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Förord 
 

Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som 

inkommit och hur Jämtkraft Elnät AB ställer sig till dessa.  

 
Bakgrund 

 
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 130 kV kraftledning från 

Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge, samt till den planerade vindkraftsparken i 

Tornäs i Jämtlands län. Den planerade 130 kV ledningen kommer att ansluta en planerad ny 

stamnätsstation söder om den befintliga stationen vid Kattstrupeforsen. Kraftledningen kommer 

att beröra Krokom och Östersund kommun.  

Den idag befintliga 40 kV ledningen som ansluter Krokom med Föllinge behöver uppgraderas i 

syfte att framtidssäkra elnätet. Jämtkraft avser därför att bygga en ny 130 kV ledning. I Tornäs i 

Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark, som de ansökt om 

tillstånd för att få ansluta till elnätet. Jämtkraft Elnät AB planerar att göra denna anslutning i 

samband med att den nya ledningen byggs. 

Alternativ 

 
Jämtkraft Elnät har en utarbetad metodik för identifiering av lämplig ledningssträckning, samråd 

och koncessionsansökan för elledningar. Utbredningsområdet är väl definierat utifrån givna 

projektförutsättningar då anslutningen ska ske mellan Kattstrupeforsens kraftstation och 

planerad ny stamnätsstation, samt fördelningsstationen i Näsaforsen. Jämtkraft Elnät 

genomförde i ett tidigt skede en alternativutredning för att ta fram lämpliga 

utredningskorridorer. Resultatet blev sex alternativa korridorer som kombineras ihop på olika 

sätt för att ansluta de olika de olika stationerna till varandra samt till vindkraftsparken. 

Utredningskorridorerna har sedan reviderats efter genomförda samråd.  

 

Samråd 
 
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd (enligt 6 kap. 23–25 §§ 

miljöbalken) med berörd länsstyrelse, kommun samt enskilda som kan bli särskilt berörda. Efter 

avslutat samråd sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag 

för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.  

Beslutar länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

behöver inte bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning tillämpas. Istället görs en 

liten miljökonsekvensbeskrivning som ska innehålla de upplysningar som behövs för en 

bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  

 
 
Jämtkraft Elnät AB har i detta fall själva gjort bedömningen att verksamheten kan antas medföra 
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betydande miljöpåverkan. Detta innebär att ett undersökningssamråd och länsstyrelsens beslut 

om betydande miljöpåverkan inte är nödvändigt. Istället genomförs ett avgränsningssamråd och 

en specifik miljöbedömning ska göras.  

Jämtkraft Elnät AB genomförde under våren 2020 ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 – 32 

§§ miljöbalken, samt ett ytterligare avgränsningssamråd under sommaren 2020.  Ett tredje 

avgränsningssamråd hölls sedan under vintern 2020.  

Efter genomförda samråd har Jämtkraft Elnät AB sammanställt synpunkterna och utifrån den 

information som inkommit har de alternativa ledningskorridorerna reviderats. I det tredje 

samrådet framkom även önskemål om alternativa sträckningar genom Lundsjön samt för 

anslutningen till vindkraftparken i Tornäs, varför kompletterande samrådsbrev skickades ut till 

berörda.  

Samråden skedde skriftligt och via e-post genom utskick av samrådsunderlag till Länsstyrelserna i 

Jämtlands län, Östersund och Krokom kommuner, berörda samebyar, övriga myndigheter, 

organisationer och föreningar som kunde anses som berörda av projektet samt berörda 

fastighetsägare och ägare av särskild rätt. Annonsering har skett i Östersunds Posten (ÖP) och 

Länstidningen (LT) samt Jämtlands Tidning.  

Då covid-19 medförde att inga fysiska samrådsmöten kunde genomföras erbjöds istället 

möjligheten att kontakta Jämtkraft Elnät för att boka in små separata möten, både fysiska och 

digitala. Inför det tredje samrådet erbjöds även möjligheten att boka sig på angivna tider för små 

informationsträffar med begränsat antal deltagare.   

De synpunkter och kommentarer som framkommit under dessa kommer att presenteras i 

denna samrådsredogörelse tillsammans med Jämtkraft Elnäts bemötande. Samtliga 

synpunkter som framförs skriftligt under samrådstiden har sammanställts i Bilaga 1.5 

Samrådsyttrande sammanställning tillsammans med Jämtkraft Elnäts bemötande. Inkomna 

yttranden finns att läsa i sin helhet i Bilaga 1.6 Samrådsyttrande original.  
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Vid önskemål om karta över hur stråkalternativ ligger i förhållande till er fastighet, 
kontakta enligt ovanstående uppgifter. Vi skickar ut karta efter mottaget 
önskemål. 

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från 
Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 
6 miljöbalken. 

 

Vi vill ha dina synpunkter senast den 8 april 
 

DIN ÅSIKT SPELAR ROLL! 
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11 mars 2020 
 

Planerade samrådsmöten ställs 
in på grund av coronaviruset 
 
Samrådsmötena ställs in, men samrådet fortsätter. 
Jämtkraft Elnät AB har tidigare skickat ut en inbjudan till samråd med anledning av 
planerna att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. Vi måste nu dessvärre 
ställa in dessa möten med anledning av spridningen av coronaviruset. Vi följer noga 
utvecklingen av coronaviruset.  Idag råder det stor osäkerhet kring hur smittan 
kommer att utvecklas, därför måste vi sätta människors hälsa i första rummet. Vi 
beklagar att mötena ställs in men hoppas att ni har förståelse för beslutet.   
 

Inställda samrådsmöten 
Följande samrådsmöten är alltså inställda: 
 

• Gravbränna bygdegård, 16 mars • Aspåsnäsets bygdegård, 24 mars 

• Lundsjöns gamla skola, 18 mars • Aspåsgården i Aspås, 25 mars 

• Ringsta bygdegård, 19 mars • Hägragården i Dvärsätt, 26 mars 
 

Vad innebär detta för projektet? 
Samrådet fortsätter hela perioden fram till den 8:e april trots att själva mötena inte 
blir av. Vi vill fortfarande ha era synpunkter för det fortsatta arbetet i projektet. Era 
synpunkter är väldigt viktiga då de, tillsammans med andra intressen, kommer att 
ligga till grund för olika alternativa ledningssträckor vi tar fram efter att detta samråd 
avslutats den 8 april. Vår förhoppning är att vi därefter kan bjuda in till nya 
samrådsmöten där vi samråder om dessa alternativa ledningssträckor så snart det kan 
göras utan risk för människors hälsa.  

 
Har du frågor eller vill lämna dina synpunkter gör du det via: 
 

E-post:    Telefon: 
samrad@jamtkraft.se   

@sweco.se  
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Kartor och mer information  
Sträckningsalternativen hittar du på 
www.jamtkraft.se/tornas 
 
Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från 
Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 
6 miljöbalken. 

 

Vi beklagar återigen men hoppas att vi snart har möjlighet att bjuda in 
till nya samrådsmöten!  
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2 februari 2021 
 

Inbjudan till samråd 
 

Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge – 
möjliggör anslutning för Tornäs vindkraftpark. 
 
Jämtkraft Elnät AB planerar att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge i 
syfte att framtidssäkra elnätet. I samband med ledningsbygget planerar vi även att 
ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftpark. Jämtkraft Elnät AB har 
tidigare under våren 2020 genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 – 32 §§ 
miljöbalken. Utifrån de synpunkter och den information som då framkom har vissa 
förändringar i föreslagna alternativ gjorts, varför Jämtkraft Elnät AB nu bjuder in till 
ytterligare samråd.  

Välkommen med dina synpunkter 
 
Med anledning av covid-19 kan stora samrådsmöten i dagsläget inte hållas, men dina 
synpunkter är viktiga för oss varför vi ber dig inkomma med dina synpunkter på 
ledningens olika sträckningsalternativ. Detta kan ske skriftligt via mail eller post och 
du kan även kontakta oss om du har några frågor eller information. Vi har också 
möjlighet till mindre möten samt digitala möten om det önskas.  

  

Eller meddela dina synpunkter till oss via: 
 

E-post:    Telefon: 
samrad@jamtkraft.se   

   
 

                                                                               

Kartor och mer information  
om de olika sträckningsalternativen hittar du på 
www.jamtkraft.se/tornas 
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Här hittar du även en länk till en karta där du fyller i din fastighetsbeteckning eller 
adress för att se hur den berörs av de olika utredningskorridorerna. Vill du istället ha 
kartan skickad till dig, kontakta Jessica enligt ovanstående uppgifter.  

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från 
Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 
6 miljöbalken. 

 

Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 augusti. 
 

DIN ÅSIKT SPELAR ROLL! 
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15 februari 2021 
 

Inbjudan till samråd 
 

Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge – 
möjliggör anslutning för Tornäs vindkraftpark. 
 
Jämtkraft Elnät AB planerar att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge i 
syfte att framtidssäkra elnätet. I samband med ledningsbygget planerar vi även att 
ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftpark. Jämtkraft Elnät AB har 
tidigare under våren 2020 genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 – 32 §§ 
miljöbalken. Ytterligare ett samråds hölls under sommaren 2020. Utifrån de 
synpunkter och den information som då framkom har vissa förändringar i föreslagna 
alternativ gjorts, varför Jämtkraft Elnät AB nu bjuder in till ytterligare samråd.  

Välkommen med dina synpunkter 
 
Med anledning av covid-19 kan stora samrådsmöten i dagsläget inte hållas, men dina 
synpunkter är viktiga för oss varför vi ber dig inkomma med dina synpunkter på 
ledningens olika sträckningsalternativ. Detta kan ske skriftligt via mail eller post och 
du kan även kontakta oss om du har några frågor eller information.  
 
Vi kommer även att hålla mindre informationsmöten vid vilka vi har ett max 
deltagande på 15 personer.  
 

• Ringsta bygdegård 9 november 

• Aspåsnäsets bygdegård 10 november  

• Lundsjöns gamla skola 11 november 
 

För att säkerställa att vi håller ett maxdeltagande på 15 personer per tillfälle så ber vi 
er boka er plats via: www.jamtkraft.se/tornas eller ring 063-14 90 00. För att 
begränsa antalet ber vi er också, om ni exempelvis är flera delägare i en berörd 
fastighet eller medlemmar i byförening eller familj, att begränsa vilka som deltar vid 
mötet och om möjligt utse en representant.  
 
På respektive ort kan man boka sig på möte 17:00-18:00 alternativt 18:30-19:30   
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Vid behov lägger vi till ytterligare tillfällen och ni har också möjlighet att själva 
kontakta oss för att boka ett mindre möte vid annat tillfälle samt digitala möten om 
det önskas.  
 
Vi ber er också komma ihåg att om ni känner er sjuka eller har symptom så är det 
viktigt att vi stannar hemma istället.  

  

Meddela oss dina synpunkter via: 
 

E-post:    Telefon: 
samrad@jamtkraft.se   
     

 
                                                                               

Kartor och mer information  
om de olika sträckningsalternativen hittar du på 
www.jamtkraft.se/tornas 
 
Här hittar du även en länk till en karta där du fyller i din fastighetsbeteckning eller 
adress för att se hur den berörs av de olika utredningskorridorerna. Vill du istället ha 
kartan skickad till dig, kontakta Jessica enligt ovanstående uppgifter.  

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från 
Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 
6 miljöbalken. 

 

Vi vill ha dina synpunkter senast den 7 december. 
 

DIN ÅSIKT SPELAR ROLL! 
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Ny kraftledning med möjlighet 
att ansluta vindkraft 
 
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge, samt till den planerade 
vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län. Kraftledningen kommer att beröra Krokom 
och Östersund kommun.  
 

Avgränsningssamråd genomförs under våren 2020 
 
Normalt sett sker först ett undersökningssamråd enligt 23–25 §§ Miljöbalken (MB). I 
detta fall bedömer Jämtkraft Elnät AB att verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ett undersökningssamråd inte behöver 
genomföras. Istället görs endast ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 – 32 §§ 
miljöbalken. Samrådet kommer att ske nu under våren 2020, se separat inbjudan. 
Föreliggande handling utgör samrådsunderlag inför kommande beslut och 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

Syftet är att framtidssäkra elnätet mellan Krokom och 
Föllinge  
 
Den idag befintliga 40 kV ledningen som ansluter Krokom med Föllinge behöver 
uppgraderas i syfte att framtidssäkra elnätet. Jämtkraft avser därför att ersätta denna 
ledning med en 130 kV luftledning. I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått 
tillstånd att bygga en vindkraftspark, som de ansökt om tillstånd för att få ansluta till 
elnätet. Jämtkraft Elnät AB planerar att göra denna anslutning i samband med att den 
nya ledningen byggs.  
 
För att den nya ledningen ska uppfylla sitt syfte, som är att framtidssäkra elnätet 
mellan Krokom och Föllinge, måste ledningen förbinda kraftstationen i 
Kattstrupeforsen i Krokom, med fördelningsstationen i Näsaforsen i Föllinge.  I Figur 1 
presenteras en översiktskarta där en utredning för olika alternativa korridorer 
redovisas. Det finns möjlighet att kombinera de olika sträckningarna på olika sätt för 
att ansluta de båda stationerna med varandra. Översiktskartan redovisar även två 
alternativa anslutningar till elnätet, för den planerade vindkraftsparken.  
 
Utöver de olika alternativen för utredningskorridorerna redovisas också två 
utredningsområden (se teckenförklaring i kartan). Syftet med dessa områden är att 
utreda en eventuell ny stamnätsstation i Kattstrupeforsen. Anslutningen kommer i så 
fall ske till den nya stationen inom något av de redovisade utredningsområdena. 
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Denna prövning omfattar enbart ledningssträckan in till stationen, inte själva 
stationen.  

 
Figur 1 Karta över de olika alternativa utredningskorridorerna samt utredningsområden för eventuell ny 
stamnätsstation.    
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Tillståndsprocessen 
Koncession – tillstånd för kraftledning 
 
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt 
ellagen (1997:857) ett tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. En nätkoncession 
gäller tillsvidare, med möjlighet till omprövning efter 40 år.  
 

Graden av miljöpåverkan avgör vilka samråd som ska 
hållas 
 
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd (enligt 
6 kap. 23–25 §§ miljöbalken) med berörd länsstyrelse, kommun samt enskilda som 
kan bli särskilt berörda. Efter avslutat samråd sammanställs inkomna yttranden i en 
samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan.  
 
Beslutar länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan behöver inte bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning 
tillämpas. Istället görs en liten miljökonsekvensbeskrivning som ska innehålla de 
upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  
 
Beslutar länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning 
göras. Denna inleds med ett avgränsningssamråd (enligt 6 kap. 29 – 32 §§ 
miljöbalken) med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda 
samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan tänkas 
bli berörd. Syftet med avgränsningssamrådet är att utreda omfattningen och 
detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.  
 
För dessa olika situationer krävs endast avgränsningssamråd:  

• För de verksamheter och åtgärder som ska göra en specifik miljöbedömning 

(enligt 6 kap. 20 § första stycket 1 p.) och de som alltid ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (enligt 6 § miljöbedömningsförordningen) behöver 

inte ett undersökningssamråd genomföras.  

• När en verksamhetsutövare själv bedömer att verksamheten eller åtgärden 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan och bestämmer sig för att ta 

fram en specifik miljöbedömning utan undersökning med efterföljande beslut 

av länsstyrelsen.   
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Endast avgränsningssamråd i detta fall 
 
Jämtkraft Elnät AB har i detta fall själva gjort bedömningen att verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att ett undersökningssamråd 
och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan inte är nödvändigt. Istället 
genomförs ett avgränsningssamråd och en specifik miljöbedömning ska göras.  
 

Energimarknadsinspektionen beslutar om koncession 
 
Koncessionsansökan skickas till Energimarknadsinspektionen, Ei, som remitterar 
handlingarna till berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Vid 
eventuellt överklagande prövar mark-och miljödomstolen frågan.  
 

Annan lagstiftning 
Förundersökningstillstånd 

När en preliminär ledningssträckning har beslutats behövs ett 

förundersökningstillstånd i de fall fältarbeten behöver genomföras. Arbetena 

innefattar bland annat utstakning och inmätning av ledningsprofilen för att därefter 

kunna göra en lämplig stolpplacering. Ibland krävs en enklare form av 

markundersökning vid stolpplatserna. Därutöver görs en värdering av det intrång 

som kraftledningen medför och stämpling av träd som behöver avverkas.  

Ledningsrätt 

För att uppföra och driva en kraftledning krävs rätt att nyttja den mark som berörs 

av ledningsgatan. Denna säkras genom ledningsrätt, vilket innebär att marken 

fastighetsrättsligt upplåts för kraftledningen med tillhörande ledningsgata. 

Ledningsrätten tillkommer genom beslut av Lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsägaren ersätts för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen 

med ett engångsbelopp.  

Övriga tillstånd 

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. Exempel på detta kan vara att anmäla 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat 

område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i 

kulturmiljölagen beaktas.  
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Utformning och lokalisering  
 
Enligt 6 kap 35 § 2 ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur detta ska 
utföras anges i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 17§. Enligt förordningen 
ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla  

• ”möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med 

hänsyn till miljöeffekter”, 

• ”möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till 

skillnader i miljöeffekter mellan den valda platsen och alternativen”. 

Jämtkraft Elnät AB har tagit fram alternativa utredningskorridorer för ledningen.  
Dessa utredningskorridorer är mycket bredare i kartorna än vad ledningsgatan 
kommer att vara i verkligheten. Ledningens sträckning styrs av olika faktorer, såsom 
byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens längd, bebyggelse och påverkan på 
miljöintressen.  
 

Alternativ för ledningens geografiska sträckning 
 

Utredningskorridor A1 

Utredningskorridor A1 är cirka 45 km lång och löper mellan kraftstationen i 

Kattstrupeforsen och fördelningsstationen Näsaforsen i Föllinge, med en förgrening 

på cirka 5 km för anslutning till vindkraftsparken Tornäs (se Figur 1). Korridoren utgår 

från utredningsområdet B1 och följer befintlig 130 kV ledning i sydöstlig riktning längs 

Indalsälven. Efter cirka 1,5 km viker korridoren av norrut längs med den befintliga 

ledningen och följer denna i 5 km innan korridoren istället går vidare i nordvästlig 

riktning där den bitvis följer mindre vägar genom skog och våtmarker. Då korridoren 

når väg 339 viker den av längs vägen för att följa befintlig 40 kV ledning, vilken den 

följer hela vägen till stationen i Föllinge bortsett från en vinkel förbi byn Lundsjön. 

Cirka 1,5 km norr om byn Gravbränna finns en avgrening i korridoren för att ansluta 

till vindkraftparken.  

 

Utredningskorridor A2 

Utredningskorridor A2 är cirka 45 km lång och utgår från utredningsområdet B1 vid 

kraftstationen i Kattstrupeforsen och sträcker sig upp till fördelningsstationen 

Näsaforsen i Föllinge. Utredningskorridor A2 går västerut från stationen i 

Kattstrupeforsen och passerar väg 339 för att sedan fortsätta nordväst om Aspås där 

korridoren följer den befintliga 40 kV ledningen i cirka 2 km innan den istället löper 

parallellt med en mindre väg. Utredningskorridoren A2 följer därefter till stora delar 

väg 339 fram till stationen i Föllinge. För att ansluta ledningen till vindkraftsparken 
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Tornäs behöver utredningskorridor A2 antingen följa den sträcka som ansluter 

utredningskorridor A1 in mot stationen, alternativt A6.  

 

Utredningskorridor A3 

Utredningskorridor A3 följer inledningsvis samma korridor som A1, men där A1 viker 

av fortsätter A3 att följa den befintliga 130 kV ledningen. Där den befintliga ledningen 

fortsätter över Hårkan följer istället A3 väg 751 för att sedan vika av västerut. 

Utredningskorridor A3 kommer sedan att ansluta till stationen i Föllinge antingen 

genom att fortsatt följa A2, alternativt A1. Anslutningen till parken i Tornäs kan ske 

genom utredningskorridor A1 alternativt A6.  

 

Utredningskorridor A4 

Utredningskorridor A4 är en alternativ sträcka från kraftstationen i Kattstrupeforsen, 

som istället för norr om Indalsälven går söder om Indalsälven. A4 löper parallellt med 

Indalsälven, samt befintlig ledning till Hissmofors och passerar där över Indalsälven. 

Strax innan Aspås ansluter detta alternativ till A2.  

 

Utredningskorridor A5 

Utredningskorridor A5 är en alternativ sträckning för ledningens fortsättning efter Ol-

Jonsabodarna, som ligger 3 km väster om Husås. Utredningskorridoren innebär att 

man inledningsvis följer samma sträcka som A3, men sedan viker av nordväst vid Ol-

Jonsabodarna där den till stor del följer befintliga vägar för att sedan fortsätta i A2 

cirka 1 km söder om Lundsjön, vid Husmon.  

 

Utredningskorridor A6 

Utredningskorridor A6 är ett alternativ för anslutningen till Tornäs vindkraftpark från 

någon av de övriga utredningskorridorerna. Utredningskorridoren följer till stor del 

mindre vägar.  

 
Utredningsområde 
 

Utredningsområdena redovisar de två alternativa områden som utreds för placering 
av en ny stamnätsstation vid Kattstrupeforsen. Själva stationen omfattas inte av 
denna prövning, men det gör däremot den ledningssträcka som blir nödvändig inom 
utredningsområdena för att ansluta till stationen. 
  

Utredningsområde B1 

Utredningsområde B1 sträcker sig drygt 3 km norrut från Kattstrupeforsens 

kraftstation. Området utreds för eventuell placering av den nya stamnätsstationen 

som planeras. Det är till denna station den aktuella kraftledningen ska anslutas.  
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Utredningsområde B2 

Utredningsområde B2 är cirka 1,5 km väster om kraftstationen i Kattstrupeforsen. 

Detta område utreds som en alternativ plats för en ny stamnätsstation, till vilken 

aktuell kraftledning ska ansluta.  

 

Alternativa tekniska utföranden för kraftledningen 

 

Jämtkraft Elnät AB har valt bort markkabelutförande för de aktuella sträckorna. Av 
driftsäkerhetsskäl vill man i normalfallet ha regionnätsledningar som luftledningar. 
Eventuella fel är betydligt lättare att hitta och går snabbare att åtgärda om det 
inträffar på en luftledning jämfört med en markförlagd ledning. Felfrekvensen är 
dessutom högre för en markkabel jämfört med trädsäkrade luftledningar. Långa 
markkablar försämrar även stabiliteten i kraftledningsnätet.  
 
Vidare påverkar även en markkabel landskapsbilden, delvis på samma sätt som en 
luftledning då även en kabel kräver öppen ledningsgata. Markpåverkan från en 
markkabel är även större än den för en luftledning. Förutom röjning av ledningsgatan 
utmed kabelsträckningen måste ytskiktet avlägsnas och kabelkanalen grävas. Finns 
det berg i dagen krävs det sprängning. Vid markkabelförläggning behöver en väg med 
god bärighet anläggas längs schaktet då massor från schaktet kommer behöva forslas 
bort liksom att nya massor behöver tillföras. En sådan väg krävs normalt inte vid 
byggnation av luftledningar med trästolpar. Ett markkabelutförande innebär 
dessutom en betydligt högre materialkostnad. Både den omfattande arbetskostnaden 
och materialkostnaden gör ett markkabelförläggande betydligt dyrare än luftledning.  
 

Nollalternativ – vad händer om projektet inte alls blir av  

Nollalternativet skulle innebära att koncession för den planerade 130 kV- ledningen 
uteblir. Detta skulle i sin tur innebära att framtidssäkringen av elnätet mellan Krokom 
och Föllinge uteblir, vilket på sikt innebär svårigheter att uppfylla 
Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el av god kvalitet. 
Förutsättningarna för den framtida elförsörjningen av området skulle undermineras. 
Nollalternativet innebär även att den planerade vindkraftsparken inte kan anslutas till 
elnätet. Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas 
uppkomma i samband med byggnation och drift av den nya ledningen uteblir.  

