i sin tur 
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introducerar fler felkällor. Samhällets beroende av säkra elleveranser ökar och allvarliga 
störningar i stamnätet får konsekvenser inom vidsträckta geografiska områden och medför 
stora samhällsekonomiska kostnader. Befintliga anslutningar mot stamnätet bör därför 
utnyttjas i största möjliga mån. Vidare har Svenska kraftnät som krav att nya anslutningar 
mot stamnätet har en installerad transformatoreffekt på 300 MW för anslutning mot 400 kV-
nätet. Med tanke på Stormyrbergets 250 MW uppfylls inte detta krav. Detta skulle kunna 
lösas som nämns i frågan genom att Sidensjö ansluts mot denna nya station. Det finns 3 
aspekter som inte beaktas med detta. Det första är att Sidensjö-ledningen är relativt 
nybyggd och rasering av denna ledning samt upprättande av en ny ledning mot den nya 
stamnätsstationen anses inte vara samhällsekonomiskt motiverbart trotts frigörandet av 
skogsmark som detta skulle innebära. Det andra är att denna ledning inte ägs av Vattenfall 
Eldistribution utan av ägaren till vindkraftsparken. Vattenfall Eldistribution äger därmed inte 
denna fråga. Denna förändring skulle innebära en bytande investering för ägaren av 
Sidensjö vindkraftspark. Det tredje är att det går emot Svenska kraftnäts riktlinjer som säger 
att underliggande nät bör samla upp så mycket effekt som möjligt innan anslutning mot 
stamnätet.  

3. Se svar i punkt 2. Det är samma princip.  

  
Fastighetsägaren önskar att en befintlig ledning på åkermarken på fastighet  flyttas, se 
bifogad karta till yttrandet.  

Vattenfall Eldistribution: I detta projekt hanteras endast koncession för den sökta ledningen.  

 
NL7S1 har fått bredare reglar än i ursprungsutförandet, som upplåtelseavtalet grundar sig på. Detta 
har medfört att fler farliga kantträd har tagits bort än om de ursprungliga reglarna använts. 
Ledningsgatan blev inte bredare men fler träd kom att kunna nå ledningen. Ingen ersättning för 
detta har förhandlats. Ägare av fastighet  motsätter sig att bredden ökar på NL7S1s, då 
han har tappat för mycket mark redan, med för låg ersättning. Dessutom är det ett problem att i 
princip alla, Vattenfall och alla deras underleverantörer, inte skapar avvikelserapporter när en skada 
sker eller att rapporten fastnar någonstans. Till markägare kommer ingenting fram. Detta gäller 
skador på öppna privata vägar, växtlighet utanför ledningsgatan m.m. Nyckelbiotop och avsatta 
områden för naturvård finns gränsande till befintlig ledning. 

Bästa alternativet för en ledning är mot Forsmo, då drabbar det till största delen Holmen och SCA, 
aktörer som aktivt arbetar för att bygga vindkraft. Näst bästa alternativet är det södra, alternativ D.  

Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. Detta 
innebär för fastighet  att den nya ledningen nyttjar den befintliga ledningen NL7S1. 
Ingen breddning av ledningsgatan kommer därmed att ske. Eventuellt kan behov av underhåll 
föreligga, med byte av stolpar. Detta kan genomföras inom befintlig ledningsgata. 

 
Ägare av fastighet  motsätter sig en tredje ledning på grund av att 
avståndet till ledningen som finns idag är väldigt nära vårt bostadshus och den nya kommer ännu 
närmare. De är väldigt oroliga för strålningen. De har även deras vattentäkt precis under den tänkta 
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ledningen. Det är mest naturligt att ledningen dras som alternativ B via Lännäs och Skorped som är 
ett samhälle som får intäkter från Stormyrberget.  
 
Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. 
Fastighetsägaren är inte längre berörd av den sökta ledningen.  