 

Utförande  
Sträckningarna är utformade som luftledningar. En kraftledning utförs som luftledning 
med stål, trä, eller kompositstolpar. Ledningen kan byggas som portalstolpar eller 
som enkelstolpar med vertikala faslinor. Stolphöjden kan variera från ca 14–22 meter 
för portalstolpar och 20–25 m för enkelstolpar med vertikala faslinor, beroende på 
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markförhållanden och topografi. Den nya 130 kV ledningens ledningsgata skulle i 
nysträckning bli ca 40 m bred för portalstolpar och något mindre om den byggs med 
enkelstolpar. Där ledningen löper parallellt med en annan ledning blir ledningsgatan 
mindre för båda alternativen.  
 
Vid parallellgång med väg kräver väghållaren normalt ca 10–12 meter mellan 
vägområde och Jämtkraft Elnäts närmaste anläggningsdel.   
 
Ledningsgata är det område längs en kraftledning inom vilket vissa krav måste 
uppfyllas enligt starkströmsföreskrifterna. Inom skogsområden så utgörs 
ledningsgatan av skogsgata och sidoområden. Under drift kommer underhåll av 
ledningsgatan att ske regelbundet för att hålla ledningsgatan säker för fallande träd 
och att inte träd som växer i ledningsgatan ska riskera att nå upp till faserna eller dess 
närhet. Att en ledning är trädsäker innebär att inga träd intill kraftledningen får bli så 
höga att de riskerar att falla på ledningen. Utöver den avverkning som sker i samband 
med underhåll av skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd 
avverkas i sidoområdena. 

 

Figur 2 visar en luftledning byggd som portalstolpe. 
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Figur 3 visar en luftledning byggd med en enkelstolpe. 
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Förutsättningar och förutsedd 
miljöpåverkan 
Kommunala planer  
 
Förutsättningar 
Utredningskorridorerna berör både Krokoms och Östersund kommun.  
 
Krokoms kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-02-25. 
Östersunds översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-03-20. 
 
Ingen gällande detaljplan bedöms påverkas av något av utredningskorridorerna.  
 
Förutsedd påverkan 
 
Utredningskorridorerna bedöms inte stå i konflikt med kommunernas kommunala 
planering.  

 

Natur-och kulturmiljö 
 
Förutsättningar 
 
Riksintresse för naturvård, som utgörs av nedre Långan samt Hårkan, berörs av A1, A2 
samt A3. Samtliga utredningskorridorer, bortsett från A4 berör Riksintresse för 
skyddade vattendrag (Se Bilaga 1 Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat).  
 
Utredningskorridor A3 berör riksintresse för Kulturmiljövård. Intresset utgörs av 
Hårkan som är en fångstmijlö med stort vetenskapligt värde med ett av landets 
fångstgroptätaste områden på sand-och grusplatåer längs en ca 15 km lång sträcka 
utmed Hårkan, som är ett biflöde till Indalsälven. Utredningskorridor A1 samt A2 
berör också ett riksintresse för Kulturmiljövård. Intresset utgörs av Nedre Långan, 
vilket är en fångstmiljö av stort vetenskapligt värde. Miljön utgörs av ett antal 
fångstboplatser, skrävstensförekomster samt flera boplatsvallar. I området finns även 
två lokaler med lämningar efter lågteknisk järnframställning samt kraftverk och 
flottningslämningar.  
 
Ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns 
kring utredningskorridorerna A1, A2, A4 och delvis A3. Merparten är lokaliserade i 
områdena med större samlad bebyggelse och dess närområden (Se Bilaga 2 Övriga 
intressen).  
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Utredningskorridor A1 berör två nyckelbiotoper, barrskog och lövträd. Tre stycken 
Natura 2000 områden berörs, Källmyren Aspås, Bötelsmyren samt Långan Nedströms 
Landösjön. Utredningskorridoren passerar i anslutning till en grundvattenförekomst, 
samt korsar en annan grundvattenförekomst enligt VISS. Vid Näsforsen finns 
Sandvikssjön, som är klassificerad enligt VISS. 
 
Utredningskorridor A2 berör ett Natura 2000 område, Långan nedströms Landösjön. 
Utredningskorridoren korsar Kattstrupeforsens D. omr. vilket är ett vattendrag 
klassificerat enligt VISS.  
 
Utredningskorridor A3 berör tre stycken Natura 2000 områden, Långan nedströms 
Landösjön, Mångbodarna samt Hårkan. Utredningskorridoren korsar två 
grundvattenförekomster enligt VISS.  
 
Utredningskorridor A4 berör Natura 2000 området Borggrensviken-Sågbäcken, vilket 
även utgör ett naturreservat. Utredningskorridoren korsar Kattstrupeforsens D. omr, 
vilket är ett vattendrag klassificerat enligt VISS. 
 
Utredningskorridor A6 passerar intill Föllingesjön, vilken är klassificerad enligt VISS.  
Samtliga korridorer berör sumpskogar, samt områden som ingår i länsstyrelsens 
våtmarksinventering och som innehar någon av naturvärdesklassningarna mycket 
högt, högt, eller visst naturvärde. 
 
Inom utredningsområde B1 och B2 finns sumpskog samt områden som ingår i 
länsstyrelsens våtmarksinventering med vissa naturvärden. Inom B1 finns även 
naturvärdet Granbobäcken.  
 
Förutsedd påverkan 
 
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 pollinerande insekter. För att begränsa påverkan på naturvärden kan 
ledningar placeras längs befintlig infrastruktur såsom vägar och kraftledningar.  
 
Ett flertal vattendrag passerar utredningskorridorerna. Vid detaljprojektering kan 
vattendrag passeras utan påverkan på naturmiljön. Dock kan skogsridåer omkring 
vattendrag påverkas. Detta gäller även vid passage av vattendrag och passager invid 
sjöar klassificerade enligt VISS.  
 
Vid korsning av grundvattenförekomster kan påverkan på dessa undvikas genom 
detaljprojektering och stolpval.  
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Påverkan på nyckelbiotoper kan i de flesta fall undvikas vid detaljprojektering. 
Utredningskorridor A1 berör två nyckelbiotoper, men påverkan på dessa bedöms 
kunna undvikas. 
 
Utredningskorridorerna A1, A2, A3 och A4 berör alla Natura 2000 områden. Av dessa 
utgörs ett flertal av vattendrag, vilka kan komma att påverkas genom att en del av 
den omgivande skogsridån kan behöva avverkas. Påverkan bedöms dock kunna 
begränsas genom detaljprojektering och hänsynsåtgärder. Påverkan på 
naturreservatet som berörs av utredningskorridor A4 bedöms kunna undvikas genom 
detaljprojektering.   
 
Utredningskorridor A1, A2 samt A3 berör område för riksintresse av naturvård. 
Påverkan på riksintresset kan minimeras genom att ledningen vid detaljprojektering 
placeras så att påtaglig skada på riksintresset uteblir. 

Samtliga utredningskorridorer berör och/eller korsar våtmarker med mycket högt, 
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 utredningskorridorerna som begränsade för 
naturmiljövärden 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. 

 

Rennäring 
 
Förutsättningar 
 
Samebyarna Jovnevaerie och Jiingevaerie verkar i området som även är riksintresse 
för rennäring (Se Bilaga 1 samt 3). Betesområden utgörs av de årtidsland som 
rennäringens livscykel bland annat bygger på. Även områden som uppfyller andra 
behov för renen är viktiga, t ex trivselområden, kalvningsland och hänglavs- områden. 
 
Utredningsområde B1, samt utredningskorridor A1, A2, A3 och A6 korsar och/eller 
löper parallellt med delar av en led av riksintresse och leden och utredningskorridor 
A1 och A2 korsar svåra passager vid ett antal platser.  
 
Utredningskorridor A1, A2 och A4 berör även ett antal uppsamlingsplatser. 
A1, A2, A3 samt A5 berör trivselland. Hela området utgörs av vårland, vårvinterland  
samt vinterland.  
 
Förutsedd påverkan 
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Påverkan av en ny luftledning på rennäring sker under byggfasen i form av 
avverkning, ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning 
av markens värde som betesmark. Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband 
med underhållsåtgärder eller som öppet skogsfritt stråk. 
 

Friluftsliv 
 
Förutsättningar 
 
Området för utredningskorridorerna är tillgängligt för skoteråkning, jakt, bär- och 
svampplockning och som strövområde. I området finns Indalsälven, Långan och 
Hårkan, vilka alla är populära fiskevatten.  

 

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.  
 

Landskapsbild och boendemiljö 
 
Förutsättningar 
Området utgörs av skogslandskap som är påverkat av skogsbruk, med stort inslag av 
våtmarker och vattendrag. Utöver ett stort antal små vattendrag finns Indalsälven, 
Hårkan och Långan samt ett antal sjöar såsom Sansviksjön, Föllingesjön, Näversjön 
samt Lundsjön.  
 
Väster om Kattstreupseforsen finns tätorten Krokom och lite längre norrut tätorten 
Aspås. Norr om Kattstrupeforsen ligger byn Aspåsnäset. Ett flertal byar passeras av 
utredningskorridorerna A1 och A2, bland annat Lundsjön och Gravbränna medan 
framförallt enstaka hus och gårdar längs Hårkan berörs av A3.  
 
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 
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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 Jämtkraft Elnät AB följer. Det värde som  
Energimarknadsinspektionen förhåller sig till är 0,4 mikrotesla. Jämtkraft Elnät AB 
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. 
 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 
 
Enligt 6 kap 23§ miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller 
vidta en sådan åtgärd som avses i 20§ första stycket 2 undersöka om verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid bedömning om 
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas 
till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande 
egenskaper.  
 
Miljöeffekterna bedöms som små, men då verksamhetens lokalisering innebär att 
riksintressen och Natura 2000 områden berörs bedömer Jämtkraft Elnät AB att 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 

Fortsatt arbete 
Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för 
det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer 
inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse.  
Därefter kommer en specifik miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som 
kommit in och ytterligare utredningar som genomförts.  
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter 
och konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur-och kulturmiljö, rennäring 
och övrig markanvändning. Identifieras kumulativa effekter kommer dessa utredas. 
Effekter och konsekvenser under anläggningsskedet och driftskedet kommer att 
beskrivas.  
 
En koncessionsansökan avses lämnas in i december 2020.  
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Ny kraftledning med möjlighet 
att ansluta vindkraft 
 
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge, samt till den planerade 
vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län. Kraftledningen kommer att beröra Krokom 
och Östersund kommun.  
 

Nytt avgränsningssamråd under sommaren 2020 
 
Jämtkraft Elnät AB har tidigare under våren 2020 genomfört ett avgränsningssamråd 
enligt 6 kap. 29 – 32 §§ miljöbalken. Normalt sett sker först ett undersökningssamråd 
enligt 23–25 §§ Miljöbalken (MB). Dock har Jämtkraft Elnät AB gjort bedömningen att 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ett 
undersökningssamråd inte behöver genomföras utan man genomförde istället ett 
avgränsningssamråd direkt. Jämtkraft Elnät AB har sammanställt de synpunkter och 
tagit del av den information som framkom under det första samrådet. Utifrån detta 
har de alternativa korridorerna reviderats varför Jämtkraft Elnät AB nu avser bjuda in 
till ett nytt samråd för ledningen. Samrådet kommer att ske nu under sommaren 
2020, se separat inbjudan. Sökanden samråder om verksamhetens lokalisering, 
omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i 
sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
och utformning. Föreliggande handling utgör samrådsunderlag inför kommande 
beslut och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

Syftet är att framtidssäkra elnätet mellan Krokom och 
Föllinge  
 
Den idag befintliga 40 kV ledningen som ansluter Krokom med Föllinge behöver 
uppgraderas i syfte att framtidssäkra elnätet. Jämtkraft avser därför att bygga en ny 
130 kV lednnig. I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga 
en vindkraftspark, som de ansökt om tillstånd för att få ansluta till elnätet. Jämtkraft 
Elnät AB planerar att göra denna anslutning i samband med att den nya ledningen 
byggs.  
 
För att den nya ledningen ska uppfylla sitt syfte, som är att framtidssäkra elnätet 
mellan Krokom och Föllinge, måste ledningen förbinda kraftstationen i 
Kattstrupeforsen i Krokom, med fördelningsstationen i Näsaforsen i Föllinge.  I Figur 1 
presenteras en översiktskarta där en utredning för olika alternativa korridorer 
redovisas. Det finns möjlighet att kombinera de olika sträckningarna på olika sätt för 
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att ansluta de båda stationerna med varandra. Översiktskartan redovisar även två 
alternativa anslutningar till elnätet, för den planerade vindkraftsparken.  
 
Utöver de olika alternativen för utredningskorridorerna redovisas också två 
utredningsområden (se teckenförklaring i kartan). Syftet med dessa områden är att 
utreda en eventuell ny stamnätsstation i Kattstrupeforsen. Anslutningen kommer i så 
fall ske till den nya stationen inom något av de redovisade utredningsområdena.  
Denna prövning omfattar enbart ledningssträckan in till stationen, inte  
själva stationen.  
 
 

 
 Figur 1 Karta över de olika alternativa utredningskorridorerna samt utredningsområden för eventuell 
ny stamnätsstation.    
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Tillståndsprocessen 
Koncession – tillstånd för kraftledning 
 
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt 
ellagen (1997:857) ett tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. En nätkoncession 
gäller tillsvidare, med möjlighet till omprövning efter 40 år.  
 

Graden av miljöpåverkan avgör vilka samråd som ska 
hållas 
 
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd (enligt 
6 kap. 23–25 §§ miljöbalken) med berörd länsstyrelse, kommun samt enskilda som 
kan bli särskilt berörda. Efter avslutat samråd sammanställs inkomna yttranden i en 
samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan.  
 
Beslutar länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan behöver inte bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning 
tillämpas. Istället görs en liten miljökonsekvensbeskrivning som ska innehålla de 
upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  
 
Beslutar länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning 
göras. Denna inleds med ett avgränsningssamråd (enligt 6 kap. 29 – 32 §§ 
miljöbalken) med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda 
samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan tänkas 
bli berörd. Syftet med avgränsningssamrådet är att utreda omfattningen och 
detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.  
 
För dessa olika situationer krävs endast avgränsningssamråd:  

• För de verksamheter och åtgärder som ska göra en specifik miljöbedömning 

(enligt 6 kap. 20 § första stycket 1 p.) och de som alltid ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (enligt 6 § miljöbedömningsförordningen) behöver 

inte ett undersökningssamråd genomföras.  

• När en verksamhetsutövare själv bedömer att verksamheten eller åtgärden 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan och bestämmer sig för att ta 

fram en specifik miljöbedömning utan undersökning med efterföljande beslut 

av länsstyrelsen.   
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Endast avgränsningssamråd i detta fall 
 
Jämtkraft Elnät AB har i detta fall själva gjort bedömningen att verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att ett undersökningssamråd 
och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan inte är nödvändigt. Istället 
genomförs ett avgränsningssamråd och en specifik miljöbedömning ska göras. Detta 
samråd utgör det andra avgränsningssamrådet i projektet. 
 

Energimarknadsinspektionen beslutar om koncession 
 
Koncessionsansökan skickas till Energimarknadsinspektionen, Ei, som remitterar 
handlingarna till berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Vid 
eventuellt överklagande prövar mark-och miljödomstolen frågan.  
 

Annan lagstiftning 
Förundersökningstillstånd 

När en preliminär ledningssträckning har beslutats behövs ett 

förundersökningstillstånd i de fall fältarbeten behöver genomföras. Arbetena 

innefattar bland annat utstakning och inmätning av ledningsprofilen för att därefter 

kunna göra en lämplig stolpplacering. Ibland krävs en enklare form av 

markundersökning vid stolpplatserna. Därutöver görs en värdering av det intrång 

som kraftledningen medför och stämpling av träd som behöver avverkas.  

Ledningsrätt 

För att uppföra och driva en kraftledning krävs rätt att nyttja den mark som berörs 

av ledningsgatan. Denna säkras genom ledningsrätt, vilket innebär att marken 

fastighetsrättsligt upplåts för kraftledningen med tillhörande ledningsgata. 

Ledningsrätten tillkommer genom beslut av Lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsägaren ersätts för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen 

med ett engångsbelopp.  

Övriga tillstånd 

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. Exempel på detta kan vara att anmäla 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat 

område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i 

kulturmiljölagen beaktas.  
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Utformning och lokalisering  
 
Enligt 6 kap 35 § 2 ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur detta ska 
utföras anges i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 17§. Enligt förordningen 
ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla  

• ”möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med 

hänsyn till miljöeffekter”, 

• ”möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till 

skillnader i miljöeffekter mellan den valda platsen och alternativen”. 

Jämtkraft Elnät AB har tagit fram alternativa utredningskorridorer för ledningen.  
Dessa utredningskorridorer är mycket bredare i kartorna än vad ledningsgatan 
kommer att vara i verkligheten. Ledningens sträckning styrs av olika faktorer, såsom 
byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens längd, bebyggelse och påverkan på 
miljöintressen. Vid val av sträckningsalternativ och val av teknisk utformning tas också 
hänsyn till risk för yttre händelser som kan påverka kraftledningar och som i sin tur 
kan orsaka miljöeffekter.  
 

Alternativ för ledningens geografiska sträckning 
 

Alternativ utredda i samråd 1 

I det första samrådet så utreddes sex olika utredningskorridorer (A1-A6), samt två 
utredningsområden (B1-B2) med anledning av planer på en ny stamnätsstation. 
Korridorerna har utifrån de synpunkter och den information som kommit in i det 
första samrådet reviderats och delvis förkastas. Det har även tillkommit två ytterligare 
alternativa korridorer för att passerar vissa områden som utpekats som känsliga. 
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på cirka 5 km för anslutning till vindkraftsparken Tornäs (se Figur 1). Korridoren utgår 

från utredningsområdet B1 och följer befintlig 130 kV ledning i sydöstlig riktning längs 

Indalsälven. Efter cirka 1,5 km viker korridoren av norrut längs med den befintliga 

ledningen och följer denna i 5 km innan korridoren istället går vidare i nordvästlig 

riktning där den bitvis följer mindre vägar genom skog och våtmarker. Då korridoren 

når väg 339 viker den av längs vägen för att följa befintlig 40 kV ledning, vilken den 

följer hela vägen till stationen i Föllinge bortsett från en vinkel förbi byn Lundsjön. 

Cirka 1,5 km norr om byn Gravbränna finns en avgrening i korridoren för att ansluta 

till vindkraftparken.  

 

Utredningskorridor A2 

Utredningskorridor A2 är cirka 45 km lång och utgår från utredningsområdet B1 vid 

kraftstationen i Kattstrupeforsen och sträcker sig upp till fördelningsstationen 

Näsaforsen i Föllinge. Utredningskorridor A2 går västerut från stationen i 

Kattstrupeforsen och passerar väg 339 för att sedan fortsätta nordväst om Aspås där 

korridoren följer den befintliga 40 kV ledningen i cirka 2 km innan den istället löper 

parallellt med en mindre väg. Efter synpunkter som framkommit efter det första 

samrådet har A2 breddats förbi Håtjärnen för att utreda möjlig passage på båda 

sidorna om tjärnen. Ett alternativ för att passera Lundsjön har tillkommit och utgörs 

av en kombination av A5 samt A7, vilka beskrivs närmare nedan. 

Utredningskorridoren A2 följer därefter till stora delar väg 339 fram till stationen i 

Föllinge. För att ansluta ledningen till vindkraftsparken Tornäs behöver 

utredningskorridor A2 antingen följa den sträcka som ansluter utredningskorridor A1 

in mot stationen, alternativt A6.  

 

Utredningskorridor A3 

Utredningskorridor A3 följer inledningsvis samma korridor som A1, men där A1 viker 

av fortsätter A3 att följa den befintliga 130 kV ledningen. I det tidigare samrådet löpte 

A3 längs väg 751 parallellt med Hårkan. Utifrån det som framkom i det första 

samrådet har den sträckan dock förkastats och A3 viker nu istället av nordväst vid Ol-

Jonsabodarna där den till stor del följer befintliga vägar. Efter ca 10 km sker en vinkel 

på korridoren ytterligare åt nordväst. På så sätt passerar korridoren öster om sjön 

Lundsjön. Ledningen viker sedan för att sedan fortsätta i A2. 

 

Utredningskorridor A4 

Utredningskorridor A4 är en alternativ sträcka från kraftstationen i Kattstrupeforsen, 

som istället för norr om Indalsälven går söder om Indalsälven. Korridoren passerar A4 

löper parallellt med Indalsälven, samt befintlig ledning till Hissmofors. Längs 

Indalsälven passeras två stugor. Vid dessa stugor har korridorerna breddats för att 

utreda om passage förbi stugorna är bättre på deras norra eller södra sida. Vid 

Hissmofors passerar A4 över Indalsälven. Strax innan Aspås ansluter detta alternativ 

till A2.  
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Utredningskorridor A5 

Utredningskorridor A5 är ett ca 3 km långt alternativ som löper genom terräng 

ovanför Krokbodarna, söder om Lundsjön. Två skogsvägar korsas. A5 utgör en 

alternativ sträcknings förbi Lundsjön, tillsammans med A3.   

 

Utredningskorridor A6 

Utredningskorridor A6 är ett alternativ för anslutningen till Tornäs vindkraftpark från 

någon av de övriga utredningskorridorerna. Utredningskorridoren följer till stor del 

mindre vägar.  

 

Utredningskorridor A7 

Utredningskorridoren A7 är en drygt 500 m lång korridor som utgör en alternativ 

passage för A1 förbi Gärde.  

 
Utredningsområde 
 

Utbredningsområdena redovisar de två alternativa områden som utreds för placering 
av en ny stamnätsstation vid Kattstrupeforsen. Själva stationen omfattas inte av 
denna prövning, men det gör däremot den ledningssträcka som blir nödvändig inom 
utredningsområdena för att ansluta till stationen. 
  

Utredningsområde B1 

Utredningsområde B1 sträcker sig drygt 3 km norrut från Kattstrupeforsens 

kraftstation. Området utreds för eventuell placering av den nya stamnätsstationen 

som planeras. Det är till denna station den aktuella kraftledningen ska anslutas.  

 

Utredningsområde B2 

Utredningsområde B2 är cirka 1,5 km väster om kraftstationen i Kattstrupeforsen. 

Detta område utreds som en alternativ plats för en ny stamnätsstation, till vilken 

aktuell kraftledning ska ansluta.  

 

Alternativa tekniska utföranden för kraftledningen 

 

Jämtkraft Elnät AB har valt bort markkabelutförande för de aktuella sträckorna. Av 
driftsäkerhetsskäl vill man i normalfallet ha regionnätsledningar som luftledningar. 
Eventuella fel är betydligt lättare att hitta och går snabbare att åtgärda om det 
inträffar på en luftledning jämfört med en markförlagd ledning. Felfrekvensen är 
dessutom högre för en markkabel jämfört med trädsäkrade luftledningar. Långa 
markkablar försämrar även stabiliteten i kraftledningsnätet.  
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Vidare påverkar även en markkabel landskapsbilden, delvis på samma sätt som en 
luftledning då även en kabel kräver öppen ledningsgata. Markpåverkan från en 
markkabel är även större än den för en luftledning. Förutom röjning av ledningsgatan 
utmed kabelsträckningen måste ytskiktet avlägsnas och kabelkanalen grävas. Finns 
det berg i dagen krävs det sprängning. Vid markkabelförläggning behöver en väg med 
god bärighet anläggas längs schaktet då massor från schaktet kommer behöva forslas 
bort liksom att nya massor behöver tillföras. En sådan väg krävs normalt inte vid 
byggnation av luftledningar med trästolpar. Ett markkabelutförande innebär 
dessutom en betydligt högre materialkostnad. Både den omfattande arbetskostnaden 
och materialkostnaden gör ett markkabelförläggande betydligt dyrare än luftledning.  
 

Nollalternativ – vad händer om projektet inte alls blir av  

Nollalternativet skulle innebära att koncession för den planerade 130 kV- ledningen 
uteblir. Detta skulle i sin tur innebära att framtidssäkringen av elnätet mellan Krokom 
och Föllinge uteblir, vilket på sikt innebär svårigheter att uppfylla 
Energimarknadsinspektionen funktionskrav på leverans av el av god kvalitet. 
Förutsättningarna för den framtida elförsörjningen av området skulle undermineras. 
För att uppfylla kravet skulle därför intrånget behöva ske någon annanstans med 
intrång som inte kan förutses. Nollalternativet innebär även att den planerade 
vindkraftsparken inte kan anslutas till elnätet. Nollalternativet innebär också att de 
miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma i samband med byggnation och 
drift av den nya ledningen uteblir.  