 
Dragning D skulle för mig personligen innebära en katastrof då jag under vår och sommar har en 
uterestaurang på Nätråns strandbrink. Naturligtvis skulle det även vara väldigt tråkigt för mina 
gäster då restaurangen är uppskattad. Mina närmsta grannar visar oro för sjunkande livskvalitet och 
värderas på deras fastigheter. 
 
Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. 
Fastighetsägaren är inte berörd av den sökta ledningen. 

 
Ägare av fastigheterna  och  motsätter sig alternativ D då den 
hamnar nära hennes bostadsfastighet i Bölen Sidensjö. De har redan en kraftledning där och den 
nya skulle hamna ännu närmare. Hon är orolig för magnetfält och elektriska fält som ledningen 
alstrar. De är några grannar som även tar vatten från en vattenkälla som ligger i området för den 
tänkta ledningen, och vad hon förstår innehåller ledningsstolparna en hel del gifter. Hon är även 
ägare av en skogsfastighet i Västertjäl och motsätter sig en eventuell dragning över hennes mark 
där. Hon anser att kartan är otydlig över exakt var ledningen är tänkt att dras. Hon anser att om man 
ska bygga vindkraft i Skorped bör ledningarna dras över Skorped/Anunddjömarkerna, alternativ B, 
som får intäkter från Stormyrberget, inte över Sidensjös marker. Alternativ B är en befintlig 
ledningsgata redan idag. 
 
Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. 
Fastighetsägaren är inte berörd av den sökta ledningen. 

 
Fastighetsägaren informerar att de har ute fastigheterna för försäljning och att de planerade 
ledningsgatorna påverkar detta negativt genom att varken värdering eller skogsbruksplaner längre 
gäller. Fastighetsägaren har sedan tidigare drabbats av fyra stycken kraftledningar på deras 
fastigheter. Stråk C2 föreslås dessutom dras genom en mycket mera produktiv del av skogsmark för 
samtliga fastigheter i Söderå, än den föreslagna C3. Det blir inte endast negativt för de berörda 
markägarna, utan även merarbete vid framtida underhåll av kraftledningsgatan.  

Fastighetsägaren har även förhört sig om stråkens dragning med en fastighetsgranne ( ). 
När det gäller C2 och C3, då grannen berörs av båda, anser grannen att C2 är förkastligt och ser 
C3 som det enda alternativet. Grannen baserar sina synpunkter på samma grunder som ägaren av 

 

Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2 baserat på 
en jämförelse mellan utredda stråk. Stråk C2 har bedömts bäst motsvara miljöbalkens krav att en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska välja en plats som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
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människors hälsa och miljön. Stråk C2 innebär ingen fara för hälsa och bedöms sammantaget 
bättre ur miljösynpunkt.  

 
Fastighetsägaren godkänner endast alternativ D, därför att hon redan har Vattenfalls ledning på 
hennes fastighet. Alternativ B innebär att om den nya 150 kV-luftledningen dras parallellt med den 
befintliga ledningen NL7S1 enligt 4.1.3, så tappar hon ytterligare produktiv skogsmark. Även om 
samma ledning eller samma linjesträckning kan nyttjas så kommer ledningsgatan sannolikt att 
breddas.  
 
Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. Detta 
innebär för fastighet  att den nya ledningen nyttjar den befintliga ledningen 
NL7S1. Ingen breddning av ledningsgatan kommer ske på sträckan. Eventuellt kan behov av 
underhåll föreligga, med byte av stolpar. Detta kan genomföras inom befintlig ledningsgata. 