 

Utförande  
Sträckningarna är utformade som luftledningar. En kraftledning utförs som luftledning 
med stål, trä, eller kompositstolpar. Ledningen kan byggas som portalstolpar eller 
som enkelstolpar med vertikala faslinor. Stolphöjden kan variera från ca 14–22 meter 
för portalstolpar och 20–25 m för enkelstolpar med vertikala faslinor, beroende på 
markförhållanden och topografi. Den nya 130 kV ledningens ledningsgata skulle i 
nysträckning bli ca 40 m bred för portalstolpar och något mindre om den byggs med 
enkelstolpar. Där ledningen löper parallellt med en annan ledning blir ledningsgatan 
mindre för båda alternativen.  
 
Vid parallellgång med väg kräver väghållaren normalt ca 10–12 meter mellan 
vägområde och Jämtkraft Elnäts närmaste anläggningsdel.   
 
Ledningsgata är det område längs en kraftledning inom vilket vissa krav måste 
uppfyllas enligt starkströmsföreskrifterna. Inom skogsområden så utgörs 
ledningsgatan av skogsgata och sidoområden. Under drift kommer underhåll av 
ledningsgatan att ske regelbundet för att hålla ledningsgatan säker för fallande träd 
och att inte träd som växer i ledningsgatan ska riskera att nå upp till faserna eller dess 
närhet. Att en ledning är trädsäker innebär att inga träd intill kraftledningen får bli så 
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höga att de riskerar att falla på ledningen. Utöver den avverkning som sker i samband 
med underhåll av skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd 
avverkas i sidoområdena. 
 

 

Figur 3 visar en luftledning byggd som portalstolpe. 

 

 
Figur 4 visar en luftledning byggd med en enkelstolpe. 
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Avveckling och rivningsarbeten 
 
I det fall behovet av ledningen upphör så tas aktuell ledningssträcka ur drift och 
monteras ner. Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och 
återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter. I en ansökan om återkallelse så 
kommer följande delar att inkluderas: 

• Redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen 
planeras att lämnas kvar på platsen. 

• Riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en 
bedömning av eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på 
markanvändningen. 

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns 
platsspecifika motstående intressen om krockar med eventuella 
återställningsåtgärder. 
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Utredningskorridorerna bedöms därför inte stå i konflikt med kommunernas 
kommunala planering.  

Samtliga korridorer bedöms ge upphov till små effekter på markanvändningen i 
området, men har viss påverkan genom att ta viss mark i anspråk. Intrånget har 
minimerats genom att de olika korridorerna har planerats i den mån det varit möjligt 
längs befintlig infrastruktur.  

 

Naturmiljö 
 
Förutsättningar 
 
Området mellan Krokom och Föllinge utgörs av skogsmark med stort inslag av 
våtmarker, sumpskogar och rikkärr. Det finns även ett stort antal mindre vattendrag, 
samt de större vattendragen såsom Indalsälven, Hårkan och Långan samt ett antal 
sjöar.  
 
Riksintresse för naturvård, som utgörs av nedre Långan, berörs av A1, A2 samt A3. 
Utredningskorridor A1, A2 samt A3 berör Riksintresse skyddade vattendrag (Se Bilaga 
1 Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat). Utredningskorridor A1 och A2 berör 
även Mångspångsflon, vilket är av riksintresse för naturvård.  
  
Utredningskorridor A1 berör ett flertal våtmarker med mycket höga och höga 
naturvärden, samt ett flertal sumpskogar. A1 berör även tre nyckelbiotoper (Se Bilaga 
2 Övriga intressen).  Nyckelbiotoperna utgörs av Blekatjärn, Kvarnbäcken samt övrig 
lövskog. Fyra Natura 2000 områden berörs, Äsmyren, Källmyren Aspås, Bötelsmyren 
samt Långan Nedströms Landösjön (Se Bilaga 1 Riksintressen, Natura 2000 och 
naturreservat). 
 
Utredningskorridor A2 berör ett flertal våtmarker med mycket höga naturvärden, 
samt ett flertal sumpskogar. A2 korsar Natura 2000 område, Långan nedströms 
Landösjön.  
 
Utredningskorridor A3 berör ett flertal våtmarker med mycket höga och höga 
naturvärden, samt ett flertal sumpskogar. A2 berör även Natura 2000 området, 
Långan nedströms Landösjön. Utredningskorridoren berör även nyckelbiotopen 
Blekatjärn,  
 
Utredningskorridor A4 berör en våtmarksinventering som bedömts ha vissa 
naturvärden, samt två sumpskogar.  
 
Utredningskorridor A6 berör sumpskog samt en våtmarksinventering som bedömts 
ha vissa naturvärden, samt två sumpskogar. 
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Inom utredningsområde B1 och B2 finns sumpskog samt våtmark som ingår i 
länsstyrelsens våtmarksinventering med vissa naturvärden.  
 
Förutsedd påverkan 
 
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 pollinerande insekter. För att begränsa påverkan på naturvärden kan 
ledningar placeras längs befintlig infrastruktur såsom vägar och kraftledningar, vilket 
man i största möjliga mån försökt göra.  
 
Ett flertal vattendrag passerar utredningskorridorerna. Vid detaljprojektering kan 
vattendrag passeras utan påverkan på naturvärdet. Dock kan skogsridåer omkring 
vattendrag påverkas. Detta gäller även vid passage av vattendrag och passager invid 
sjöar klassificerade enligt VISS.  
 
Vid korsning av grundvattenförekomster kan påverkan på dessa undvikas genom 
detaljprojektering och stolpval.  
 
Påverkan på nyckelbiotoper kan i de flesta fall undvikas vid detaljprojektering. 
Utredningskorridor A1 och A2 berör nyckelbiotoper, men påverkan på dessa bedöms 
kunna undvikas. 
 
Utredningskorridorerna A1, A2 och A3 berör alla Natura 2000 områden. Av dessa 
utgörs ett flertal av vattendrag, vilka kan komma att påverkas genom att en del av 
den omgivande skogsridån kan behöva avverkas. Påverkan bedöms dock kunna 
begränsas genom detaljprojektering och hänsynsåtgärder. Utredningskorridor A1 
berör även Natura 2000 område som utgörs av myrmark. Påverkan på dessa områden 
bedöms kunna begränsas genom detaljprojektering, till exempel genom att undvika 
att placera stolpar inom området.  
 
Utredningskorridor A1, A2 samt A3 berör område för riksintresse av naturvård. 
Påverkan på riksintresset kan minimeras genom att ledningen vid detaljprojektering 
placeras så att påtaglig skada på riksintresset uteblir. 

Samtliga alternativ innebär att våtmarker med mycket högt, högt eller visst 
naturvärde korsas eller på annat sätt berörs. 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 utredningskorridorerna som begränsade för 
naturmiljövärden utifrån att känsliga miljöer kan undvikas att påverkas negativt. 
Samtliga alternativ följer befintlig infrastruktur i största möjliga utsträckning för att 
minimera intrånget i naturmiljön.  
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Förutsättningar för fågelliv och bedömning av konsekvenser för fågellivet kommer att 
utredas och presenteras mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Utredningskorridor A1, A2 samt A3 berör ett riksintresse för Kulturmiljövård (Se 
Bilaga 1 Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat). Intresset utgörs av Nedre 
Långan, vilket är en fångstmiljö av stort vetenskapligt värde. Miljön utgörs av ett antal 
fångstboplatser, skrävstensförekomster samt flera boplatsvallar. I området finns även 
två lokaler med lämningar efter lågteknisk järnframställning samt kraftverk och 
flottningslämningar.  
 
Ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns 
kring utredningskorridorerna A1, A2, A4 och delvis A3. Merparten är lokaliserade i 
områdena med större samlad bebyggelse och dess närområden. Lämningarna utgörs i 
huvudsak av fångstgropar eller fångstgropssystem, men även andra typer av 
lämningar som exempelvis gårdstomt och husgrund finns registrerade.  (Se Bilaga 4 
Kulturvärden).  
 
Inom utredningsormåde B2 finns flera möjliga fornlämningar, samt fornlämning som 
utgörs av fäbod. Det finns även ett antal fångstgropar inom området.  
 
Förutsedd miljöpåverkan 
Vid stolpplaceringar tas hänsyn till kulturmiljölämningar. Anläggandet av 
kraftledningar och underhåll av ledningsgatan kan annars innebära påverkan på 
fornlämningar om ingen hänsyn tas vid stolpplacering eller byggnation. Samtliga 
sträckningar kommer att påverka område av riksintresse för Kulturmiljö. Påverkan på 
kulturmiljö bedöms dock som liten oavsett alternativ genom att hänsyn kan tas vid 
detaljprojektering.  

 

Rennäring 
 
Förutsättningar 
 
Samebyarna Jovnevaerie och Jiingevaerie berörs av den planerade ledningen. 
Området är även är riksintresse för rennäring (Se Bilaga 1 samt 3). Betesområden 
utgörs av de årstidsland som rennäringens livscykel bland annat bygger på. Även 
områden som uppfyller andra behov för renen är viktiga, t ex trivselområden, 
kalvningsland och hänglavsområden. 
 
Utredningsområde B1, samt utredningskorridor A1, A2, A3 och A6 korsar och/eller 
löper parallellt med delar av en led av riksintresse och leden och utredningskorridor 
A1, A2, A3 och A4 korsar svåra passager vid ett antal platser.  
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Utredningskorridor A1 och A2 berör även ett antal uppsamlingsplatser. 
A1, A2, A3 samt A5 berör trivselland. Hela området utgörs av vårland, vårvinterland  
samt vinterland.  
 
Förutsedd påverkan 
 
Påverkan av en ny luftledning på rennäring sker under byggfasen i form av 
avverkning, ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning 
av markens värde som betesmark. Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband 
med underhållsåtgärder eller som öppet skogsfritt stråk. 
 

Friluftsliv 
 
Förutsättningar 
 
Området för utredningskorridorerna är tillgängligt för skoteråkning, jakt, bär- och 
svampplockning och som strövområde. I området finns Indalsälven, Långan och 
Hårkan, vilka alla är populära fiskevatten.  

 

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.  
 

Landskapsbild och boendemiljö 
 
Förutsättningar 
Området utgörs av skogslandskap som är påverkat av skogsbruk, med stort inslag av 
våtmarker och vattendrag. Utöver ett stort antal små vattendrag finns Indalsälven, 
Hårkan och Långan samt ett antal sjöar såsom Sansviksjön, Föllingesjön, Näversjön 
samt Lundsjön.  
 
Väster om Kattstrupeforsen finns tätorten Krokom och lite längre norrut tätorten 
Aspås. Norr om Kattstrupeforsen ligger byn Aspåsnäset. Ett flertal byar passeras av 
utredningskorridorerna A1 och A2, bland annat Lundsjön och Gravbränna. För 
passage förbi Aspås, samt Lundsjön har de alternativa utredningskorridorerna A7 
samt A5 tagits fram.  
 
Förutsedd miljöpåverkan 
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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 Jämtkraft Elnät AB följer. Det värde som  
Energimarknadsinspektionen förhåller sig till är 0,4 mikrotesla. Jämtkraft Elnät AB 
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. 
 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 
 
Enligt 6 kap 23§ miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller 
vidta en sådan åtgärd som avses i 20§ första stycket 2 undersöka om verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid bedömning om 
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas 
till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande 
egenskaper.  
 
Miljöeffekterna bedöms som små, men då verksamhetens lokalisering innebär att 
riksintressen och Natura 2000 områden berörs bedömer Jämtkraft Elnät AB att 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ledningen bedöms inte 
ge upphov till miljöeffekter till följd av yttre händelser.  
 

Fortsatt arbete 
Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för 
det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer 
inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse.  
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Därefter kommer en specifik miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som 
kommit in och ytterligare utredningar som genomförts.  
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter 
och konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur-och kulturmiljö, rennäring 
och övrig markanvändning. Identifieras kumulativa effekter kommer dessa utredas. 
Effekter och konsekvenser under anläggningsskedet och driftskedet kommer att 
beskrivas.  
 
En koncessionsansökan avses lämnas in i december 2020.  











 Jämtkraft AB  Box 394 831 25 Östersund 063-14 90 00 Orgnr: 556001-6064  
 www.jamtkraft se info@jamtkraft se  

 

Samrådsunderlag  
130 kV kraftledning för framtidssäkring av elnätet och anslutning av 
förnyelsebar energi 

Samråd 3  



 
    

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jämtkraft Elnät AB 
www.jamtkraft.se 
 
Telefonväxel:  063-14 90 00 
Org.nr:   556002–6064 
 
Samrådshandling 
Sweco 
Box 553 
831 34 Östersund  
www.sweco.com  
 
Uppdragsledare:   
Samrådsunderlag:   
Granskning:   
 
Foton och kartor: Jämtkraft Elnät AB samt Sweco Environment AB om inte annat 
anges. 
 
Kartunderlag: ©Lantmäteriet, Länsvisa och nationella geodata © Länsstyrelsen 
 

  



 
    

3 
 

Innehållsförteckning 
Ny kraftledning med möjlighet att ansluta vindkraft ................................................... 4 

Nytt avgränsningssamråd under vintern 2020 ......................................................... 4 

Syftet är att framtidssäkra elnätet mellan Krokom och Föllinge .............................. 4 

Tillståndsprocessen ....................................................................................................... 7 

Koncession – tillstånd för kraftledning ..................................................................... 7 

Graden av miljöpåverkan avgör vilka samråd som ska hållas ................................... 7 

Endast avgränsningssamråd i detta fall .................................................................... 8 

Energimarknadsinspektionen beslutar om koncession ............................................ 8 

Annan lagstiftning ..................................................................................................... 8 

Förundersökningstillstånd .................................................................................... 8 

Ledningsrätt .......................................................................................................... 8 

Övriga tillstånd ...................................................................................................... 8 

Utformning och lokalisering .......................................................................................... 9 

Alternativ för ledningens geografiska sträckning ..................................................... 9 

Alternativ utredda i samråd 1 ............................................................................... 9 

Alternativa utredda i samråd 2 ........................................................................... 10 

Alternativa ledningssträckningar samråd 3 ........................................................ 12 

Nollalternativ – vad händer om projektet inte alls blir av .................................. 13 

Utförande ................................................................................................................ 14 

Avveckling och rivningsarbeten .............................................................................. 16 

Förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan ............................................................ 17 

Kommunala planer och markanvändning ............................................................... 18 

Naturmiljö ............................................................................................................... 19 

Rennäring ................................................................................................................ 31 

Friluftsliv .................................................................................................................. 33 

Landskapsbild och boendemiljö .............................................................................. 33 

Bedömning av betydande miljöpåverkan ............................................................... 34 

Fortsatt arbete ............................................................................................................ 34 



 
    

4 
 

Ny kraftledning med möjlighet 
att ansluta vindkraft 
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge, samt till den planerade 
vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län. Kraftledningen kommer att beröra Krokom 
och Östersund kommun.  
 

Nytt avgränsningssamråd under vintern 2020 
 
Jämtkraft Elnät AB har tidigare under våren 2020 genomfört ett avgränsningssamråd 
enligt 6 kap. 29 – 32 §§ miljöbalken, samt ett ytterligare avgränsningssamråd under 
sommaren 2020. Normalt sett sker först ett undersökningssamråd enligt 23–25 §§ 
Miljöbalken (MB). Dock har Jämtkraft Elnät AB gjort bedömningen att verksamheten 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ett 
undersökningssamråd inte behöver genomföras utan man genomförde istället ett 
avgränsningssamråd direkt. Jämtkraft Elnät AB sammanställde sedan synpunkterna 
från det första samrådet och utifrån den information som framkommit reviderades de 
alternativa ledningskorridorerna och Jämtkraft Elnät AB bjöd in till ett nytt samråd 
under sommaren 2020. De synpunkter och den information som inkom under det 
andra samrådet har ledd till ytterligare revidering av ledningskorridorerna och man 
har nu tagit fram ett antal ledningsalternativ, vilka man nu samråder om, se separat 
inbjudan.  
 
Sökanden samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 
Föreliggande handling utgör samrådsunderlag inför kommande beslut och 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

Syftet är att framtidssäkra elnätet mellan Krokom och 
Föllinge  
 
Den idag befintliga 40 kV ledningen som ansluter Krokom med Föllinge behöver 
uppgraderas i syfte att framtidssäkra elnätet. Jämtkraft avser därför att bygga en ny 
130 kV lednnig. I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga 
en vindkraftspark, som de ansökt om tillstånd för att få ansluta till elnätet. Jämtkraft 
Elnät AB planerar att göra denna anslutning i samband med att den nya ledningen 
byggs.  
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För att den nya ledningen ska uppfylla sitt syfte, som är att framtidssäkra elnätet 
mellan Krokom och Föllinge, måste ledningen förbinda kraftstationen i 
Kattstrupeforsen i Krokom, med fördelningsstationen i Näsaforsen i Föllinge.  I Figur 1 
presenteras en översiktskarta där de olika alternativa ledningssträckorna redovisas. 
Det finns möjlighet att kombinera de olika sträckningarna på olika sätt för att ansluta 
de båda stationerna med varandra.  
 
Utöver ledningsalternativen har det i tidigare samråd presenterats två 
utredningsområden (se teckenförklaring i kartan). Av dessa kvarstår ett 
utredningsalternativ, B1, vilket har modifierats utifrån synpunkter. Syftet med detta 
område är att utreda en eventuell ny stamnätsstation i Kattstrupeforsen. 
Anslutningen kommer i så fall ske till den nya stationen inom utredningsområdet. 
Denna prövning omfattar enbart ledningssträckan in till stationen, inte  
själva stationen.  
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 Figur 1 Karta över de olika alternativa ledningssträckorna samt utredningsområden för eventuell ny 
stamnätsstation.  
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Tillståndsprocessen 
Koncession – tillstånd för kraftledning 
 
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt 
ellagen (1997:857) ett tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. En nätkoncession 
gäller tillsvidare, med möjlighet till omprövning efter 40 år.  
 

Graden av miljöpåverkan avgör vilka samråd som ska 
hållas 
 
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd (enligt 
6 kap. 23–25 §§ miljöbalken) med berörd länsstyrelse, kommun samt enskilda som 
kan bli särskilt berörda. Efter avslutat samråd sammanställs inkomna yttranden i en 
samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan.  
 
Beslutar länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan behöver inte bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning 
tillämpas. Istället görs en liten miljökonsekvensbeskrivning som ska innehålla de 
upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  
 
Beslutar länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning 
göras. Denna inleds med ett avgränsningssamråd (enligt 6 kap. 29 – 32 §§ 
miljöbalken) med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda 
samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan tänkas 
bli berörd. Syftet med avgränsningssamrådet är att utreda omfattningen och 
detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.  
 
För dessa olika situationer krävs endast avgränsningssamråd:  

• För de verksamheter och åtgärder som ska göra en specifik miljöbedömning 

(enligt 6 kap. 20 § första stycket 1 p.) och de som alltid ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (enligt 6 § miljöbedömningsförordningen) behöver 

inte ett undersökningssamråd genomföras.  

• När en verksamhetsutövare själv bedömer att verksamheten eller åtgärden 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan och bestämmer sig för att ta 

fram en specifik miljöbedömning utan undersökning med efterföljande beslut 

av länsstyrelsen.   
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Endast avgränsningssamråd i detta fall 
 
Jämtkraft Elnät AB har i detta fall själva gjort bedömningen att verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att ett undersökningssamråd 
och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan inte är nödvändigt. Istället 
genomförs ett avgränsningssamråd och en specifik miljöbedömning ska göras. Detta 
samråd utgör det tredje avgränsningssamrådet i projektet. 
 

Energimarknadsinspektionen beslutar om koncession 
 
Koncessionsansökan skickas till Energimarknadsinspektionen, Ei, som remitterar 
handlingarna till berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Vid 
eventuellt överklagande prövar mark-och miljödomstolen frågan.  
 

Annan lagstiftning 
Förundersökningstillstånd 

När en preliminär ledningssträckning har beslutats behövs ett 

förundersökningstillstånd i de fall fältarbeten behöver genomföras. Arbetena 

innefattar bland annat utstakning och inmätning av ledningsprofilen för att därefter 

kunna göra en lämplig stolpplacering. Ibland krävs en enklare form av 

markundersökning vid stolpplatserna. Därutöver görs en värdering av det intrång 

som kraftledningen medför och stämpling av träd som behöver avverkas.  

Ledningsrätt 

För att uppföra och driva en kraftledning krävs rätt att nyttja den mark som berörs 

av ledningsgatan. Denna säkras genom ledningsrätt, vilket innebär att marken 

fastighetsrättsligt upplåts för kraftledningen med tillhörande ledningsgata. 

Ledningsrätten tillkommer genom beslut av Lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsägaren ersätts för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen 

med ett engångsbelopp.  

Övriga tillstånd 

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. Exempel på detta kan vara att anmäla 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat 

område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i 

kulturmiljölagen beaktas.  
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Utformning och lokalisering  
 
Enligt 6 kap 35 § 2 ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur detta ska 
utföras anges i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 17§. Enligt förordningen 
ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla  

• ”möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med 

hänsyn till miljöeffekter”, 

• ”möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till 

skillnader i miljöeffekter mellan den valda platsen och alternativen”. 

Jämtkraft Elnät AB tog inledningsvis för de två första samråden fram alternativa 
utredningskorridorer för ledningen. Till detta samråd har man tagit fram förslag på 
olika alternativa ledningssträckningar, vilka är framtagna utifrån de synpunkter som 
kommit fram under de tidigare samråden. Ledningens sträckning styrs även av olika 
faktorer, såsom byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens längd, bebyggelse 
och påverkan på miljöintressen. Vid val av sträckningsalternativ och val av teknisk 
utformning tas också hänsyn till risk för yttre händelser som kan påverka 
kraftledningar och som i sin tur kan orsaka miljöeffekter.  
 

Alternativ för ledningens geografiska sträckning 
 

Alternativ utredda i samråd 1 

I det första samrådet så utreddes sex olika utredningskorridorer (A1-A6), samt två 
utredningsområden (B1-B2) med anledning av planer på en ny stamnätsstation.  
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Figur 2 Ej gällande. Utredningskorridorer som presenterades i samråd 1. Gällande  
Ledningsalternativ efter justeringar i tidigare samråd presenteras i Figur 1.  

 

Alternativa utredda i samråd 2 

I det andra samrådet hade korridorerna A1 och A2 reviderats utifrån inkomna 
synpunkter i det första samrådet. Större delen av det alternativ som i det första 
samrådet utgjorde A3 togs bort utifrån synpunkter och reviderades till det andra 
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samrådet. I det andra samrådet hade även två alternativ, benämnda A5 och A7, 
tillkommit för att passerar vissa områden som utpekats som känsliga. Även i det 
andra samrådet utreddes utredningsområdena (B1-B2) med anledning av planer på 
en ny stamnätsstation.  
 

 
Figur 3 Ej gällande. Utredningskorridorer som presenterades i samråd 2. Gällande  
Ledningsalternativ efter justeringar i tidigare samråd presenteras i Figur 1.  
 



 
    

12 
 

Alternativa ledningssträckningar samråd 3 

Utifrån de synpunkter och den information som framkom i samråd 2 har de olika 
alternativen reviderats ytterligare. Då det alternativ som utgjorde A7 i samråd 2 inte 
tillförde något avseende att passera Aspås har alternativet tagits bort till detta tredje 
samråd. Även den alternativa anslutningen till vindparken, A6, har valts bort. Då 
många negativa synpunkter inkommit kring passagen av A2 mellan byn Lundsjön och 
sjön Lundsjön har denna sträckning tagits bort och kvar finns nu alternativen att 
passera öster eller väster om sjön respektive byn. Den inledande sträckan av A2 från 
Kattstrupeforsen har också ersatts av det alternativ som tidigare utgjorde A4, vilket 
även reviderats. Efter Lundsjön har resterande sträckning av A2 uteblivit då det på 
denna sträcka inkommit synpunkter på att A1 förespråkas och inga motstående 
intressen har identifierats. Utredningskorridor B2 har tagits bort till samråd 3 och B1 
har justerats utifrån synpunkter. 
 