 
Ägare av fastigheten har sitt permanentboende på fastigheten och informerar att bostaden är i gott 
skick och antas därför vara bebodd även i framtiden. Han känner oro för hälsoeffekterna av den 
ökade strålningen när kraftledningen i nuvarande sträckning går så nära hans bostad. Han är även 
orolig för att värdet på fastigheten kommer sjunka. Han ser helst ett annat alternativ på sträckning 
för den nya ledningen, dvs att en annan kraftledning/kraftledningsgata används. Om Vattenfall ändå 
framhärdar att alternativ B är ett alternativ måste ledningens sträckning dras om förbi hans 
bostadshus för att minimera risken för ohälsa och funderingar kring fastighetens framtida värde. 
Han förordar att den nya sträckningen av ledningen går norr om den nuvarande och för att ta 
hänsyn till bostadshuset på fastigheten  bör ledningen gå utanför (längre norr om) 
det röta utredningsstråket, se karta till yttrandet Bilaga A7. Ett måste är att även den andra 
ledningen i ledningsgatan (Trafikverkets ledning) flyttas till den nya sträckningen.  
 
Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. Över 
fastighet  nyttjar den nya ledningen den befintliga ledningen NL7S1. Att bygga 
den nya ledningen i en båge norrut skulle kräva ett nytt intrång i naturmark i ca 1,6 km. 
Bostadshuset på  ligger ca 75 meter söder om den nya ledningen. Längs den 
sökta ledningen mellan Stormyrberget och Moliden, där det finns bebyggelse, är magnetfältsvärdet 
0,4 μT cirka 55 meter från ledningen. Beräkningarna visar att magnetfältsnivån för bostadshuset inte 
har några förhöjda magnetfältsvärden. Inga nya effekter tillkommer på boendemiljön då de visuella 
effekterna är densamma som i dag.  
 
Att nyttja den befintliga ledningen NL7S1 inom stråk B har bedömts bäst motsvara miljöbalkens krav 
att en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska välja en plats som 
är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Stråk C2 innebär ingen fara för hälsa och bedöms sammantaget 
bättre ur miljösynpunkt.  

Vattenfall Eldistribution kan inte påverka placeringen av Trafikverkets ledning.  
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Fastighetsägaren godkänner endast alternativ D, därför att han redan har två stycken ledningar 
(Vattenfall och Eon) på hans fastighet. Alternativ B innebär att han förlorar ännu mer produktiv 
skogsmark vid området Galasjö på fastighet  Dessutom innebär det att om den 
nya ledningen dras parallellt med den befintliga ledningen NL7S1 enligt 4.1.3 så tappar han 
ytterligare produktiv skogsmark. Även om samma ledning eller samma linjesträckning kan nyttjas så 
kommer ledningsgatan sannolikt att breddas.  
 
Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B och C2. Detta 
innebär för fastighet  att den nya ledningen nyttjar den befintliga ledningen 
NL7S1. Ingen breddning av ledningsgatan kommer ske på sträckan. Eventuellt kan behov av 
underhåll föreligga, med byte av stolpar. Detta kan genomföras inom befintlig ledningsgata. 

 
Söder om befintlig 400 kV ledning är det en väg efter ledningen. 

Vattenfall Eldistribution noterar detta.  

 
Som markägare förordar jag alternativ B. Till kommande samråd så kan det vara bra att i underlaget 
förklara ersättningsformalia till markägarna. Även ersättningsformer vid nyttjande av befintligt 
vägnät.  

Vattenfall Eldistribution noterar detta och har i ansökan gått vidare med en sträckning inom A1, B 
och C2. Fastighetsägaren är inte berörd av den sökta ledningen. 

4 SAMEBYAR 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag sändes till Vilhelmina södra sameby och 
Voernese sameby den 8 november 2019, se Bilaga A8. 

Vilhelmina södra sameby  
Vilhelmina södra sameby meddelade under samrådsmötet (2020-01-22) att de ser protokollet, som 
de godkänt, som deras yttrande i samrådet. 

Voernese sameby  
I sms 2019-11-07 lämnade ordförande för Voernese sameby yttrande om att samebyn kan tänka sig 
alla stråk för ledningen förutom A1. 

2020-02-26 inkom samebyn med tillägg till sitt yttrande att de kan tänka sig samtliga dragningar 
som går i nordgående riktning. 

Vattenfall Eldistribution har i ansökan gått vidare med en nordlig sträckning inom A1, B och C2. 
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