Ledningssträcka A1 

 
Alternativ A1 utgörs av en ca 45 km lång sträckning från kraftstationen i 
Kattstrupeforsen och sträcker sig upp till fördelningsstationen Näsaforsen i Föllinge, 
med en förgrening på ca 5 km för anslutning till vindkraftsparken Tornäs. A1 utgår 
från utredningsområdet B1 och följer befintlig 130 kV ledning i sydöstlig riktning längs 
Indalsälven. Efter cirka 1,5 km viker korridoren av norrut längs med befintlig 130 kV 
ledningen och följer denna i 5 km innan korridoren istället går vidare i nordvästlig 
riktning där den bitvis följer mindre vägar genom skog och våtmarker. Då korridoren 
når väg 339 viker den av längs vägen för att följa befintlig 40 kV ledning, vilken den 
följer hela vägen till stationen i Föllinge bortsett från en vinkel förbi byn Lundsjön. 
Cirka 1,5 km norr om byn Gravbränna finns en avgrening i korridoren för att ansluta 
till vindkraftparken. Samtliga alternativ följer A1 norrut från Lundsjön.  
 

Ledningssträcka A2 

 

Alternativt A2 är cirka 30 km lång och utgår från utredningsområdet B1 vid 

kraftstationen i Kattstrupeforsen upp till Lundsjön, som passeras på dess östra sida 

för att sedan ansluta till A1. Totalt blir sträckan då ca 50 km. A2 går västerut från 

stationen i Kattstrupeforsen på Indalsälvens södra sida, parallellt med befintlig 

ledning till Hissmofors. Längs Indalsälven passeras två stugor, vilka kommer passeras 

på södra sidan. A2 kommer sedan att passera Indalsälven öster om en 

återvinningsanläggning för att sedan passera väg 339 och fortsätta nordväst om 

Aspås där korridoren följer den befintliga 40 kV ledningen. I höjd med Näversjön och 

Berget avviker man från den befintliga 40 kV ledningens sträckning och passerar öster 

om en bergtäkt. Efter bergtäkten vinklar man sedan ut till befintlig 40 kV sträckning 

igen, väster om Håtjärnen. A2 kommer sedan att passera väg 339 och löpa parallellt 

med denna fram till man i höjd med Krokbodarna väljer att gå i nordöstlig riktning för 
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att passera öster om sjön Lundsjön, innan man vinklar nordväst och ansluter till A1, 

vars sträckning därefter följs.  

 

Ledningssträcka A3 

Ledningssträcka A3 är ca 25 km lång. A3 följer inledningsvis samma korridor som A1, 

men där A1 viker av vid Per-Olsbodarna fortsätter A3 att följa den befintliga 130 kV 

ledningen.  I höjd med Ol-Jonsabodarna viker sträckan av i nordvästlig ledning och 

följer en skogsbilväg i ca 10 km, där alternativet sammanstrålar med A2 öster om 

Lundsjön för att sedan gå enligt A1 den sista sträckan till fördelningsstationen 

Näsaforsen i Föllinge och den planerade vindkraftsparken. Den totala sträckan för A3 

blir 50 km. 

 

Utredningsområde 

Utredningsområde B1 utgår från Kattstupeforsens kraftstation och sträcker sig drygt 

3 km söderut. Området går längs en befintlig 220 kV stamnätsledning, samt 

Jämktrafts 130 kV regionnätsledning IL9S8 mellan Lugnvik och Kattstrupeforsen. 

Utredningsområdet korsar även två stamnätsledningar, 220 och 400 kV. 

 

Alternativa tekniska utföranden för kraftledningen 

 

Jämtkraft Elnät AB har valt bort markkabelutförande för de aktuella sträckorna. Av 
driftsäkerhetsskäl vill man i normalfallet ha regionnätsledningar som luftledningar. 
Eventuella fel är betydligt lättare att hitta och går snabbare att åtgärda om det 
inträffar på en luftledning jämfört med en markförlagd ledning. Felfrekvensen är 
dessutom högre för en markkabel jämfört med trädsäkrade luftledningar. Långa 
markkablar försämrar även stabiliteten i kraftledningsnätet.  
 
Vidare påverkar även en markkabel landskapsbilden, delvis på samma sätt som en 
luftledning då även en kabel kräver öppen ledningsgata. Markpåverkan från en 
markkabel är även större än den för en luftledning. Förutom röjning av ledningsgatan 
utmed kabelsträckningen måste ytskiktet avlägsnas och kabelkanalen grävas. Finns 
det berg i dagen krävs det sprängning. Vid markkabelförläggning behöver en väg med 
god bärighet anläggas längs schaktet då massor från schaktet kommer behöva forslas 
bort liksom att nya massor behöver tillföras. En sådan väg krävs normalt inte vid 
byggnation av luftledningar med trästolpar. Ett markkabelutförande innebär 
dessutom en betydligt högre materialkostnad. Både den omfattande arbetskostnaden 
och materialkostnaden gör ett markkabelförläggande betydligt dyrare än luftledning.  
 

Nollalternativ – vad händer om projektet inte alls blir av  

Nollalternativet skulle innebära att koncession för den planerade 130 kV- ledningen 
uteblir. Detta skulle innebära att vindkraftparken inte kan anslutas till elnätet och den 
förnyelsebara energi som produceras inte kan nyttjas. Nollalternativet innebär också 
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att framtidssäkringen av elnätet mellan Krokom och Föllinge genom en ny 130 kV 
uteblir och istället får elförsörjningen säkras genom att den befintliga 40 kV ledningen 
rustas upp.  

Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas 
uppkomma i samband med byggnation och drift av den nya ledningen uteblir.  

 

Utförande  
Sträckningarna är utformade som luftledningar. En kraftledning utförs som luftledning 
med stål, trä, eller kompositstolpar. Ledningen kan byggas som portalstolpar eller 
som enkelstolpar med vertikala faslinor. Stolphöjden kan variera från ca 14–22 meter 
för portalstolpar och 20–25 m för enkelstolpar med vertikala faslinor, beroende på 
markförhållanden och topografi. Den nya 130 kV ledningens ledningsgata skulle i 
nysträckning bli ca 40 m bred för portalstolpar och något mindre om den byggs med 
enkelstolpar. Där ledningen löper parallellt med en annan ledning blir ledningsgatan 
mindre för båda alternativen.  
 
Vid parallellgång med väg kräver väghållaren normalt ca 10–12 meter mellan 
vägområde och Jämtkraft Elnäts närmaste anläggningsdel.   
 
Ledningsgata är det område längs en kraftledning inom vilket vissa krav måste 
uppfyllas enligt starkströmsföreskrifterna. Inom skogsområden så utgörs 
ledningsgatan av skogsgata och sidoområden. Under drift kommer underhåll av 
ledningsgatan att ske regelbundet för att hålla ledningsgatan säker för fallande träd 
och att inte träd som växer i ledningsgatan ska riskera att nå upp till faserna eller dess 
närhet. Att en ledning är trädsäker innebär att inga träd intill kraftledningen får bli så 
höga att de riskerar att falla på ledningen. Utöver den avverkning som sker i samband 
med underhåll av skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd 
avverkas i sidoområdena. 
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Figur 4 visar en luftledning byggd som portalstolpe. 

 

 
Figur 5 visar en luftledning byggd med en enkelstolpe. 
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Avveckling och rivningsarbeten 
 
I det fall behovet av ledningen upphör så tas aktuell ledningssträcka ur drift och 
monteras ner. Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och 
återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter. I en ansökan om återkallelse så 
kommer följande delar att inkluderas: 

• Redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen 
planeras att lämnas kvar på platsen. 

• Riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en 
bedömning av eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på 
markanvändningen. 

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns 
platsspecifika motstående intressen om krockar med eventuella 
återställningsåtgärder. 
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Fördjupad översiktsplan Älvområde Krokom. Området berörs av ledningsträcka A2, 
vars sträckning reviderats utifrån synpunkter från kommunen.  
 
Inga övriga detaljplaner bedöms påverkas av något av ledningsalternativen.  
 
Markanvändningen i området utgörs av skogsbruk, med stort inslag av våtmarker och 
vattendrag. 
 
Förutsedd påverkan 
 
A2 berör detaljplanelagt område, men vid detaljprojektering kan dragningen anpassas 
så att det inte står i konflikt med den kommunala planeringen. 
Utredningskorridorerna bedöms därför inte stå i konflikt med kommunernas 
kommunala planering.  

Samtliga alternativa ledningssträckor bedöms ge upphov till små effekter på 
markanvändningen i området, men har viss påverkan genom att ta viss mark i 
anspråk. Intrånget har minimerats genom att de olika korridorerna har planerats i den 
mån det varit möjligt längs befintlig infrastruktur varför effekterna på 
markanvändning bedöms som små.  

 

Naturmiljö 
 
Förutsättningar 
 
Området mellan Krokom och Föllinge är starkt påverkat av det rationella skogsbruket. 
Yngre skogar i åldrarna 30–60 år dominerar. Större och mindre kalhyggen 
förekommer i stor utsträckning i området. Det finns också områden där variationsrik 
äldre granskog med lövinslag har ersatts av monoton planterad skog av tall och 
contorta. Området är också rikt på våtmarker, sumpskogar och rikkärr.  Det finns även 
ett stort antal mindre vattendrag, samt de större vattendragen såsom Indalsälven, 
Hårkan och Långan samt ett antal sjöar. I byarna Aspås, Lundsjön och Gravbränna 
finns områden med rikt, varierat och småskaligt jordbrukslandskap.  
 
Ledningssträckning A1 
Inom 50 m från A1 finns femton VMI-områden, varav tio hyser mycket höga 
naturvärden och två hyser höga naturvärden. Tio av de VMI-områden som berörs är 
lokaliserade längs den gemensamma sträckan så det berör samtliga alternativ. 
Sträckan berör även ett stort antal sumpskogar (Se Bilaga 2 Övriga intressen samt 
tabell 2 och 3). 
 
A1 berör tre nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna utgörs av Blekatjärn, Kvarnbäcken 
samt övrig lövskog (Se Bilaga 2 Övriga intressen samt tabell 2 och 3).  
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Samtliga alternativ berör Natura 2000 området Långan nedströms Landösjön. 
Vattendraget kan komma att påverkas genom att en del av den omgivande skogsridån 
kan behöva avverkas. Påverkan bedöms dock kunna begränsas genom 
detaljprojektering och hänsynsåtgärder. A1 berör även Natura 2000 områden som 
utgörs av våtmarker. Påverkan på dessa områden bedöms kunna begränsas genom 
detaljprojektering, till exempel genom att undvika att placera stolpar inom området.  
 
Samtliga alternativ berör riksintresse för naturvård, Nedre Långan. Påverkan bedöms 
kunna begränsas genom detaljprojektering och hänsynsåtgärder så att påtaglig skada 
på riksintresset uteblir. A2 berör även Mångspångsflon, ett riksintresse för naturvård, 
vilken utgörs av en våtmark. Påverkan på dessa områden bedöms kunna begränsas 
genom detaljprojektering, till exempel genom att undvika att placera stolpar inom 
området.  

Samtliga alternativ innebär att våtmarker med mycket högt, högt eller visst 
naturvärde korsas eller på annat sätt berörs. 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 ledningsalternativen som begränsade för 
naturmiljövärden utifrån att känsliga miljöer kan undvikas att påverkas negativt. 
Samtliga alternativ följer befintlig infrastruktur i största möjliga utsträckning för att 
minimera intrånget i naturmiljön.  

Förutsättningar för fågelliv och bedömning av konsekvenser för fågellivet kommer att 
utredas och presenteras mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Ledningssträckningarna berör riksintresse för Kulturmiljövård (Se Bilaga 1 
Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat). Intresset utgörs av Nedre Långan, 
vilket är en fångstmiljö av stort vetenskapligt värde. Miljön utgörs av ett antal 
fångstboplatser, skrävstensförekomster samt flera boplatsvallar. I området finns även 
två lokaler med lämningar efter lågteknisk järnframställning samt kraftverk och 
flottningslämningar ett av landets fornminnes rikaste trakter, framförallt vad det 
gäller förekomsten av fångstgropar.  
 
Ledningssträckning A1 
Ledningssträcka A1 berör ett stort antal fornlämningar, varav de flesta utgörs av 
fångstgropar eller fångstgropssystem. Två fornlämningar, en fångstgrop och en fäbod, 
berörs av den del av A1 som är gemensam för samtliga alternativ. Längs denna del av 
A1 finns även en övrig kulturhistorisk lämning som utgörs av en brunn/kallkälla. Längs 
A1 finns även ett antal lämningar registrerade i Skogsstyrelsens Skog och Historia (Se 
Tabell 7). 
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Ledningssträckning A2 
A2 korsar ett större sammanhängande trivselland som används som vår och vinter- 
och vårvinterland. A2 korsar flyttled vid ett flertal tillfällen och vid flera av dessa även 
svåra passager. A2 berör även två uppsamlingsplatser.  
 
Ledningssträckning A3 
A3 korsar ett större sammanhängande trivselland som används som vår och vinter- 
och vårvinterland. A3 berör en svår passage och flyttled vid Kattrupeforsen samt 
korsar en flyttled.  
 
Utredningsområde B1 
Utredningsområde B1 löper längs samma sträcka som flyttleden söderut från 
Kattstrupeforsens station. Denna del av flyttleden löper i samma sträckning som 
befintlig kraftledning. Detta område utgörs även inledningsvis av en svår passage, 
samt att sträckan är ett riksintresse för rennäringen.  
 
Förutsedd påverkan 
 

Påverkan av en ny luftledning på rennäring sker under byggfasen i form av 

avverkning, ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning 

av markens värde som betesmark. Ledningen kan uppfattas som en barriär av renar 

initialt, men befintliga ledningar har funnits i området en längre tid och rennäringens 

aktiviteter bedöms ha anpassat sig till det. Under driftskedet kan påverkan uppstå i 

samband med underhållsåtgärder eller som öppet skogsfritt stråk. Hur renen reagerar 

på kraftledningar under drift beror på väderleksförhållandena. Vid kallt och fuktigt 

väder uppstår ett knäppande ljud vilket kan skrämma renen att korsa ledningen, detta 

sker främst vintertid. Om detta sker måste renarna aktivt drivas över ledningen. Vid 

ett annat tillfälle kan kraftledningsgatan fungera som en flyttled. Indirekt kan 

kraftledningsgator medföra ökad skotertrafik som medför störningar på och spridning 

av betande renhjordar vilket skapar merarbete och merkostnader för renskötarna. 

Genom att utnyttja samlokalisering med befintlig infrastruktur och därigenom 

begränsa påverkan på pågående markanvändning undviks ytterligare fragmentering 

av betesmark och sammantaget bedöms effekterna på rennäringen som små till 

måttliga.  

  

  



 
    

33 
 

Friluftsliv 
 
Förutsättningar 
 
Området för utredningskorridorerna är tillgängligt för skoteråkning, jakt, bär- och 
svampplockning och som strövområde. I området finns Indalsälven, Långan och 
Hårkan, vilka alla är populära fiskevatten.  

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.  
 

Landskapsbild och boendemiljö 
 
Förutsättningar 
Området utgörs av skogslandskap som är starkt påverkat av skogsbruk, med stort 
inslag av våtmarker och vattendrag. Utöver ett stort antal små vattendrag finns 
Indalsälven, Hårkan och Långan samt ett antal sjöar såsom Sansviksjön, Föllingesjön, 
Näversjön samt Lundsjön.  
 
Väster om Kattstrupeforsen finns tätorten Krokom och lite längre norrut tätorten 
Aspås. Norr om Kattstrupeforsen ligger byn Aspåsnäset. Ett flertal byar passeras av 
ledningsalternativen, bland annat passerar A1 på den västra sidan Lundsjön och A1 på 
den östra sidan. Den del av A1 som är gemensam för samtliga alternativ passerar 
även byn Gravbränna.   
 
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 Jämtkraft Elnät AB följer. Det värde som  
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Energimarknadsinspektionen förhåller sig till är 0,4 mikrotesla. Jämtkraft Elnät AB 
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. 
 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 
 
Enligt 6 kap 23§ miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller 
vidta en sådan åtgärd som avses i 20§ första stycket 2 undersöka om verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid bedömning om 
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas 
till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande 
egenskaper.  
 
Miljöeffekterna bedöms som små, men då verksamhetens lokalisering innebär att 
riksintressen och Natura 2000 områden berörs bedömer Jämtkraft Elnät AB att 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ledningen bedöms inte 
ge upphov till miljöeffekter till följd av yttre händelser.  
 

Fortsatt arbete 
Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för 
det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer 
inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse.  
Därefter kommer en specifik miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som 
kommit in och ytterligare utredningar som genomförts.  
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter 
och konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur-och kulturmiljö, rennäring 
och övrig markanvändning. Identifieras kumulativa effekter kommer dessa utredas. 
Effekter och konsekvenser under anläggningsskedet och driftskedet kommer att 
beskrivas.  
 
En koncessionsansökan avses lämnas in i december 2020.  













 

   
   
   
   

 
 

 Jämtkraft AB  Box 394 831 25 Östersund 063-14 90 00 Orgnr: 556001-6064  
 www.jamtkraft se info@jamtkraft se  

 

  

15 februari 2021 
 

Samråd angående kompletterande sträckning 

för anslutning till vindkraftsparken Tornäs 
 
Ni har tidigare fått tagit del av ett tredje samrådsunderlag och inbjudan till samråd 
avseende Jämtkraft Elnät AB:s planer att bygga en ny kraftledning från Krokom till 
Föllinge i syfte att framtidssäkra elnätet.  

I samband med denna tredje samrådsperiod har det inkommit ett önskemål på 
alternativa sträckningar för den del av 130 kV-ledningen som ska ansluta den 
planerade vindkraftsparken i Tornäs.  
 
Vi vill därför komplettera tidigare handlingar med alternativa sträckningar för 
anslutningen av vindkraftsparken. Bifogat finns en karta över sträckningarna där A1 
utgör en reviderad anslutning till den planerade vindkraftsparken och A5 ett 
alternativ till denna. Vi uppskattar om vi kan få dina synpunkter avseende 
sträckningarna senast 21 december.  

  

Meddela oss dina synpunkter via: 
 

E-post:    Telefon: 
samrad@jamtkraft.se   
     

 
                                                                               

Kartor och mer information  
om de olika sträckningsalternativen hittar du på 
www.jamtkraft.se/tornas 
 
Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från 
Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 
6 miljöbalken. 

 
 

DIN ÅSIKT SPELAR ROLL! 





 

   
   
   
   

 
 

 Jämtkraft AB  Box 394 831 25 Östersund 063-14 90 00 Orgnr: 556001-6064  
 www.jamtkraft se info@jamtkraft se  

 

  

15 februari 2021 
 

Samråd angående kompletterande sträckning 

Lundsjön 
 
Ni har tidigare fått tagit del av ett tredje samrådsunderlag och inbjudan till samråd 
avseende Jämtkraft Elnät AB:s planer att bygga en ny kraftledning från Krokom till 
Föllinge i syfte att framtidssäkra elnätet.  

I samband med denna tredje samrådsperiod har det inkommit önskemål att utreda 
möjligheten att dra den nya 130 kV ledningen i samma sträckning som den idag 
befintliga 40 kV ledningen genom Lundsjön. Den befintliga 40 kV ledningen kommer 
rivas några år efter att 130 kV ledningen är driftsatt och dess funktion är säkerställd. I 
samband med detta kommer även den 20 kV ledning som idag löper parallellt med 40 
kV ledningen genom Lundsjön att raseras och istället markförläggas.  
 
Vi vill därför komplettera tidigare handlingar med en alternativ sträckning genom 
Lundsjön och ber om dina synpunkter. Vi uppskattar om vi kan få dina synpunkter 
avseende sträckningen genom Lundsjön inom den tidigare angivna samrådsperioden, 
senast 14 december.  

  

Meddela oss dina synpunkter via: 
 

E-post:    Telefon: 
samrad@jamtkraft.se   
     

 
                                                                               

Kartor och mer information  
om de olika sträckningsalternativen hittar du på 
www.jamtkraft.se/tornas 
 
Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från 
Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 
6 miljöbalken. 

 
 

DIN ÅSIKT SPELAR ROLL! 







 

Föllinge-Kyrkslätts FVOF @gmail.com 

Sanviksjöns-Edsforsens FVOF @jontegard.se 

Nedre Hårkans FVOF @tele2.se 

Hissmofors FVOF @hotmail.se 

Granboforsens FVOF  
@gmail.com 

Nedre Långans FVOF  
@ernehed.com 

Krokoms motorcrossklubb @krokommx.se 



Bilaga 1.4 Sändlista samråd 1 
(post) 

    

ORT LAND 

SUNDBYBERG SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

STORVRETA SVERIGE 

HÄSSELBY SVERIGE 

HÄSSELBY SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

BRO SVERIGE 



BROMMA SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

HÄRNÖSAND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 



JÄRPEN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

SPÅNGA SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ENEBYBERG SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LIT SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖRNSKÖLDSVIK SVERIGE 



DVÄRSÄTT SVERIGE 

FALUN SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

ÖREBRO SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

MATFORS SVERIGE 

MÄRSTA SVERIGE 



BORLÄNGE SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

SUNDSVALL SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

LIT SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 



BRUNFLO SVERIGE 

SPÅNGA SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KATTHAMMAR
SVIK 

SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

NÄLDEN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KRAMFORS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 



DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

UMEÅ SVERIGE 

HÖGANÄS SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

TANDSBYN SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

HÄRNÖSAND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LIT SVERIGE 



LIT SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

LILLA EDET SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

NORRKÖPING SVERIGE 

LIDINGÖ SVERIGE 

NORRKÖPING SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

FÅKER SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÅNGE SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

SÄTER SVERIGE 

SPÅNGA SVERIGE 



SPÅNGA SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

VÄSTERÅS SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

VÄLLINGBY SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LUND SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ENSKEDE GÅRD SVERIGE 

TÄBY SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

NÄLDEN SVERIGE 

ESKILSTUNA SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 



OFFERDAL SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

SUNDSVALL SVERIGE 

LIT SVERIGE 

SUNDSVALL SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

SANDVIKEN SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

LIT SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÅNGE SVERIGE 

ÅNGE SVERIGE 

TORSLANDA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

SOLNA SVERIGE 

BYSKE SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

ÄLVSJÖ SVERIGE 



UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

SOLLEFTEÅ SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

VALSJÖBYN SVERIGE 

VERDAL Norge 

HARLEM Nederlände
rna 

KABELVÅG Norge 

LONDON Storbritanni
en 

STAYGULF Frankrike 

HAMBURG Tyskland 

 



  

Postadress Land 

ÖSTERSUND SVERIGE 

SUNDBYBERG SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

HÄRNÖSAND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 



ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 



ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

SPÅNGA SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ENEBYBERG SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LIT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 



ÖSTERSUND SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

MATFORS SVERIGE 

MÄRSTA SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

STORVRETA SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 



FÖLLINGE SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

HAMBURG TYSKLAND 

BRUNFLO SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

HÄSSELBY SVERIGE 

HÄSSELBY SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KATTHAMMARSVI
K 

SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

NÄLDEN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KRAMFORS SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 



DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

HÖGANÄS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

HÄRNÖSAND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LILLA EDET SVERIGE 



ÖSTERSUND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÅNGE SVERIGE 

PERSTORP SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 



ÖSTERSUND SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

VÄSTERÅS SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ESKILSTUNA SVERIGE 

NÄLDEN SVERIGE 

GÄLLÖ SVERIGE 

LONDON STORBRITANNIE
N 

BROMMA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

TORSLANDA SVERIGE 

SOLNA SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 



LIT SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

 



Bilaga 1.4 Sändlista 
samråd 3 post 

    

Postadress Land 

HARLEM Nederländerna 

HAMBURG TYSKLAND 

LONDON Storbritannien 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

SUNDBYBERG SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

HÄRNÖSAND SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 



ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

ÅS SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

ESKILSTUNA SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

KATTHAMMARSVIK SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 



GÄLLÖ SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

ÖRNSKÖLDSVIK SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

SPÅNGA SVERIGE 

NORRKÖPING SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

JUNOSUANDO SVERIGE 

JUNOSUANDO SVERIGE 

MATFORS SVERIGE 

TORSLANDA SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

SOLNA SVERIGE 

SÄTER SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

SVENSTAVIK SVERIGE 

ÅNGE SVERIGE 

FALUN SVERIGE 



ÅS SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LILLA EDET SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 



KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

HÄGGENÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FÅKER SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

BROMMA SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

NACKA SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

SPÅNGA SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 



STOCKHOLM SVERIGE 

UPPSALA SVERIGE 

PERSTORP SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

NÄLDEN SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

NORRKÖPING SVERIGE 

LIDINGÖ SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

HÖGANÄS SVERIGE 

STORVRETA SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

MÄRSTA SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 

OFFERDAL SVERIGE 



ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ASPÅS SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

 



Bilaga 1.4 Sändlista 
Kompletterande 
utskick Lundsjön 

    

Ägare Gatuadress Postnummer Postadress Land 

STRÖMSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

DVÄRSÄTT SVERIGE 

LIT SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LILLA EDET SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE  
SVERIGE 

BRUNFLO SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

LIT SVERIGE 

STOCKHOLM SVERIGE 

VAXHOLM SVERIGE 



ÖSTERSUND SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

MATTMAR SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

DJURSHOLM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

HÖGANÄS SVERIGE  
SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

 
SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

FÖLLINGE SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

FRÖSÖN SVERIGE 

STRÖMSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 

VÄLLINGBY SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

LULEÅ SVERIGE 



ÖSTERSUND SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

KROKOM SVERIGE 

ÖSTERSUND SVERIGE 
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Ägare Utdelningsadress C/O Postnr Postort  
871 22 HÄRNÖSAND 

835 80 KROKOM 

864 33 MATFORS 

195 40 MÄRSTA 

112 69 STOCKHOLM 
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Samråd 1 
Jämtkraft Elnät AB genomförde ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32 §§ miljöbalken under våren 2020 då Jämtkraft Elnät AB gjort bedömningen att 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Nedan följer de yttranden som inkom under samråd 1 tillsammans med Jämtkraft Elnät ABs 

bemötande. 

  



















































































Bilaga 1.5 Sammanställning samrådsyttranden       

           

 

 

viktigt att nedfallande ledningar inte utgör en risk för dem som 
färdas på vägen.  
Trafikverket anser att stag inte ska placeras inom vägområdet. 
Vägområdet är den mark som tas i anspråk för väganordningar och 
anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt 
ytterligare en kantremsa om högst 2 meter. Inom vägområdet 
krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra 
arbete och uppföra fasta objekt.  
Trafikverket anser att antalet korsningar med vägen ska begränsas 
och att korsande ledningar ska placeras vinkelrät mot vägens 
längdriktning. 
Enligt 44 § väglagen får det inte dras ledningar inom ett vägområde 
utan Trafikverkets tillstånd. Ansökan och mer information hittar ni 
på www.trafikverket.se. Där finns även en publikation 2017:227, 
Ledningsarbeten inom det statliga vägområdet. 
 
När det gäller upprättande av anläggningar intill väg såsom 
transformatorstationer rekommenderas det byggnadsfria 
avståndet som generellt är 12 meter. Trafikverket hävdar 
vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den mark 
som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg 
till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om 
0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. 
Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara 
fritt från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. 
Säkerhetsavståndet bestäms av vägens utformning och tillåten 
hastighet, exempelvis ska säkerhetsavståndet vara 9 meter från 
vägkant då hastigheten är 90km/h och 7 meter från vägkant då 
hastigheten är 70km/h. 
Kontakt skall även tas med berörda vägföreningar om enskilda 
vägar berörs. 
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Om fiber inte blir aktuellt är förslaget att dra den öster om sjön 
bättre. 
Har försökt rita på bilden nedan 
 

 

Om det röda alternativet är aktuellt så vill vi inte att ni går rakt 
över dom små skiftesbitarna utan då går i rågången när ledningen 
svänger runt byn. Men det bästa tycker vi är vid den befintliga 
ledningen. 
 

Det är dock de intresserade själva som 
måste kontakta ett fibernätsbolag för att 
äga själva fibern.  
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Samrådsyttranden original Samråd 1 
 

 

Samråd kraftledning 130 kV för framtidssäkring av elnätet och anslutning av 
förnyelsebar energi, Krokom-Föllinge.  
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Från: @sgu.se>
Skickat: den 5 mars 2020 14:18
Till: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Ämne: Avgränsningssamråd

Avgränsningssamråd
(Dnr BS 51-217-2020)
Inom området finns inga nu gällande rättigheter enligt minerallagen (1991:45). Se karta.
Bergsstaten har inget att erinra.



2

Mvh 
----------------------------------------------------------------------------------------

Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Tel. direkt:     
bergsstaten.se
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Från: mil.se>
Skickat: den 7 april 2020 14:24
Till: ; samrad@jamtkraft.se
Kopia: tillstandsarende.trv@fmv.se
Ämne: FM2020-6577 yttrande avseende samråd enligt 6 kap miljöbalken inför ansökan om

nätkoncession för ny 130 kV luftledning mellan Kattstrupeforsen och Näsaforsen,
Krokom respektive Österunds kommun, Jämtlands län

Hej,

Försvarsmakten har inget att erinra avseende samråd enligt 6 kap miljöbalken inför ansökan om nätkoncession för
ny 130 kV luftledning mellan Kattstrupeforsen och Näsaforsen, Krokom respektive Österunds kommun, Jämtlands
län.

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, kontakta flyginfose@lfv.se.

Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter.

Försvarsmaktens diarienummer: FM2020-6577
Ert diarienummer:

För frågor i ärendet, kontakta fysplan@mil.se

Med vänlig hälsning

FÖRSVARSMAKTEN
HKV PROD RPE INFRA
107 85 STOCKHOLM
Besöksadress: Banérgatan 62

e-post: @mil.se

e-post: fysplan@mil.se
www.forsvarsmakten.se/







 

 
 
 
 
 
 
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  

 telefon .   



 

2020-04-15 
 

 

   

 

 

 

Sweco Environment AB 

Att.   

Box 553  

831 34 Östersund 

 

  

 

 

LFV:s yttrande angående koncession för en ny 130 kV kraftledning från 

Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt den planeradevindkraftsparken i Tornäs i 

Jämtlands län 

 

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

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

  
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
D-2020-200919 
 
Ärendenummer 
Ä-2020-011602 
 
Ert datum 
2020-02-28 
 
Er beteckning 
 
 
Handläggare 

 
 
Sekretess 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 



 

2020-04-15 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot någon av 
utredningskorridorerna för ledningen. Observera att LFV inte fått in någon 
beställning av flyghinderanalys för den planerade vindkraftsparken.  Det åligger 
uppsättaren att beställa en flyghinderanalys av LFV Flyghinderanalys. Innan en 
flyghinderanalys har gjorts kan tillstånd ej ges för vindkraftsparken. LFVs 
flyghinderanalys grundar sig på ICAO:s regelverk som enligt beslut av EU-
kommissionen skall gälla som lag inom EU. Skulle flyghinderanalysen innehålla 
anmärkningar måste dessa åtgärdas innan bygglov för vindkraftsparken ges. Om 
anmärkningarna är av sådan natur att de ej kan åtgärdas får bygglov ej beviljas för 
vindkraftsparken. 
 
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.  
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-04-08 407-1713-20Samhällsenheten

Jämtkraft Elnät AB
samrad@jamtkraft.se 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Avgränsningssamråd MKB, ny 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen till Näsaforsen, Krokoms och 
Östersunds kommuner 
Ärendet
Jämtkraft har begärt samråd med Länsstyrelsen angående avgränsning av MKB för 
nydragning av 130 kV kraftledning mellan Kattstrupeforsen i Krokom och Näsaforsen i 
Föllinge. Projektet har antagits medföra betydande miljöpåverkan och därför genomförs 
avgränsningssamråd enligt 29-32 §§ miljöbalken i utökad krets. 
Den idag befintliga 40 kV ledningen som ansluter Krokom med Föllinge behöver 
uppgraderas i syfte att framtidssäkra elnätet. Jämtkraft avser därför att ersätta denna 
ledning med en 130 kV luftledning. I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått 
tillstånd att bygga en vindkraftspark, som de ansökt om tillstånd för att få ansluta till 
elnätet. Jämtkraft Elnät AB planerar att göra denna anslutning i samband med att den 
nya ledningen byggs.

Yttrande
I yttranden nedan framgår Länsstyrelsens synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning. 

Naturmiljö
Fridlysta arter 
De olika alternativen för ledningsdragning kan påverka fridlysta arter, varför de behöver 
inventeras enligt svensk standard. I MKB behöver det tittas närmare på vilka fridlysta 
arter (inklusive fåglar) som påverkas av de olika dragningarna samt vilka 
försiktighetsåtgärder (t.ex. i form av anpassningar av stolpplaceringar och andra 
arbeten) som är möjliga att företa för att inte påverka eventuellt berörda arter. 
Redovisningen bör fokusera på både arbetet med byggnationen samt en bedömning av 
den långsiktiga påverkan på fridlysta arter av kraftledningarna. Om det inte är möjligt 
att i arbetet utesluta påverkan som är förbjuden enligt 4-9 §§ artskyddsförordningen så 
behövs artskyddsdispens. Det är svårare att medge en artskyddsdispens för arter som 
ingår i bilaga 1 till artskyddsförordningen.
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Våtmarker med höga naturvärden 
De olika ledningsdragningarna berör också våtmarker, varav vissa har höga 
naturvärden. I arbetet med MKB:n behöver det tittas närmare på hur påverkan på 
våtmarksområdena kan minimeras. Om det blir aktuellt med avverkningar i områden 
som har höga naturvärden bör det i MKB även framgå om några åtgärder av ekologisk 
kompensation planeras. Exempelvis genom upprättande av naturvårdsavtal för 
återstående naturvärdesobjekt i området, av åtminstone motsvarande yta som den 
påverkade.

Kulturmiljö 
De föreslagna alternativen A1, A2 och A3 passerar alla genom de synnerligen 
fornminnesrika områdena kring Hårkan och Långan som innehåller Sveriges tätaste 
förekomster av fångstgropar. Även andra jakt och fångstrelaterade fornlämningar som 
boplatser med mera förekommer rikligt i området. Området är också delvis dåligt 
fornminnesinventerat vilket innebär att ett stort antal ännu okända fornlämningar kan 
förekomma.  
Alternativ A1 löper den längsta sträckan genom riksintresset Nedre Långan och kan 
därför antas medföra störst påverkan vad gäller fornlämningar. Alternativet är därmed 
mindre lämpligt ur arkeologisk synpunkt. Samtliga föreslagna sträckningar kommer 
dock att innebära relativt omfattande arkeologiska åtgärder, och förutsättningarna för 
dessa bör undersökas närmare inom ramarna för MKB. 
Inför ett slutgiltigt fastställande av sträckningen behöver denna utredas arkeologisk och 
ett förslag på hur skador på fornlämningar kan minimeras tas fram.

Vattenmiljö 
De föreslagna alternativen för ledningsdragning berör och/eller korsar flera vattendrag, 
varav vissa innehar höga naturvärden och är klassade enligt Natura 2000. Samtliga 
vattendrag behöver beskrivas närmare i MKB tillsammans med en redogörelse över 
direkta och indirekta effekter och konsekvenser för vattenmiljön. 
Enligt bevarandeplaner för de berörda Natura 2000-områdena lyder följande:
• Minst God ekologisk status uppnås i enlighet med ramdirektivet för vatten 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG. Vattnet ska även ha naturlig 
näringsstatus (ej gödningspåverkat).
• Vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig struktur och ska även ha naturliga 
erosions- och sedimentationsprocesser. Ingen påverkan från dikning eller 
markavvattning får ske. Det är extra viktigt under byggskedet då marken blottläggs och 
blir känsligare för erosion.
• De typiska arterna för naturtypen ska upprätthållas och vara vanligt förekommande i 
strandzonerna. Inga vandringshinder få uppkomma. 



3 (5)

• Vid avverkningar, markberedning, dikning eller andra skogsbruksåtgärder som 
riskerar leda till negativa effekter för vattenmiljön i Natura 2000-området måste särskild 
hänsyn tas. 
• All exploatering som riskerar att påverka områdets bevarandestatus ska prövas 
särskilt.
Effekter och konsekvenser behöver beskrivas både i förhållande till Natura 2000-
utpekanden och i förhållande till miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som 
klassificerats enligt VISS. Det behöver redogöras för förväntad påverkan och de 
skyddsåtgärder som kan bli aktuella. Detta för att säkerställa att möjligheten att uppnå 
gällande miljökvalitetsnormer inte försämras. Om det går att undvika negativ påverkan 
på vattendragen behöver heller ingen Natura 2000-prövning ske. 

Risk och säkerhet
För att kunna bedöma en eventuell påverkan vad gäller risk- och säkerhetsaspekter 
behöver det redovisas hur de olika alternativen dras i förhållande till platser där 
människor stadigvarande vistas, framförallt bostäder. Det bör tydliggöras i kommande 
MKB. Vidare är det positivt att magnetsfältsberäkningar ska genomföras och redovisas. 

Övriga synpunkter och prövningar 
Rennäring
I kommande arbete bör samråd ske med de samebyar som kan komma att påverkas av 
de olika alternativen. 
Strandskydd enligt 7 kap. MB 
De alternativ för dragning som berör sjöar och vattendrag är också belägna inom 
strandskyddat område. Även om dispensprövningen sker i en egen process bör 
kommande handlingar innehålla ett kortfattat resonemang kring hur förutsättningarna 
för dispens från strandskyddet ser ut. Det vill säga en redogörelse över projektets 
eventuella påverkan på strandskyddets syften samt huruvida det finns särskilt skäl för 
dispens.
Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB 
Av kommande handlingar bör det framgå om åtgärderna kräver anmälan eller tillstånd 
för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken samt en redogörelse för hur 
förutsättningarna ser ut för detta. 
Samråd enligt 12 kap. MB
Markarbeten som inte omfattas av själva koncessionen kan bli föremål för samråd enligt 
12 kap. 6 § MB. Det kan gälla t.ex. stickvägar och tillfälliga upplagsplatser. 

Relevant lagstiftning 
Av 6 kap. 29 § miljöbalken framgår att avgränsningssamrådet ska genomföras inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 



4 (5)

verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska länsstyrelsen under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare  efter föredragning 
av samhällsplanerare . 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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Från: @msb.se>
Skickat: den 17 mars 2020 17:12
Till:
Ämne: MSB 2020-02900-1 - Inbjudan avgränsningssamråd, Jämtkraft Elnät AB ansökan om

koncession för en ny kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen samt
planerade vindkraftpark i Tornäs

Hej ,

MSB har inget att invända emot den planerade 130 kV kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt den
planerade vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län.

Med vänlig hälsning

Rakel och ledningssystem
MSB
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Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

2020-03-30  Dnr 5.2.2-2020-363 

 

 

Sweco Environment AB 

 

@sweco.se 

samrad@jamtkraft.se 

 

 

 

 

Samråd inför ansökan om koncession för ny 130 kV-kraftledning från Kattstrupeforsen 

till Näsaforsen inom Krokom och Östersunds kommuner i Jämtlands län. 

 

 

Bakgrund 

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. 

 

En ny kraftledning i aktuellt område berör vår- och vinterbetesmarker för samebyarna 

Jovnevaerie och Jijnjevaerie. Utredningsalternativen berör riksintresse för rennäringen, som 

kärnområden, flyttleder, trivselland samt uppsamlingsområden. I området finns även flera 

svåra passager.   

 

 

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  

 
YTTRANDE 
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Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

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 

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 ultravioletta ljuset i 

kraftledningar ser renarna som små ljusgnistor och kan därför undvika att vistas nära dem. 

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. Aktörer som tar mark i anspråk där renskötselrätten utövas 
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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. 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. 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. 

 

 

 

 

I Sametingets yttrande har avdelningschef  beslutat efter föredragning av 

samhällsplanerare , avdelning Rennäring, miljö och samhälle.  
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 YTTRANDE 1(1) 
 Datum 

2020-05-08 
Diarienr 

2020/975 
  

  
Er referens 

[X] 

 Jämtkraft AB 
Box 394 
831 25 Östersund 

  

  

Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32 §§ 
Miljöbalken, Tornäs 

 

Skogsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och noterar att 
biotopskyddsområden saknas i redovisningen. Forn- och kulturlämningar 
finns inte med i kartorna men omnämns i text och påverkan på dessa miljöer 
kommer såklart behöva utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Sweco Enviroment AB, Örnsköldsvik 

Skolgatan 2 B 

891 33 ÖRNSKÖLDSVIK 

 

Yttrande  
Datum: 2020-03-31 

Diarienr: SSM2020-2122 

Dokumentnr: SSM2020-2122-2 

Handläggare:    

 

 

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: 
Inbjudan avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-
32§§ för 130 kV kraftledning mellan Krokom och 
Föllinge 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 
lämna följande synpunkter och information.  
 
I kommande miljökonsekvensbeskrivning bör magnetfältsnivåer redovisas för bostäder 
och andra platser där människor vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund 
av exempelvis kraftledningar. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när det görs en 
bedömning huruvida olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande 
åtgärder bör vidtas. Skälet till att miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-
joniserande strålning som enligt balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte 
är tillståndspliktig enligt strålskyddslagen. Det är Folkhälsomyndigheten som är 
tillsynsvägledande när det gäller miljöbalken. 
 
Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformator-
stationer. Elektriska fält avskärmas av vegetation och byggnadsmaterial och därför orsakar 
inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält avskärmas däremot inte 
på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja magnetfältsnivån inomhus.  
 
SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende allmänhetens 
exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 
50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot 
alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  
 
Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 
som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 
studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 
exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 
eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 
magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 
säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 
djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationens cancerforskningsgrupp, 
International Agency for Research on Cancer, har därför klassat lågfrekventa magnetfält 
som möjligen cancerframkallande.  
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SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 
magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 
förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. Den dominerande 
frekvensen för ovan given exponering är 50 Hz. 
 
Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 
diarienummer och namn på ansvarig handläggare. 
 
I detta ärende har avdelningschefen  beslutat. Myndighetsspecialisten  

 har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen 
 deltagit. Detta yttrande expedieras utan underskrifter. 
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Från: @trafikverket.se
Skickat: den 7 april 2020 15:42
Till: samrad@jamtkraft.se
Kopia:
Ämne: Trafikverkets yttrande angående samråd enligt Miljöbalken gällande ny kraftledning

från Krokom till Föllinge, Tornäs vindkraftspark, Krokoms kommun

TRV 2020/25946

Trafikverkets yttrande angående samråd enligt Miljöbalken gällande ny kraftledning från Krokom till Föllinge,
Tornäs vindkraftspark, Krokoms kommun

Väg
Nyanläggningar av luftledning tillåts inte nära vägen av trafiksäkerhetsskäl utan avståndet till närmaste vägbanas
ytterkant och närmaste stolpe ska vara åtminstone stolpens höjd. Det är viktigt att nedfallande ledningar inte utgör
en risk för dem som färdas på vägen.
Trafikverket anser att stag inte ska placeras inom vägområdet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk för
väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om högst
2 meter. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra fasta
objekt.
Trafikverket anser att antalet korsningar med vägen ska begränsas och att korsande ledningar ska placeras vinkelrät
mot vägens längdriktning.
Enligt 44 § väglagen får det inte dras ledningar inom ett vägområde utan Trafikverkets tillstånd. Ansökan och mer
information hittar ni på www.trafikverket.se. Där finns även en publikation 2017:227, Ledningsarbeten inom det
statliga vägområdet.

När det gäller upprättande av anläggningar intill väg såsom transformatorstationer rekommenderas det byggnadsfria
avståndet som generellt är 12 meter. Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den
mark som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt
ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Säkerhetsavståndet är det område
utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet
bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet, exempelvis ska säkerhetsavståndet vara 9 meter från vägkant
då hastigheten är 90km/h och 7 meter från vägkant då hastigheten är 70km/h.
Kontakt skall även tas med berörda vägföreningar om enskilda vägar berörs.

Järnväg
Starkströmsförordningen (2009:22) reglerar bland annat 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.
Om en ledning ska korsa järnvägen och/eller passera Trafikverkets mark, över eller under, krävs att ett avtal tecknas
med Trafikverket. Ansökan och mer information finns på www.trafikverket.se.

Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Ett sådant
avstånd ger utrymme för eventuella räddningsinsatser vid en olycka och möjliggör underhåll och en viss utveckling av
järnvägsanläggningen. Inom 30 meter från järnvägen kan verksamhet som inte är störningskänslig och där människor
vistas tillfälligt som till exempel parkering och garage finnas dock minst 15 meter från järnvägen.

Luftfart
LFV ska kontaktas för lokaliseringsprövning för kraftledningsstolpar högre än 20 meter. Uppförande av byggnader eller
andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras av
LFV.
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Från: @ostersund.se>
Skickat: den 23 april 2020 08:10
Till:
Ämne: Synpunkter samråd

Hej!

Ursäkta att jag inkommer först nu med synpunkter, hoppas det går bra.

Angående avgränsningssamråd för ny kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen. Miljö och hälsa på
Östersunds kommun önskar att sträckningen av ledningsgatan i största möjliga mån dras för att minska åverkan på
naturvärden. Särskild hänsyn bör tas till violett guldvinge som är en särskilt hotad art och omfattat as EU:S
habitatdirektiv. Inom området för föreslagna dragningar finns många fyndplatser för violett guldvinge.

Om värden kommer att påverkas eller om naturmark behöver tas i anspråk, i vilken utsträckning kommer det att
kompenseras för påverkan på naturmiljö?

Kommunekolog
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa

Rådhuset, 831 82 ÖSTERSUND

Kundcenter 063-14 30 00

www.ostersund.se
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Från: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Skickat: den 6 april 2020 13:07
Till:
Kopia: Samråd Jämtkraft
Ämne: Sv: Krokom - Föllinge

Tack för era synpunkter!
Vi tar med oss dem i vårt fortsatta arbete.

Ha en fin vecka!

Med vänlig hälsning

Jämtkraft Elnät Projekt & Utveckling
Telefon 

@jamtkraft.se

Från: 
Skickat: den 6 april 2020 11:08
Till: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Ämne: Krokom - Föllinge

Refererande till vårt samtal med  vill vi lämna våra synpunkter till samrådet vad avser
objekt Krokom Föllinge.
Vi blir i nån omfattning berörda i alla alternativ utom alt. 4 söder Indalsälven.
Bäst för alla parter framstår alt A2 som överlägset bäst då bef. infrastruktur redan finns i form av vägar
etc.
Privat skulle A2 i kombination med A4 vara bästa alternativet.
A1/ A3/ A5 måste betraktas som som sämsta alternativet ur alla synpunkter, främst ur
naturskyddssynpunkt och avsaknaden av bef. infrastruktur.
Av aktuellt underlag framgår inte omfattningen av intrång då rågångar och annat inte kan tolkas ur detta
kartmaterial.
Vi har förhoppning att bättre material presenteras senare efter att corona viruset slagits ut !

Aspåsnäset 2020-04-05
MVH
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Från: @afry.com>
Skickat: den 8 april 2020 21:03
Till: samrad@jamtkraft.se; 
Ämne: Svar till samråd för: Ny 130kV kraftledning Kattstrupeforsen (Krokom) och

Näsaforen (Föllinge)

Hej

 Svar till samråd för: Ny 130kV kraftledning Kattstrupeforsen (Krokom) och Näsaforen (Föllinge)

· Från tomtgräns till kraftledningen blir det alltför kort avstånd, under 50 meter.
· Åkermarken som idag brukas aktivt och har ett attraktivitetsvärde skulle missgynnas ur ett

landskapsperspektiv både för näringsidkare och ev. framtida boendemiljöer.
· I området byggs f n nya bostäder.
· Regionledningar på 130kV-nivå bör av flera skäl sträckningsmässigt inte passera nära fastigheter och eller

genom byar, vilket den skulle göra om alternativ A2 eller A4 utförs.

Sammantaget: Från  vill vi med det ovan stående sammantaget inte tillstyrka att en 130kV
kraftledning byggs med sträckning enligt förslaget, vi tycker inte det är acceptabelt ur fastighetens perspektiv.

Med Vänlig Hälsning

Johan Berglin

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the communication
from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY processes personal data
on our website www.afry.com."

'.
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Från: @regionjh.se>
Skickat: den 12 april 2020 22:37
Till: samrad@jamtkraft.se; 
Ämne: ang, synpunkter leddragning Tornäs vindkraftpark

Hej!

Anser att leddragning A4, dvs söder om indalsälven bör föredras. Ledningsalternativet A1 som löper parallellt med
Långan tar vi starkt avstånd ifrån.
Ett relativt fritt strömmande vatten med fin natur och som är riksintresse för kulturmiljövård. Långforsenkraftverk
har det tagits beslut om att rivas, att då därefter besluta om att dra en ledning längs Långan är att ta ett steg
tilllbaka igen.

Mvh 

Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen av
personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på
https://regionjh.se/gdpr
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Från: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Skickat: den 4 mars 2020 17:37
Till:
Ämne: VB: Synpunkt samråd för kännedom

Inkom idag

Med vänlig hälsning

Jämtkraft Elnät

jamtkraft.se

Från: @jamtkraft.se>
Skickat: den 4 mars 2020 17:36
Till: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Ämne: Synpunkt samråd

Lämnar synpunkt att den planerade ledningen bör kunna placeras öster om väg 339 mellan Krokom och Föllinge.
Önskar även att den befintliga lokalnätsledningen på 20Kv i luft ska grävas ner genom byn.
Synpunkter lämnades via telefon idag 2020-03-04 kl 14:58

Med vänlig hälsning

Jämtkraft Elnät
Telefon 

jamtkraft.se

Kyrkgatan 21 │ Box 394 │ 831 25 Östersund
Telefon +46 63 149000 │ www.jamtkraft.se
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 3 april 2020 14:42
Till:
Ämne: Projekt Tornäs

Jag tycker att ni ska följa Föllingevägen dvs A1 eller A2.
A3 ger stor förstörelse i det känsliga Hårkanområdet och ska absolut undvikas.



Fastigheten  

. 

 Tel.  

@gmail. com 

Vi är nyblivna pensionärer och vistas på fastigheten större delen av vår tid året om. Där finns ett 10 

tal byggnader varav 2 bostadshus ( ). Fastigheten är på 10,5 ha och ligger helt 

inom alt.A2:s blåmarkerade zon vid passagen av byn Lundsjön. Det ser ut som ni har siktat rakt på 

vår fastighet. Vi känner oss helt överkörda av alt.A2:s passage förbi byn. Ett i våra ögon stort hot, 

jämförbart med coronapandemin. 

Jämtkrafts policy om 100 m frizon från bostadshus/byggnad är alldeles för liten för att inte orsaka 

väsentliga olägenheter för dom drabbade. Bör vara uppåt 500 m. 

Våra åsikter om alt A2 och kombinationen A5-A2 gäller bara själva passagen av Lundsjön. 

Sträckningen i övrigt har vi inga åsikter om. 

Alt.A3:    Bästa förslaget. Drabbar få boenden. 

Alt.A1:    Ok ur vår synpunkt. Håll ut längre västerut från byn Lundsjön. 

Alt.A5-A2:    verkar vara ett vettigt alternativ under förutsättning att A5 viker av norrut och passerar 

sjön Lundsjön på östra sidan och inte försöker tränga sej mellan sjön och byn. 

Alt.A2:    Sämsta förslaget, och för oss oacceptabelt. Vi kan inte förstå att man ska behöva tränga sej 

mellan sjön Lundsjön och byn Lundsjön. Gå på östra sidan av sjön istället och kom ut till 

Föllingevägen lite längre norrut. Då undviker ni att komma på kollisionskurs med folk i byn genom att 

stryka tätt intill eller över våra boenden. På östra sidan finns vad vi vet bara ett enda hus (håll ut 

ordentligt från det). 

Vi kommer, även om ni lägger ledningen i bortkanten av den nuvarande blå zonen, att få vår 

fjällutsikt förstörd. Den har vi värnat om genom att placera vårt bostadshus (Lundsjön 150, uppfört 

2012) med perspektivfönster och inglasad veranda i den riktningen. Alt.A2 ( i sin nuvarande 

utformning) skulle innebära att vi istället skulle få Jämtkrafts kraftledning i blickfånget. 

Om det, strikt emot våra önskemål, ändå skulle vara aktuellt med alt.A2 borde det väl gå att flytta 

ledningen ytterligare några 100 m österut, utanför den östra kanten på blåmarkeringen, och komma 

ut till Föllingevägen (339) lite längre norrut. 

Sammanfattningsvis: Gå öster om sjön om ni absolut ska ha alt.A2. 

Bekräfta mottaget mail Tack. 

Med vänlig hälsning 

  

 

 

https://geovis-vy-jamtkraft.metria.se/# 
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Från: @hypercon.se>
Skickat: den 7 april 2020 16:35
Till: samrad@jamtkraft.se; 
Ämne: Synpunkter kraftledning Krokom Föllinge

Härmed inkommer mina föräldrar , ägare av  med synpunkter
gällande utbyggnaden av kraftledning mellan Kattstrupen och Näsforsen.

Jag som skriver detta mail heter  och är son till ägarna
 (på kopia i detta mail).

 synpunkter gäller företrädesvis placeringen av stamnätsstationen som ni avser placera
antingen i utredningsområde B1 alternativt B2.

 anser att stamnätstationen bör placeras i utredningsområde B2 med följande
motiveringar:

1. Motorcrossbanan. Om stamnätstationen placeras i B1 finns det risk för att det drabbar
motorcrossbanan och dess verksamhet som till största delen inriktar sig till ungdomar.

2. En del av vår mark inom B1 är sedan tidigare kraftigt berörd av kraftledningar och delar har under åren
exproprierats. Vi anser att denna del av vår mark har drabbats nog och bör lämnas i dess befintliga skick
utan ytterligare inskränkningar.

Mvh 
_______________
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Från: @live.se>
Skickat: den 6 april 2020 21:59
Till:  samrad@jamtkraft.se
Ämne: Synpunkter ang. ny kraftledningsgata till Tornäs

Hej!

Jag ska fatta mig kort, A3 är en väldigt olämplig sträckning.
Sträckan längs Hårkan är ett väldigt naturskönt område som skulle påverkas negativt av en sådan dragning.
Dels så påverkas flera sommarstugeägare och det är mycket troligt att fisketurismen kommer att påverkas
negativt.
Vi är många som jagar längs den sträckan och jakten skulle påverkas negativt av en kraftledning.
Med den befintliga kraftledningen mot Ollebacken har ni redan förstört mycket av vildmarkskänslan norr
om Husås. Att då dra ytterligare en kraftledning norrut känns bara bedrövligt.
Förekomsten av kungsörn har dessutom ökat markant längs Hårkan under senare år, och en kraftledning
är knappast till dess fördel då risken att flyga in i ledningar och staglinor ökar.

Det bör vara ett betydligt bättre alternativ att dra kraftledningen parallellt med Föllingevägen alltså
alternativ A1 eller A2. Dels ur trafiksäkerhetssynpunkt på vissa sträckor, då sikten breddas och viltet kan
upptäckas av trafikanterna. Men även inspektioner och underhåll m.m. bör bli enklare. Dessutom finns
redan befintlig kraftledningsgata till viss del.

Mvh

83692 Lit
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Mobil 

@sweco.se

Sweco Environment AB

Bangårdsgatan 4A

Box 553

SE-831 34 Östersund

www.sweco.se

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

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 25 mars 2020 18:10
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Jämtkraft framtidssäkrar elnätet

Vid Lundsjön.
Om möjligt samarbete med Krokoms Kommun och IP-Only:

att om möjligt förlägga tomrör, ev armerat rör i stolparna för fiber från Långan till Lundsjön och vidare norrut.

Telia har klippt koppartråden, dvs inget ADSL, och mobilt bredband svajigt i området.

mvh
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 7 april 2020 21:31
Till:
Ämne: samråd

.Hej. Synpunkter ang elnät Krokom - Föllinge.
Av flera skäl är elnät längs A3 olämplig.

! Av natur och miljöskäl . Här ligger Hårkan...en av de tre bästa Harrfiskeälvarna i Jämtland. En anledning till att
området längs älven är av stort intresse .
Många åker hit för fisket.
Den i stort orörda naturen besöks av många turister från hela Euorpa. Ett stort antal paddlar kanot om somrarna.
Det finns stugor längs älven att övernatta i.
Ett elkraftnät skulle förstöra miljön kraftigt. Lägger man den längs vägen blir det mycket fult och synligt
Detta förutom vad man redan nämnt i prospektet av påverkan på mark - och vattendrag.
Området längs älven har stor utvecklingspotential.
Utvecklingen idag pekar mot att svenskarna kommer att semestra alltmer  i Sverige och resa mindre utomlands.
Det finns möjlighet att bygga semesterboende längs älven.
Den stora inverkan på naturen har ni redan nämnt, detta är bara en kompletterande synpunkt.
Föreslår A2.

08-04  2020
Med vänlig hälsning
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Samråd kraftledning 130 kV för framtidssäkring av elnätet och anslutning av 
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 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-17 FM2020-16005:5 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(EMA)  

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 Environment AB, 

 

2020-07-06          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA,         

 fysplan@mil.se 

2020-04-07 FM2020-6577:4 

Yttrande avseende avgränsningssamråd enligt 6 kap MB 

inför ansökan om nätkoncession för ny 130 kV luftledning 

Kattstrupeforsen - Näsaforsen samt planerad 

vindkraftspark i Tornäs, Krokoms och Östersunds 

kommuner, Jämtlands 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. 

Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Tf C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 



 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-17 FM2020-16005:5 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

 

 

Sändlista 

Jämtkraft Elnät AB samrad@jamtkraft.se 

Kopia till handläggare @sweco.se 

 

För kännedom 

FMV LedM Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-08-19 407-4965-20Samhällsenheten

Jämtkraft Elnät AB
@sweco.se

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken, 
ny 130 kV kraftledning från Kattstrupeforsen till 
Näsaforsen, Krokoms och Östersunds kommuner 
Beskrivning av ärendet
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge, samt till den planerade 
vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län. Kraftledningen kommer att beröra Krokom 
och Östersund kommun. Projektet har antagits medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs avgränsningssamråd enligt 29–32 §§ miljöbalken (1998:808) (MB). 
Jämtkraft Elnät AB har tidigare under våren 2020 genomfört ett avgränsningssamråd. 
Jämtkraft Elnät AB har sammanställt de synpunkter och tagit del av den information 
som framkom under det första samrådet. Utifrån detta har de alternativa korridorerna 
reviderats varför Jämtkraft Elnät AB nu avser bjuda in till ett nytt samråd för ledningen.

Relevant lagstiftning 
Av 2 kap. 8a § Ellagen framgår att vid prövning av frågor om meddelande av 
nätkoncession för linje ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3-5 och 18 §§ 
miljöbalken tillämpas.
Vidare framgår det av samma paragraf att för en elektrisk starkströmsledning som ska 
prövas för en nätkoncession för linje ska
   1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter 
att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om annat inte följer av 
undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket, 
   2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. 28-46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
   3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om 
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.
Av 6 kap. 29 § miljöbalken framgår att avgränsningssamrådet ska genomföras inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-08-19 407-4965-20

verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska länsstyrelsen under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen.

Yttrande
Naturolyckor
I samrådsunderlaget redogörs det inte för huruvida de föreslagna sträckningarna ligger 
inom exempelvis översvämnings-, ras- och/eller skredområden. Med anledning av detta 
redogörs det inte heller för om det finns risker kopplat till översvämning, ras och skred 
och hur de i så fall bedöms påverka negativt och eventuellt behöver hanteras. 
Länsstyrelsen anser att aspekten behöver utredas och eventuellt inkluderas i MKB:n om 
utredningskorridorerna berör riskområden. 
Magnetfält
Länsstyrelsen ser positivt på att magnetfältsberäkningar kommer att redovisas i den 
kommande MKB: n.
Miljökvalitetsnormer - vatten
Flera av de alternativa korridorerna berör vattendrag, sjöar eller grundvatten som 
omfattas av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. Av samrådsunderlag framgår att 
projektet inte bedöms innebära någon påverkan på dessa miljökvalitetsnormer, vare sig 
gällande ekologisk status eller kemisk ytvattenstatus eller för grundvatten den kemiska 
eller kvantitativa statusen. 
Länsstyrelsen anser att den kommande MKB:n behöver precisera bedömningen genom 
att beskriva vilka åtgärder som eventuellt kommer att påverka vattenförekomsterna och 
redovisa eventuella försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att inte försämra 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. 
Fridlysta arter
Länsstyrelsen anser att de olika alternativa korridorerna behöver inventeras enligt 
svensk standard. Länsstyrelsen rekommenderar att man börjar med en inventering enligt 
svensk standard och följer upp med kompletterande inventeringar vid behov. Det kan 
till exempel behövas mer noggranna inventeringar av orkidéer, fåglar och fladdermöss. 
Inventeringsunderlaget ska som minimum innehålla metodikbeskrivning, när 
inventeringarna genomförts och resultat (vilka fridlysta/skyddade arter som förekommer 
och var). Resultaten ska sedan användas för att anpassa dragningen av kraftledningarna 
med målet att fridlysta arter inte påverkas på ett sätt som är förbjudet enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) och redovisa detta i MKB. Om det inte är möjligt att 
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-08-19 407-4965-20

i arbetet utesluta påverkan som är förbjuden enligt 4-9 §§ artskyddsförordningen så 
behövs artskyddsdispens. 
Natura 2000
Utredningskorridorerna A1, A2 och A3 berör alla Natura 2000-områden. Av dessa 
utgörs ett flertal av vattendrag, vilka kan komma att påverkas genom att en del av den 
omgivande skogsridån kan behöva avverkas. Länsstyrelsen upplyser om att enligt 
bevarandeplaner för de berörda Natura 2000-områdena ska vegetationen i strandzonen 
ha en naturlig struktur samt även naturliga erosions- och sedimentationsprocesser. Av 
samrådsunderlaget framgår att påverkan bedöms dock kunna begränsas genom 
detaljprojektering och hänsynsåtgärder. Länsstyrelsen anser att den kommande MKB:n 
behöver redovisa effekter och konsekvenser för Natura 2000-områden som planeras 
beröras. MKB:n behöver tydliggöra vad projektets påverkan förväntas bli och vilka 
skyddsåtgärder som ska uppföras för att förhindra negativa konsekvenser på 
vattendragen. 
Fornlämningar
Utredningskorridorerna passerar samtliga genom ett av landets fornminnesrikaste 
trakter vad gäller förekomst av framförallt fångstgropar. Större delen av området är 
också utpekat som i behov av en modern fornminnesinventering. Många 
avverkningsanmälningar i området uppvisar dels ett stort antal okända icke registrerade 
fångstgropar dels att de som är registrerade kan ligga upp till 50 meter fel. Det är därför 
av stor vikt att projektets påverkan på fornlämningar behandlas i MKB:n. 
Länsstyrelsen bedömer att de nya sträckningar som presenteras utgör en klar förbättring 
ur fornminnessynpunkt i förhållande till det första avgränsningssamrådet. De utpekade 
korridorerna berör alla relativt få kända fornlämningar. En genomgång visar att A1 
berör flest lämningar medan A7 inte berör några alls. A 3-7 måste dock kombineras 
med något av A1 eller A2 för att kunna fungera.

Alternativ Fornlämningar Möjliga 
fornlämningar

Övriga kultur-
historiska 
lämningar

A1 30 2 4
A2 10 8 5
A3 10 0 2
A4 1 0 2
A5 0 0 1
A6 0 0 1
A7 0 0 0

Länsstyrelsen anser att ur fornminnessynpunkt är därför en korridor med utgångspunkt 
från A2 att föredra då ett sådant alternativ sannolikt kommer att beröra färre 
fornlämningar.
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-08-19 407-4965-20

Länsstyrelsen anser att den slutligen valda sträckan ska utredas arkeologiskt innan 
dragningen kan ske. Detta för att kontrollera att de befintliga fornlämningarna är korrekt 
inlagda och för att undersöka om ytterligare okända fornlämningar finns, vilket är 
sannolikt.
Strandskydd enligt 7 kap. MB 
De alternativ för dragning som berör sjöar och vattendrag är också belägna inom 
strandskyddat område. Även om dispensprövningen sker i en egen process bör 
kommande MKB:n innehålla ett kortfattat resonemang kring hur förutsättningarna för 
dispens från strandskyddet ser ut. Det vill säga en redogörelse över projektets eventuella 
påverkan på strandskyddets syften samt huruvida det finns särskilt skäl för dispens.
Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB 
Gällande passager av vattendrag så ska det beskrivas hur passagerna ska genomföras 
och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra påverkan på vattendragen. Av 
kommande MKB:n bör det framgå om åtgärderna kräver anmälan eller tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken samt en redogörelse för hur 
förutsättningarna ser ut för detta. 

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare  efter 
föredragning av samhällsplanerare . 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

2020-08-19  Dnr 5.2.2-2020-999 

 

 

Sweco Environment AB 

 

@sweco.se 

samrad@jamtkraft.se 

 

 

 

 

Samråd 2 inför ansökan om koncession för ny 130 kV-kraftledning från Kattstrupeforsen 

till Näsaforsen inom Krokom och Östersunds kommuner, samt till den planerade  

vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län 

 

 

Utredningsalternativen måste samrådas om med berörda samebyar och ni behöver göra 

särskilda socioekonomiska miljökonsekvensbeskrivningar med utgångspunkt i den samiska 

kulturen med var och en av samebyarna. Renskötseln är inte bara en näring utan den 

upprätthåller den samiska kulturen och samerna ska själva kunna avgöra hur man utvecklar 

sin kultur utan att yttre omständigheter ska kunna tvinga in kulturen i något man inte själv 

väljer.  

 

Bakgrund 

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. 

 

En ny kraftledning i aktuellt område berör vår- och vinterbetesmarker för samebyarna 

Jovnevaerie och Jijnjevaerie. Utredningsalternativen berör riksintresse för rennäringen, som 

kärnområden, flyttleder, trivselland samt uppsamlingsområden. I området finns även flera 

svåra passager.   

 

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. 

 
YTTRANDE 
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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 

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 
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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 ultravioletta ljuset i 

kraftledningar ser renarna som små ljusgnistor och kan därför undvika att vistas nära dem. 

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. 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. 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. 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. 

 

 

 

 

I Sametingets yttrande har avdelningschef  beslutat efter föredragning av 

samhällsplanerare , avdelning Rennäring, miljö och samhälle.  
 

 



 
 

 
 
Statens geotekniska institut   
Huvudkontor  Regionkontor Göteborg   
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053 
581 93 LINKÖPING  Postadress: 412 96  GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712 
Tel     013-20 18 00  Tel     031-778 65 60  E-post sgi@swedgeo.se 
Fax    013-20 19 14  Fax    031-778 59 40   

Datum Beteckning 
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Avgränsningssamråd 2 om 
koncession för 130 kV kraftledning från Kattstrupeforsen till 
Näsaforsen samt vindkraftspark i Tornäs, Jämtlands län. 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Jämtkraft Elnät AB fått underlag för synpunkter i rubricerat 
ärende. Sökanden samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Underlaget utgör samrådsunderlag inför 
kommande beslut och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

SGI:s ansvarsområde omfattar geotekniska säkerhetsfrågor, som skred, ras och erosion samt 
miljögeotekniska frågor rörande förorenade sediment och markområden. 

Underlag 

SGI har granskat följande underlag. 
 Samrådsunderlag, Jämtkraft, inkom 2020-07-06  

SGI:s tidigare ställningstagande, 2020-04-16 

Vi har översiktligt studerat föreslagna korridorer med hjälp av en GIS-produkt från Skogsstyrelsen, SGI 
och SGU. I föreslagna korridorer förekommer det, enligt produkten, områden med kraftig lutning och 
raviner, där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. Vi anser därför att 
det bör utredas om det finns risker för ras, skred och erosion som behöver beaktas innan sträckningen 
fastställs. Produkten kan nås via SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se/sv/produkter--tjanster/kartor-
data-och-verktyg/vagledning-ras-skred-erosion/). Produkten identifierar översiktligt områden som kan 
ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar. 

Enligt länsstyrelsernas EBH-stöd finns det identifierade förorenade och potentiellt förorenade områden 
längs några av de föreslagna korridorerna. Vid behov rekommenderar SGI att miljötekniska undersök-
ningar och riskbedömning utförs i anslutning till de förorenade områdena för att avgränsa och karakteri-
sera eventuella föroreningar innan anläggningsarbetet påbörjas. Om förorenad mark påträffas under ar-
betets gång vill SGI påminna om skyldigheten att anmäla detta till tillsynsmyndigheten (10 kap 11§ mil-
jöbalken). 

SGI:s ställningstagande 

Vi noterar att det tidigare alternativet A3 har utgått och att den nordvästra änden av tidigare alternativ 
A6 ändrats och där har också ett nytt alternativ, A6, lagts in. I de nya alternativen förekommer det inga 
områden som klassificerats ha kraftig lutning enligt vårt tidigare ställningstagande, förutom där korrido-
ren för alternativ A4 korsar Indalsälven i Krokom. I korsningen finns det enligt Skogsstyrelsen slänter 
som klassificerats ha kraftig lutning (enligt vårt tidigare ställningstagande) intill Indalsälven. Det har 
anlagts flera kraftledningar och en damm i korsningen. I samband med detta bör stabilitetsförhållanden 

Jämtkraft Elnät AB c/o 
samrad@jamtkraft.se 

@sweco.se 
 
 
 

Ert datum Er beteckning 

2020-07-06  

Vår referens  
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Datum Beteckning 

2020-08-28 5.3.2-1902-0105 

ha utretts. En del av korridoren går söder om slänterna. Vi anser därför att det bör gå att finna en sträck-
ning och en utformning inom alternativ A4 så att ledningen kan anläggas utan att problem med erosion 
och ras uppstår. 
 
Synpunkterna gällande förorenade områden kvarstår. 

Ärendets handläggning 

Beslut i detta ärende har tagits av geotekniker , efter föredragning av geotekniker 
, som handlagt ärendet tillsammans med miljöingenjör  

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Planenheten, infrastrukturremisser 
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Från: @sgu.se>
Skickat: den 11 augusti 2020 10:13
Till: ; 'samrad@jamtkraft.se'
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Samråd Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge – möjliggör anslutning för

Tornäs vindkraftpark, SGU dnr: 33-1629/2020

Hej,

SGU avstår från att lämna ett platsspecifikt yttrande i rubricerat ärende.

För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten,
geologiska naturvärden samt georisker som skred och sura sulfatjordar, med syftet att planera sträckning och
anläggningsteknik, samt begränsa påverkan av grundvatten för projektet och geografiskt område, hänvisar vi till vår
checklista: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/samt vår
hemsida: https://www.sgu.se/.

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB, gällande påverkan på
grundvattenförekomst: https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-
grundvattenforekomst/ .

Med vänliga hälsningar,

,  statsgeolog
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Geological Survey of Sweden
Box 670
751 28 Uppsala

@sgu.se
www.sgu.se



  

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Sweco Enviroment AB, Örnsköldsvik 

Skolgatan 2 B 

891 33 ÖRNSKÖLDSVIK 

samrad@jamtkraft.se  

Yttrande  
Datum: 2020-08-12 

Er referens:    

Diarienr: SSM2020-4962 

Dokumentnr: SSM2020-4962-2 

Handläggare:    

 

 

Svar på Samrådsremiss - Inbjudan till 
avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32 §§ 
Miljöbalken 130 kV kraftledning mellan Krokom 
och Föllinge för anslutning av förnyelsebar energi 
och framtidssäkring av elnätet 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och 
önskar lämna följande synpunkter och information.  
 

Synpunkter: SSM anser att magnetfältsnivåer bör redovisas för bostäder och 
andra platser där barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av 
exempelvis kraftledningar. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när det görs 
en bedömning av olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande 
åtgärder. Skälet till att miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-
joniserande strålning som enligt balken benämns som miljöfarlig verksamhet och 
som inte är tillståndspliktig enligt strålskyddslagen.  
Det är Folkhälsomyndigheten som är tillsynsvägledande när det gäller 
miljöbalken. 
 
SSM noterar med tillfredställelse att Jämtkraft Elnät AB kommer att redovisa 
magnetfältsberäkningar i kommande MKB, på sidan 21 i samrådsunderlaget står 
det ”Jämtkraft Elnät AB kommer inför det fortsatta arbetet att genomföra 
magnetfältsberäkningar vilka kommer att redovisas i den kommande MKB:n” En 
130 kV luftburen kraftledning ger vanligtvis ett tydligt magnetfältsbidrag på ca 75 
meters avstånd. 
. 
Information: Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring 
kraftledningar och transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas bra av 
vegetation och byggnadsmaterial och därför orsakar inte yttre källor några 
betydande sådana fält inomhus. Magnetfält avskärmas däremot inte på samma sätt 
och därför kan yttre källor signifikant höja magnetfältsnivån inomhus.  
 
SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende 
allmänhetens exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens 
som används i Sverige, 50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för 
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Från: Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Skickat: den 31 augusti 2020 15:44
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Svk 2020/2410 Yttrande angående samråd, koncession för en ny 130 kV

kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen. Samt till den planerade
vindkraftsparken i Tornäs i Krokom och Östersund kommun i Jämtlands län

Hej,

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag. Nedan gäller vid förändringar av distributionsnätet:

Vid förändringar av distributionsnätet, i form av nya anslutningar eller jordtag, kan särskilda
säkerhetsåtgärder och mätningar behöva utföras i samverkan med Svenska kraftnät. Dessa
förändringar ska anmälas till Svenska kraftnät i enlighet med 3 § elsäkerhetsförordning
(2017:218), om det inte är uppenbart att det saknas ett sådant påverkanssamband som avses i den
paragrafen.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra 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 stationsområden.
Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (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 transmissionsnätet
för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet finns publicerat på vår
webbplats, www.svk.se.

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/aktorsportalen/samhallsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt 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 utredningskorridorer. Samråd skickas till:
registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg

Med vänlig hälsning,
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Från: @trafikverket.se
Skickat: den 17 augusti 2020 14:24
Till: samrad@jamtkraft.se
Kopia:
Ämne: Trafikverkets yttrande angående samråd 2 enligt Miljöbalken gällande ny

kraftledning från Krokom till Föllinge, Tornäs vindkraftspark, Krokoms kommun

Skickar yttrandet igen med rätt diarienummer, TRV 2020/76561.

Trafikverkets yttrande angående samråd 2 enligt Miljöbalken gällande ny kraftledning från Krokom till Föllinge,
Tornäs vindkraftspark, Krokoms kommun

Trafikverket hänvisar till sitt tidigare yttrande.

Väg
Nyanläggningar av luftledning tillåts inte nära vägen av trafiksäkerhetsskäl utan avståndet till närmaste vägbanas
ytterkant och närmaste stolpe ska vara åtminstone stolpens höjd. Det är viktigt att nedfallande ledningar inte utgör
en risk för dem som färdas på vägen.
Trafikverket anser att stag inte ska placeras inom vägområdet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk för
väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om högst
2 meter. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra fasta
objekt.
Trafikverket anser att antalet korsningar med vägen ska begränsas och att korsande ledningar ska placeras vinkelrät
mot vägens längdriktning.
Enligt 44 § väglagen får det inte dras ledningar inom ett vägområde utan Trafikverkets tillstånd. Ansökan och mer
information hittar ni på www.trafikverket.se. Där finns även en publikation 2017:227, Ledningsarbeten inom det
statliga vägområdet.

När det gäller upprättande av anläggningar intill väg såsom transformatorstationer rekommenderas det byggnadsfria
avståndet som generellt är 12 meter. Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den
mark som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt
ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Säkerhetsavståndet är det område
utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet
bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet, exempelvis ska säkerhetsavståndet vara 9 meter från vägkant
då hastigheten är 90km/h och 7 meter från vägkant då hastigheten är 70km/h.
Kontakt skall även tas med berörda vägföreningar om enskilda vägar berörs.

Järnväg
Starkströmsförordningen (2009:22) reglerar bland annat 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.
Om en ledning ska korsa järnvägen och/eller passera Trafikverkets mark, över eller under, krävs att ett avtal tecknas
med Trafikverket. Ansökan och mer information finns på www.trafikverket.se.

Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Ett sådant
avstånd ger utrymme för eventuella räddningsinsatser vid en olycka och möjliggör underhåll och en viss utveckling av
järnvägsanläggningen. Inom 30 meter från järnvägen kan verksamhet som inte är störningskänslig och där människor
vistas tillfälligt som till exempel parkering och garage finnas dock minst 15 meter från järnvägen.

Luftfart
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Avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32 §§ Miljöbalken 
 

Bakgrund 
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för ny 130 kV 
kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt den planerade 
vindkraftparken i Tornäs i Jämtlands län. Avgränsningssamråd har utförts 
under våren 2020 och de alternativa korridorerna har reviderats. Miljö- och 
samhällsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om de nya sträckningarna.  

Yttrande 
Endast en av de föreslagna sträckningarna (A3) passerar delvis genom 
Östersunds kommun. A3 har fått en ny sträckning efter korrigeringen av 
synpunkter från första samrådet. Nu passerar A3 över flera områden med 
våtmarker och sumpskog. Enligt våtmarksinventeringen anges att flera av 
myrarna har höga eller mycket höga värden.  
 
Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker och flertalet 
hotade arter är kopplade till dessa naturmiljöer. Många våtmarker är 
omgivna av redan exploaterad mark vilket gör dem sårbara och känsliga 
för förändringar. Våtmarker levererar viktiga ekosystemtjänster som att 
binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och 
bidra med biologisk produktion. Om vald sträckning kommer att passera 
våtmarker eller sumpskog måste vidare undersökning ske för att minimera 
påverkan på området, bland annat genom att undvika områden med höga 
naturvärden.  
 
Vid val av ledningsstråk bör man beakta vissa generella principer. För att 
minska ingreppen i miljön bör man eftersträva samlokalisering med 
befintliga kraftledningar och övrig infrastruktur. Dessutom bör man 
eftersträva att minimera behovet av att placera ledningsstolpar i våtmarken 
eller i strandkant vid vattendrag eller sjöar. Om något ingrepp, till exempel 
stolpplacering i våtmark, behöver utföras måste man säkerställa att höga 
naturvärden inte berörs. Kreosotimpregnerade stolar ska inte användas i 
våta marker, som sumpskogar eller våtmarker. Placeringen av sträckningen 
behöver även anpassas för att minimera körning på våtmarker i samband 
med byggnation och underhåll. För att undvika skador av körning på 
våtmarker ska arbeten utföras under tid då marken är tjälad. 
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Även då sträckningen passerar i utkanten eller i närheten av en våtmark 
kan verksamheten ha betydelse för våtmarkens ekologi. Hydrologiska 
förhållanden kan påverkas av avverkning av skog vilket kan vara skadligt 
för känsliga våtmarker där växterna har anpassat sig till platsens specifika 
förhållanden. Samtliga åtgärder som kan tänkas ha inverkan på våtmarker 
måste utredas.   
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Miljö och hälsa 
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 20 juli 2020 17:50
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Ledningsalternativ Krokom-Föllinge

Hej

Jag heter .
Jag arbetar vid EBC, och när jag ser på ledningsalternativen så undrar jag litet över några sträckningar.

Om ledningarna skall dras där befintlig ledning redan finns möter det naturligtvis inget hinder.
Men det finns några punkter som jag undrar över.
Dels så har ni en breddning på södra sidan av Indalsälven där jag antar att ni visar på möjligheten att dra
kraftledningen så att den inte kommer över huset på 
Det är en god ide, men det är ett extremt antal orkideer i det området, varav några med mycket speciellt
skydd.
De är och biotopen de växer i kräver noggrant skydd enligt art och habitatdirektivet, även om vissa är
vanliga i Sverige så har vi på internationell nivå satts att upprätthålla bevarandestatusen.
Jämtland med sin kalkberggrund intar där en särställning.

Vid Lundsjön vore det bäst för innevånarna om ledningen drogs på östra sidan om vägen, men det finns
flera rödlistade arter såsom Månlåsbräken och arter som skogsbruket måste ta hänsyn till vilket även
göller i ett fall som detta ex Luddfingersvamp vilken förekommer på bägge sidor om vägen vid Lundsjän.
Dessutom gäller biotopskydd enligt art- och habitatdirektivet för flera dammar i det området. Då alla
vatten med grod och kräldjur idag har biotopskydd.

Jag tror vi kan finna en lösning men då behövs en ordentlig inventering, jag är medveten om att ni haft
några fågelskådare som varit ute.
Och mina uppgifter finns inte alltid på artportalen, jag har en fruktansvärt stor mängd data som jag
antagligen inte kommer att få tid att lägga in före pensioneringen.
Men som sagt jag kan vara intresserad  att göra en insats mot en lämplig ersättning om ni så önskar.

Jag tog en titt vid Basmyren idag och resultatet var i stort sett som jag väntade med ett stort antal
orkideer, medan området norr om Lundsjön behöver inventeras helt om inte någon annan redan gjort så.
Jag saknar uppgifter där förutom att Andtjärnen har fullt biotopskydd enligt samma art och habitatdirektiv.

Med vänlig hälsning
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 30 augusti 2020 20:05
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Ang dragning för Tornäs vindkraftpark

Hej,
Som markägare till tre skiften som skulle påverkas av dragning A2 samt A7 vill vi härmed lämna våra synpunkter.

Dragning av ny luftburen ledning enligt alternativ A2 och A7 skulle mycket negativt påverka det lilla skogsbruk som vi
bedriver då alla tre skiften skulle delas upp av ovan nämnda alt. Det skulle även negativt påverka den lilla men ack så
viktiga omsättning vi har på dessa skiften då alternativen går över idag produktiv skogsmark.

Vidare skulle ovan nämna alternativ negativt påverka den livsglädje som vi har då utsikten mot skog och fjällen
ytterligare skulle störas av luftledningar.

Då alternativ A2 och A7 framstår i vårt tycke som dåliga utifrån den omfattande skaran markägare som påverkas för
att inte tala om den negativa påverkan på en av de två expansiva områdena i Krokoms kommun så föreslår vi istället
ett bättre alternativ nämligen A3.

A3 alternativet påverkar betydligt färre markägare samt går där det idag inte finns omfattande  bebyggelse samt att
expansion av bebyggelse inte är sannolikt.

Häls
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Från: @icloud.com>
Skickat: den 18 augusti 2020 07:44
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Ny 130 kV kraftledning Kattstrupeforsen till Näsaforsen

Här kommer mitt svar till samråd för Ny 130kV kraftledning Kattstrupeforsen till Näsaforsen.

1. Idag brukas åkermarken aktivt vilket skulle missgynna näringsidkare vid ev en dragning av en 130 kV
kraftledning över åkermarken.

2. Jag ser även att det öppna landskapet som det ser ut idag kommer att förändras till det sämre och att det
försvåras vid ev. byggnation av nya bostäder i framtiden.

3. Jag tycker inte att att så stora kraftledningar ska gå igenom byar, vilket det kommer att göra om alt A2, A4
och A7 tillämpas.

4. Utifrån vad följande bilagor visar, 1. Riksintressen, 2. Övriga intressen och 4. Kulturvärden  så borde den
befintliga 130kV ledning, alt. A3,  som utgår från Kattsrupeforsen  bli den lämpligaste att bygga vidare på
mot Näsaforsen.

Utifrån ovanstående kommentarer så tillstyrker jag inte att en 130kV kraftledning byggs med sträckningsförslagen
A2, A4 och A7.

Mvh

Mvh
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Från: @ostersund.se>
Skickat: den 16 augusti 2020 19:44
Till: samrad@jamtkraft.se; 
Ämne: Synpunkter gällande Projekt Tornäs – Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom

till Föllinge

Hejsan,

Vi hade samrådsmöte i Gravbränna skola tisdagen den 11 augusti 2020. I stort sett alla fastigheter i byn var
representerade. Efter en del diskussioner och frågor mellan bybor och , som var Jämtkrafts
representant, var alla bybor överens om vilken ledningsdragning som byborna ser som den mest fördelaktiga.

Det är den röda A1 dragningen, enligt er karta nedan, som byn föredrar dvs den befintlig ledningsgatan förbi
Gravbränna.

Ett starkt önskemål från samtliga i byn är även att man i samband med den nya ledningen drar med bredband till
Gravbränna.

Med vänlig hälsning
 som representant för hela Gravbränna by

När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen. All
hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om
Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på www.ostersund.se/dataskydd.
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Från: bredband2.com>
Skickat: den 12 augusti 2020 18:33
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: samråd angående kraftledning 130 kv mellan kattstrupen -föllinge

Utredningskorridor A4 tycker jag är bästa alternativet .Huvudskälet till 130 kv ledningen skulle jag tro är
vindkraftparken i Tornnäs framtidssäkring i andra hand i Jämtland har vi överskott av el kraft därför bör
vindkraftparker byggas i närheten av förbrukarna (storstäderna)
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 17 augusti 2020 15:32
Till:
Ämne: Samråd 2

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
Hej.
Se min tidigare bifogade fil från samråd 1. (14/4-20 till  mottaget bekräftat 15/4-20
Glädjande att se att en alternativ passage öster om sjön Lundsjön framtagits (A2-A5-A3-A2). Ett alldeles utmärkt
alternativ.
Vi har inga synpunkter på övriga alternativ. Det enda som är väsentligt för oss är att ledningen inte dras mellan byn
Lundsjön och sjön Lundsjön.
Vänligen bekräfta mottaget mail.
MVH.
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 13 augusti 2020 11:18
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Elnät Krokom - Föllinge, Anslutning till Tornäs vindkraftpark.

Vi motsäger oss dragningen av A 6. Vi föredrar dragningen till A1 alt A2.
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Från: @nobell.se>
Skickat: den 16 augusti 2020 08:16
Till: samrad@jamtkraft.se
Kopia:
Ämne: se/tornas

Jämtkraft

Ang: planerad 130 kv kraftledning Krokom-Föllinge. korridor A4

Mitt skift  är ju avsatt för framtida bostadsbebyggelse,
så jag skulle vara tacksam om kraftledningen ej byggs genom mitt skifte.
Alternativt jordledning.

Vänligen



 

 

  
284 37  Perstorp  

 
 
 

Jämtkraft AB 
Box 394 
 
831 25 Östersund 

 
    E-post: samrad@jamtkraft.se 
 
 
 
Perstorp 2020-08-13 
 
 
Betr. Samråd 2 – Elnät framtidssäkras från Krokom - Föllinge 
 
Synpunkter på det underlag vi fått när det avser fastigheten  i Näversjön. 
 
Fastigheten omsluter ett smalt område som i söder har Näversjön som gräns. Cirkamått, bredd 
115 m och längd 1.900 m, dessutom är den endast 50 m bred på en sträcka av 600 m. 
 
Längs större delen av västra fastighetsgränsen och sedan snett över fastigheten vädersäkrades 
en ledningsgata för ett antal år sedan. Ledningsgatan på vår sida tog en stor mängd träd och 
användningen begränsas. 
 
Att fastigheten belastas med ytterligare ledningar utgör en stor procentuell påverkan på 
skogen och fastigheten. 
 
Vi anser att nya ledningar bör dras i anslutning till de större fastigheterna, då den procentuella 
belastningen per fastigheten blir mindre. 
 
Med vänliga hälsningar 
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 16 augusti 2020 21:45
Till:
Ämne: Kraftledning Krokom-Föllinge

Aspåsnäset 2020-08-16

Hej
Med anledning av kraftledningsbygget mellan Kattstrupeforsen och Tornäsvindkraftpark.
Vi har skogsfastigheter efter förslagen A1 och A2.

Förslag A1
Vi finner det märkligt att man mellan Aspåsnäset och Näversjön kan placera en kraftlinje
där hela sträckan går igenom ett natura2000 område. Borde inte dessa områden bevaras?

Förslag A2
Bästa alternativet borde vara att följa befintlig kraftlinje mellan Kattstrupeforsen och
Hissmofors söder om Indalsälven enl A4.
Därefter följa den kraftledning som redan finns mellan Hissmofors och Näsaforsen.
Varför vika av från befintlig kraftlinje och dra en ny, på vissa sträckor? .
I dag när det finns kraftledningsstolpar där man kan placera flera linjer på en
och samma stolpe borde det vara bästa alternativet för alla parter.

Några Frågor:

* Varför inte följa befintlig kraftledning ner till Långan?

*Får man själv hugga upp kraftledningsgatan?

*Vad är det för ersättning för marken som används ?
*Får man en årlig markhyra ?.
*Får man betalt för förlorad tillväxt?

*Varför är kraftledningsgatorna smalare i södra Sverige
  än här uppe hos oss? Blir vi lurade på något sätt?
  Hur breda kraftledningsgator har ni rätt att bygga?

Mvh
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Inbjudan Samråd. 
Jag  är markägare och skoterledsansvarig i Krokom.  

Vi har inget emot dessa förslag, men ett mycket skarpt krav från oss. 

Marken skall skyddas/återställas. Detta med tanke på naturen och 

våra skoterleder. Största delen av våra leder är förlagda i 

ledningsgatorna.  

Vi är oroliga för att vid byggandet av de olika förslagen lämnar 

ojämnheter av jordhögar eller djupa körskador. Om körskador lämnas 

utan åtgärd är risken stor för skador på skotrar och sladdar. Vårt mål 

är att bygga säkra leder. Vi har byggt många träbroar efter lederna 

och de håller ej för stora maskiner. 

Placering av våra skoterleder som kommer att beröras vid eventuell 

utbyggnad 

 

Alternativa utredningskorridorer. 

A 4 Berörd sträcka, från Kattstrupeforsen till H-fors och vidare 

till ledning korsar Väg339. 

A 2 Fortsätter väster om Asåps till Långan via Näversjön. 

A 1 Efter Långan väster om Lundsjön. 

A 7 Vi har även skoterled på Kattstrupens norra sida mot Aspås 

 

Lycka till med utbyggnaden, men glöm oss icke. 
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Från: @live.se>
Skickat: den 3 september 2020 08:31
Till:
Ämne: Synpunkter gällande ny kraftledning

Hej!
Synpunkter inkommer här från  gällande utbyggnad av kraftledning med utgångspunkt från
Kattstrupen. Vi var med på mötet som var på Aspåsgården den 25/8 och ställer oss enade i de gemensamma
synpunkter som framfördes där. Vi alla i byn känns enade om att det blåa alternativet inte är ett alternativ.

Ur vår egen synvinkel så skulle en dragning av ledningarna enligt det blå alternativet vara förödande för
landskapsbilden. Hela Aspås är byggt åt ett håll och det är där vi finner det allra finaste vi har i byn; utsikten
mot fjällen. Att i den riktningen bygga en hög kraftledning vore väldigt dumt. Framförallt när det uppenbarligen
finns alternativ som är mycket bättre. Efter det blå alternativet finns otroligt många skiften som det görs
intrång i samt att det går nära bebyggelse. Något som vi inte anser att exempelvis det röda/gröna alternativet
gör. Aspås är en attraktiv by som bara växer och växer, att då sätta upp en ledning som inkräktar på mark som
är möjlig att exploatera i framtiden känns orimligt. Det röda som övergår till gröna alternativet berör färre
markägare, ingen bebyggelse samt ingen tänkbar framtida exploatering, samtidigt som det redan finns en
existerande kraftledning.

Vi anser utifrån detta att det blå alternativet är det sämsta tänkbara och att det röda/gröna vore det mest
lämpliga.

Med vänlig hälsning
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 17 augusti 2020 10:01
Till:
Ämne: projekt tornäs

Hej ,vi pratades vid i telefon och kom fram till att vi i Aspås vill ha ett litet möte.

Jag skriver här mina synpunkter om dragningsförslaget genom Aspås.

Jag är aktiv lantbrukare i och för min del så tycker jag inte man ska dra elgator genom åkermarken, jag tycker i dag
att 40kv ledningen är ivägen, jag har kostat på för att ta bort stenrösen och träd som stått i vägen, och vill inte ha
några nya permanenta hinder som sätts upp på nytt.

Jag bor i byns södra delar och en högre ledning kommer att hamna i hela min utsiktshorisont. samt mina grannars.
Det blir även en skamfläck i en by som växer och som är känd för utsikten.

Min 3dje invändning gäller fäboddriften mellan Aspås och näversjön, EU betalar mycket pengar för att bevara
fäboddriften. Och att dra en stor elgata genom detta kulturområde med dess unika biologi är nog riskabelt, sett från
jämtkrafts håll. Det är heller inget som vi markägare vill.

Mvh

Ses på mötet

--
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://urldefense.com/v3/__https://www.avast.com/antivirus__;!!HBVxBjZwpQ!jWjLddiBJEh9Xy-
Is1Cx3urT1YnAtiZ4yTT5J7rkMfQfibzUhMvb_tkjU85JuC8qrgH0aXpUBkZL$



Hej  

Tveksamt om senaste skicket från dig, en förstoring av karta i samrådsunderlaget,  bringar mer ljus  

i ärendet.  

Klart är att min fastighet  är direkt berörd av era utbyggnadsplaner. 

Jag kommer att ligga under eller i direkt anslutning till era luftledningsgator.  Med kännedom om hur 

elektromagnetisk strålning samt magnetfält påverkar den mänskliga organismen är jag spontant 

motståndare till era planer. I slutet av ert underlag påstår ni att effekterna av elektromagnetisk 

strålning är begränsade samt att effekten på människors hälsa inte erhålls. Ett synnerligen märkligt 

och okunnigt statement från er. Detta är ett önsketänkande från er sida.    

Alternativen är följande, 

• Jämtkraft löser in fastigheten. I detta sammanhang en mycket liten kostnad i projektet. 

Jämtktaft har självt rivit 2 bostadsfastigheter i området som dessutom var på större avstånd 

från högspänning än vad min fastighet är. 

• Alternativt  får ni  leva med kommande överklaganden som kommer att försena-fördyra-

försvåra era kommande arbeten. I sammanhanget ger detta betydligt högre kostnad än en 

inlösen.  Vidare kommer Sweco att få lägga ner mer tid för eventuell omprojektering, svara 

på inlagor från miljödomstolen , komplettera MKB mm. Bara detta i sig är kostnader som 

väsentligt överstiger en inlösen. Känner till Swecos iver att fakturera. 

Har själv i decennier arbetat bland annat med tillståndsansökningar , MKB-utredningar samt 

förhandlingar i domstol. Har för något år sedan till och med blivit erbjuden jobb som Teknisk 

Sakkunnig  vid Miljödomstolen i Östersund men tackade nej. Såg dessutom den MKB Sweco (  

) presterade härom året för er även gällande Kattstrupen. Den var ” ihålig” i många 

avseenden så det hade inte varit svårt att finna angreppspunkter för överklaganden.  

Således i min värld är inlösen er garanti för en snabb och problemfri handläggning av Jämtkrafts 

utbyggnadsplaner.  

Emotser en snar återkoppling från Er. 

 

Med vänlig hälsning 
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Samrådsyttranden original Samråd 3 
 

 

Samråd kraftledning 130 kV för framtidssäkring av elnätet och anslutning av 
förnyelsebar energi, Krokom-Föllinge.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
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  

 på telefon @lfv.se.   



 

2020-11-13 
 

 

   

 

 

 

 

Sweco 

Att.  

Box 553 

831 34 Östersund 

   

 

 

LFV:s yttrande angående samråd 3 - nätkoncession för en ny 130 kV kraftledning 

mellan Kattstrupeforsen i Krokoms kommun och Näsaforsen i Föllinge samt till 

den planerade vindkraftsparken i Tornäs, Jämtlands län. 

 

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

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

för   
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
D-2020-224079 
 
Ärendenummer 
Ä-2020-013205 
 
Ert datum 
2020-10-29 
 
Er beteckning 
 
 
Handläggare 

 
 
Sekretess 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 



 

2020-11-13 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av de 
kvarstående dragningsalternativen för ledningen. 
 
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. På grund av nytillkomna 

satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat 

influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de 

hinderytor som är förknippade med dessa procedurer. 

 

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.  
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Från: @mil.se>
Skickat: den 7 december 2020 12:00
Till: samrad@jamtkraft.se
Kopia: tillstandsarende.trv@fmv.se; lfvcentralregistratur@lfv.se; fm.flyghinder@lfv.se;

Ämne: [ES] Försvarsmaktens yttrande FM2020-23055:3, ang. samråd för 130 kV-
linjekoncession Kattstrupeforsen - Näsaforsen, samt till planerad vindkraftspark i
Tornäs, Krokoms och Östersunds kommuner.

Hej.
Här kommer Försvarsmaktens yttrande FM2020-23055:3, angående samråd för 130 kV-linjekoncession
Kattstrupeforsen - Näsaforsen, samt till planerad vindkraftspark i Tornäs, Krokoms
och Östersunds kommuner, Jämtlands 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.

Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter.

Vid frågor i ärendet är ni välkomna att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Samhällsplanerare

FÖRSVARSMAKTEN
Fysisk planering
107 85 STOCKHOLM
Besöksadress: Banérgatan 62

e-post: fysplan@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet.
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Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig
person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message
does not contain classified information.
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-11-24 407-7609-20Samhällsenheten

Jämtkraft Elnät AB
@sweco.se

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken, 
ny 130 kV kraftledning från Kattstrupeforsen till 
Näsaforsen, Krokoms och Östersunds kommuner 
Beskrivning av ärendet
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge, samt till den planerade 
vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län. Kraftledningen kommer att beröra Krokom 
och Östersund kommun. Projektet har antagits medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs avgränsningssamråd enligt 29–32 §§ miljöbalken (1998:808) (MB). 
Jämtkraft Elnät AB har tidigare under våren 2020 genomfört ett avgränsningssamråd. 
Jämtkraft Elnät AB sammanställde sedan synpunkterna från det första samrådet och 
utifrån den information som framkommit reviderades de alternativa 
ledningskorridorerna och Jämtkraft Elnät AB bjöd in till ett nytt samråd under 
sommaren 2020. De synpunkter och den information som inkom under det andra 
samrådet har lett till ytterligare revidering av ledningskorridorerna och man har nu tagit 
fram ett antal ledningsalternativ, vilka man nu samråder om. 

Relevant lagstiftning 
Av 2 kap. 8a § Ellagen framgår att vid prövning av frågor om meddelande av 
nätkoncession för linje ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3-5 och 18 §§ 
miljöbalken tillämpas.
Vidare framgår det av samma paragraf att för en elektrisk starkströmsledning som ska 
prövas för en nätkoncession för linje ska
   1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter 
att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om annat inte följer av 
undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket, 
   2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. 28-46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
   3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om 
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.
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Av 6 kap. 29 § miljöbalken framgår att avgränsningssamrådet ska genomföras inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska länsstyrelsen under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen.

Yttrande
Magnetfält
Länsstyrelsen ser positivt på att magnetfältsberäkningar kommer att redovisas i den 
kommande MKB:n. Resultaten får redovisas förutom i text även i karta där det syns var 
man bedömer att elektromagnetiska fält kan innebära ett eventuellt problem nära 
bebyggelse. 
Fridlysta arter
Länsstyrelsen anser att de olika alternativa korridorerna behöver inventeras enligt 
svensk standard. Länsstyrelsen rekommenderar att man börjar med en inventering enligt 
svensk standard och följer upp med kompletterande inventeringar vid behov. Det kan 
till exempel behövas mer noggranna inventeringar av orkidéer, fåglar och fladdermöss. 
Inventeringsunderlaget ska som minimum innehålla metodikbeskrivning, när 
inventeringarna genomförts och resultat (vilka fridlysta/skyddade arter som förekommer 
och var). Resultaten ska sedan användas för att anpassa dragningen av kraftledningarna 
med målet att fridlysta arter inte påverkas på ett sätt som är förbjudet enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) och redovisa detta i MKB. Om det inte är möjligt att 
i arbetet utesluta påverkan som är förbjuden enligt 4-9 §§ artskyddsförordningen så 
behövs artskyddsdispens. 
Kalkbarrskogar
Länsstyrelsen informerar om att det i det aktuella området kan finnas nyligen 
inventerade kalkbarrskogar. Kontakt kan tas med Länsstyrelsens Naturvårdsenhet för att 
ta del av dessa inventeringar.
Våtmarker
De olika ledningsdragningarna berör också våtmarker, varav vissa har höga 
naturvärden. Länsstyrelsen anser att i arbetet med MKB:n behöver det tittas närmare på 
hur påverkan på våtmarksområdena kan minimeras. Om det blir aktuellt med 
avverkningar i områden som har höga naturvärden bör det i MKB även framgå om 
några åtgärder av ekologisk kompensation planeras. Exempelvis genom upprättande av 
naturvårdsavtal för återstående naturvärdesobjekt i området, av åtminstone motsvarande 
yta som den påverkade.
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Natura 2000
Utredningskorridorerna A1, A2 och A3 berör följande Natura 2000 område: Äsmyren 
(SE0720253), Bötelsmyren (SE0720321), Källmyren Aspås (SE0720322), Långan 
Nedströms Landösjön (SE0720358) och Hårkan (SE0720361). 
Våtmarker och vattendrag kan komma att påverkas genom att en del av de omgivande 
skogsridåer kan behöva avverkas för genomförandet av projektet. Av 
samrådsunderlaget framgår att projektets påverkan bedöms dock kunna begränsas 
genom detaljprojektering och hänsynsåtgärder. Länsstyrelsen upplyser om att enligt 
bevarandeplaner för de berörda Natura-2000 områdena ska vegetationen i kantzoner ha 
en naturlig struktur och naturliga erosions- och sedimentationsprocesser borde bevaras. 
Länsstyrelsen betonar om att en viss vegetation bör lämnas i kantzoner om avverkning 
ska ske. Det är särskilt viktigt under byggskedet då marken blottläggs och blir 
känsligare för erosion.
Länsstyrelsen anser att den kommande MKB:n behöver redovisa projektets påverkan på 
Natura 2000-områden som berörs. MKB:n behöver tydliggöra vilka skyddsåtgärder som 
ska uppföras för att förhindra eventuella negativa konsekvenser. Om MKB:n visar att 
ingen negativ påverkan kommer ske och tillräckliga skyddsåtgärders vidtas behöver 
ingen Natura 2000 prövning ske. Länsstyrelsen anser att man borde prioritera 
utredningskorridor som i störst mån följer redan befintliga ledningskorridorer, då 
avverkning och påverkan blir mindre.
Riksintresse naturvård
Samtliga alternativ berör riksintresset för enligt 3 kap 6 § MB Alternativ A1 passerar 
områden ”Äsmyren-Böetelsmyren” (NR023115) och ”Nedre Långan (NRO23027)”. 
Alternativ A2 passerar områden ”Mångspångsflon” (NRO23163) och ”Nedre Långan 
(NRO23027)”. Alternativ A3 passerar området ”Nedre Långan” (NRO23027). 
Länsstyrelsen anser att MKB:n behöver redovisa för vilken skada de olika dragningarna 
kan medföra på riksintresset och resonera kring den lämpligaste lösningen.
Riksintresse rennäring
Samtliga alternativ berörs av riksintresset för rennäring enligt 3 kap 5 § MB. 
Länsstyrelsen anser att i MKB:n behöver man redovisa för vilken skada de olika 
dragningarna kan medföra på riksintresset och resonera kring den lämpligaste 
lösningen.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen upplyser om att samtliga utredningskorridorer passerar genom ett av 
landets fornminnes rikaste trakter vad gäller förekomst av framförallt fångstgropar. 
Detta syns redan tydligt i underlagen, som dock endast redovisar de idag kända 
lämningarna. Större delen av området är utpekat som i stort behov av en modern 
fornminnesinventering. Många avverkningsanmälningar i området uppvisar dels ett stort 
antal okända icke registrerade fångstgropar dels att de som är registrerade kan ligga upp 
till 50 m fel. Det är därför av stor vikt att projektets påverkan på fornlämningar 
behandlas i MKB:n. 
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Länsstyrelsen anser att inför det slutliga valet av sträcka bör det därför utredas vilka 
fornlämningar som finns och var de är belägna. Vid val av den slutliga sträckan ska 
denna utredas arkeologisk.
Av de presenterade korridorerna bedömer Länsstyrelsen att alternativ A1 ur 
fornminnessynpunkt är det sämsta alternativet, på grund av att den på en läng sträcka 
går längs med området av riksintresse för kulturmiljövård ”Nedre Långan” (Z24) enligt 
3 kap. 6 § MB. Korridoren berör flest kända fornlämningar och det kan också antas att 
denna sträckning kommer att innebära att ett stort antal idag okända lämningar kommer 
att påträffas.
Alternativen A2 och A3 korsar istället riksintresset vilket är klart att föredra enligt 
Länsstyrelsens synpunkt. Alternativ A2 som innehåller nästan lika många kända 
lämningar som alternativ A1 är dock sämre ur fornminnessynpunkt enligt 
Länsstyrelsens bedömning.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Flera av de alternativa korridorerna berör vattendrag, sjöar eller grundvatten som 
omfattas av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. Av samrådsunderlaget framgår av 
projektet inte bedöms innebära någon påverkan på dessa miljökvalitetsnormer, vare sig 
gällande ekologisk status eller kemisk ytvattenstatus eller för grundvatten den kemiska 
eller kvantitativa statusen. 
Länsstyrelsen anser att den kommande MKB:n behöver precisera bedömningen genom 
att beskriva vilka åtgärder som kommer att eventuellt påverka vattenförekomsterna och 
redovisa eventuella försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att inte försämra 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna. 
Strandskydd 
De alternativ för dragning som berör sjöar och vattendrag är också belägna inom 
strandskyddat område enligt 7 kap. MB. Även om dispensprövningen sker i en egen 
process bör kommande MKB:n innehålla ett kortfattat resonemang kring hur 
förutsättningarna för dispens från strandskyddet ser ut. Det vill säga en redogörelse över 
projektets eventuella påverkan på strandskyddets syften samt huruvida det finns särskilt 
skäl för dispens.
Vattenverksamhet 
Gällande passager av vattendrag så ska det beskrivas hur passagerna ska genomföras 
och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra påverkan på vattendragen. Av 
kommande MKB:n bör det framgå om åtgärderna kräver anmälan eller tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB samt en redogörelse för hur förutsättningarna ser ut 
för detta. 
Naturolyckor
I samrådsunderlaget redogörs det inte för huruvida de föreslagna sträckningarna ligger 
inom exempelvis översvämnings-, ras- och/eller skredområden. Med anledning av detta 
redogörs det inte heller för om det finns risker kopplat till översvämning, ras och skred 
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och hur de i så fall bedöms påverka negativt och eventuellt behöver hanteras. 
Länsstyrelsen anser att aspekten behöver utredas och eventuellt inkluderas i MKB:n om 
utredningskorridorerna berör riskområden. 

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare  efter 
föredragning av samhällsplanerare  

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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Östersunds kommun, 831 82  ÖSTERSUND 
telefonnummer 063-143000  

www.ostersund.se 

  Samhällsbyggnad 
Miljöskyddsinspektör Plan och bygg 

  
  
 
 

Getingen 8, Östersund. 
Samråd ny kraftledning 
Sökande: Jämtkraft Elnät AB 
 
Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för ny 130 kV 
kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt den planerade 
vindkraftparken i Tornäs i Jämtlands län. Avgränsningssamråd har utförts 
under våren och sommaren 2020 och de alternativa korridorerna har 
reviderats. Miljö- och samhällsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om 
det nya samrådsunderlaget. 

Yttrande 

Vatten och avlopp 
I samrådsunderlaget anges att projektet med ledningsdragningen inte 
bedöms innebära någon påverkan på MKN. En beskrivning av hur man har 
kommit fram till detta saknas. Exempelvis anges senare i 
samrådsunderlaget att avverkning av skog ska/kan komma att ske i 
anslutning till värdefulla vattendrag, våtmarker och Natura 2000-områden 
med värden kopplade till vatten. Exempelvis kan en påverkan på en 
våtmark ha effekter längre ner i avrinningsområdet. marker och i 
följdeffekter i avrinningsområdet? 
 
Vidare anger Tabell 1 i samrådsunderlaget endast kvalitetskrav för de olika 
vattenförekomsterna, inte aktuell statusklassning. Miljö och 
samhällsnämnden anser att det tydligare måste framgå hur arbeten kan 
påverka de olika vattenförekomsterna för att kunna säkerställa ingen 
försämring av miljökvalitetsnormerna sker i samband med utbyggnaden.   

Påverkan vatten 
Avverkning av skog medför en negativ påverkan på våtmarker, 
sumpskogar och vattendrag. Det måste bedömas utifrån att det är en 
långvarig effekt, inte endast under byggfasen, eftersom ledningsgatorna 
kommer att behöva hållas öppna. Skogsridåer länge med vattendrag utgör 
viktiga miljöer för vattendraget, både med avseende på biologisk mångfald 
knuten till land och vatten men även för ridåns förmåga att filtrera och 
binda näringsämnen, skugga vattendraget och tillföra föda åt fauna i och i 
anslutning till vattendraget. Avverkning av skog i anslutning till våtmarker 
eller sumpskogar kan förändra de hydrologiska förhållandena. Om 
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avverkning av skog ska ske i eller i anslutning till en våtmark i arbetena 
med ledningsdragningen måste påverkan utredas och plats väljas för att 
minimera negativ påverkan på våtmarken. Avverkning av skog ökar även 
läckages av näringsämnen vilket kan påverka vattenkvaliteten. Av rådande 
samrådsunderlag framgår inte i detalj hur utpekade skyddsvärda områden 
eller områden med naturvärden kan påverkas av utbyggnaden eller hur 
arbetat ska undvika negativ påverkan på områdena i största möjliga mån. 
Miljö och samhällsnämnden anser att detta måste undersökas vidare i 
fortskridande arbete. 

 
Övrigt – Yttrande från tidigare samråd 
 
Endast en av de föreslagna sträckningarna (A3) passerar delvis genom 
Östersunds kommun. A3 har fått en ny sträckning efter korrigeringen av 
synpunkter från första samrådet. Nu passerar A3 över flera områden med 
våtmarker och sumpskog. Enligt våtmarksinventeringen anges att flera av 
myrarna har höga eller mycket höga värden.  
 
Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker och flertalet 
hotade arter är kopplade till dessa naturmiljöer. Många våtmarker är 
omgivna av redan exploaterad mark vilket gör dem sårbara och känsliga för 
förändringar. Våtmarker levererar viktiga ekosystemtjänster som att binda 
och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med 
biologisk produktion. Om vald sträckning kommer att passera våtmarker 
eller sumpskog måste vidare undersökning ske för att minimera påverkan på 
området, bland annat genom att undvika områden med höga naturvärden.  
 
Vid val av ledningsstråk bör man beakta vissa generella principer. För att 
minska ingreppen i miljön bör man eftersträva samlokalisering med 
befintliga kraftledningar och övrig infrastruktur. Dessutom bör man 
eftersträva att minimera behovet av att placera ledningsstolpar i våtmarken 
eller i strandkant vid vattendrag eller sjöar. Om något ingrepp, till exempel 
stolpplacering i våtmark, behöver utföras måste man säkerställa att höga 
naturvärden inte berörs. Kreosotimpregnerade stolar ska inte användas i våta 
marker, som sumpskogar eller våtmarker. Placeringen av sträckningen 
behöver även anpassas för att minimera körning på våtmarker i samband 
med byggnation och underhåll. För att undvika skador av körning på 
våtmarker ska arbeten utföras under tid då marken är tjälad. 
 
Även då sträckningen passerar i utkanten eller i närheten av en våtmark kan 
verksamheten ha betydelse för våtmarkens ekologi. Hydrologiska 
förhållanden kan påverkas av avverkning av skog vilket kan vara skadligt 
för känsliga våtmarker där växterna har anpassat sig till platsens specifika 
förhållanden. Samtliga åtgärder som kan tänkas ha inverkan på våtmarker 
måste utredas. 
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SAMHÄLLSBYGGNAD 
Miljö och hälsa 
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Upplysningar 
Som upplysning meddelas att vid anordnande av avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd för detta av Miljö- och 
samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
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Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 3 november 2020 13:29
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: NV-08170-20: Samråd 3- Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge –

möjliggör anslutning för Tornäs vindkraftpark.

[EXTERN AVSÄNDARE]

Hej,

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i rubricerat ärende..

-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET:
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2F&amp;data=04
%7C01%7Csamrad%40jamtkraft.se%7C68ef389a6d114a77d04408d87ff4021c%7C521286713abe47e99fb6f668aa0b
e67e%7C1%7C1%7C637400033296756895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luM
zIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=sD0U5yetbXEXnMtWgUafeKX3fJyDKpCuNgxcZ6%2Fed8
g%3D&amp;reserved=0
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fhantering-av-
personuppgifter&amp;data=04%7C01%7Csamrad%40jamtkraft.se%7C68ef389a6d114a77d04408d87ff4021c%7C521
286713abe47e99fb6f668aa0be67e%7C1%7C1%7C637400033296756895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
MC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=l2ieStmTP8iJakC%2Bk9R
%2FBIG6t46fpNKEM7e5aiU7aXI%3D&amp;reserved=0
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Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

2020-12-03  Dnr 5.2.2-2020-1440 

 

 

Sweco Environment AB 

Att:  

 

@sweco.se 

 

 

 

 

Samråd enligt 6 kap miljöbalken inför ansökan om koncession för ny 130 kV-kraftledning 

från Kattstrupeforsen till Näsaforsen inom Krokom och Östersunds kommuner i 

Jämtlands län. 

 

 

Sametinget hänvisar till tidigare inlämnade yttranden från den 30 mars och 19 augusti 2020. 

 

 

I Sametingets yttrande har avdelningschef  beslutat efter föredragning av 

samhällsplanerare , avdelning Rennäring, miljö och samhälle.  
 

 
YTTRANDE 
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Från: @sgu.se>
Skickat: den 3 november 2020 11:18
Till: Samråd Jämtkraft
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Samråd ny 130 kV kraftledning Kattstrupeforsen-Näsaforsen, Jämtlands län. SGU

dnr. 33-2292/2020

[EXTERN AVSÄNDARE]
Samråd inför Jämtkraft Elnät ABs ansökan om koncession för en ny 130 kV kraftledning från
Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt den planerade vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län

Hej!
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2020-10-28 tagit emot rubricerad remiss. SGU ger generellt i detta
samrådsskede för infrastrukturprojekt inte ett platsspecifikt yttrande.

Vi vill dock generellt påpeka att vid val av anläggningsmetod och dragningsalternativ har typ av jordart, jorddjup och
bergart samt grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnadssynpunkt. Dessa parametrar bör, till
exempel, användas för optimal placering, design och storleksbestämning av fundament för att erhålla högsta
säkerhet, från en teknisk- och miljösynpunkt, men även för att minska behovet av bergmaterial och transport. SGU
anser att krossat berg eller morän ska användas istället för naturgrus.

För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten,
geologiska naturvärden samt georisker, som skred och sura sulfatjordar, med syftet att planera sträckning och
anläggningsteknik, samt begränsa påverkan av grundvatten för projektet och geografiskt område, hänvisar vi till vår
checklista:
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/
samt vår hemsida: https://www.sgu.se/.

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB gällande påverkan på
grundvattenförekomst:
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/  .

Med vänlig hälsning,

Med vänlig hälsning,

Geolog
Sveriges geologiska undersökning / Geological Survey of Sweden
----------------------------------------------------------
Box 670, 751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18
Tel:

@sgu.se

www.sgu.se
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Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Sweco Enviroment AB, Östersund 

Box 553 

831 34 ÖSTERSUND 

samrad@jamtkraft.se 

Yttrande 

Datum: 2020-11-06 

Diarienr: SSM2020-6814 

Dokumentnr: SSM2020-6814-2 

Handläggare:    

 

 

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: 
Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-
32 §§ Miljöbalken 130 kV kraftledning från 
Kattstrupeforsen till Näsaforsen samt den 
planerade vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands 
län 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 
lämna följande synpunkter och information.  
 
SSM noterar att magnetfältsnivåer för bostäder och andra platser där människor vistas 
varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av kraftledningen kommer redovisas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när 
det görs en bedömning huruvida olika alternativ och eventuella behov av 
exponeringsbegränsande åtgärder bör vidtas. 
 
Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformator-
stationer. Elektriska fält avskärmas av vegetation och byggnadsmaterial och därför orsakar 
inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält avskärmas däremot inte 
på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja magnetfältsnivån inomhus.  
 
SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende allmänhetens 
exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 
50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot 
alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  
 
Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 
som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 
studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 
exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 
eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 
magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 
säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 
djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationens cancerforskningsgrupp, 
International Agency for Research on Cancer, har därför klassat lågfrekventa magnetfält 
som möjligen cancerframkallande.  
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SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 
magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 
förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. Den dominerande 
frekvensen för ovan given exponering är 50 Hz. 
 
Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 
diarienummer och namn på ansvarig handläggare. 
 
I detta ärende har avdelningschefen  beslutat. Myndighetsspecialisten  

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen 
 deltagit. Detta yttrande expedieras utan underskrifter. 

 
 
STRÅLSÄKEHETSMYNDIGHETEN 
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Från: Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Skickat: den 22 december 2020 08:58
Till:
Ämne: Svk 2020/600 Yttrande avseende samråd 3 för planering av ny kraftledning från

Krokom till Föllinge med anslutning för Tornäs vindkraftpark, Jämtlands län, Krokom
och Östersund kommun

Hej,

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting ytterligare att framföra än
tidigare lämnat remissvar.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till
Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

Information angående remisser till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt 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 utredningskorridorer. Samråd
skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg.

Med vänliga hälsningar

PLANHANDLÄGGARE

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1

TEL 

@SVK.SE

WWW.SVK.SE
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Från: @trafikverket.se
Skickat: den 3 december 2020 14:52
Till: samrad@jamtkraft.se
Kopia:
Ämne: Trafikverkets yttrande angående samråd enligt Miljöbalken gällande

avgränsningssamråd på koncession för en ny 130 kV kraftledning från
Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt vindkraftsparken i Tornäs  Krokoms kommun
och Östersunds kommun, Jämtlands län

TRV 2020/117585

Trafikverkets yttrande angående samråd enligt Miljöbalken gällande avgränsningssamråd på koncession för en ny
130 kV kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt vindkraftsparken i Tornäs  Krokoms kommun och
Östersunds kommun, Jämtlands län

Väg
Nyanläggningar av luftledning tillåts inte nära vägen av trafiksäkerhetsskäl utan avståndet till närmaste vägbanas
ytterkant och närmaste stolpe ska vara åtminstone stolpens höjd. Det är viktigt att nedfallande ledningar inte utgör
en risk för dem som färdas på vägen.
Trafikverket anser att stag inte ska placeras inom vägområdet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk för
väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om högst
2 meter. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete och uppföra fasta
objekt.
Trafikverket anser att antalet korsningar med vägen ska begränsas och att korsande ledningar ska placeras vinkelrät
mot vägens längdriktning.
Enligt 44 § väglagen får det inte dras ledningar inom ett vägområde utan Trafikverkets tillstånd. Ansökan och mer
information hittar ni på www.trafikverket.se. Där finns även en publikation 2017:227, Ledningsarbeten inom det
statliga vägområdet.

När det gäller upprättande av anläggningar intill väg såsom transformatorstationer rekommenderas det byggnadsfria
avståndet som generellt är 12 meter. Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den
mark som tas i anspråk för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt
ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Säkerhetsavståndet är det område
utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet
bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet, exempelvis ska säkerhetsavståndet vara 9 meter från vägkant
då hastigheten är 90km/h och 7 meter från vägkant då hastigheten är 70km/h.
Kontakt skall även tas med berörda vägföreningar om enskilda vägar berörs.

Luftfart
LFV ska kontaktas för lokaliseringsprövning för kraftledningsstolpar högre än 20 meter. Uppförande av byggnader eller
andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras av
LFV.

Bedömning
De vägar som berörs av föreslagna utredningskorridorer är främst väg 339 men även väg 745, väg 749 samt väg 746.

Trafikverket utgår från att kraftledningar placeras med tillräckligt avstånd från väg. Det är viktigt att nedfallande
ledningar inte utgör en risk för dem som färdas på väg. Trafikverket föredrar att antalet korsningar med väg begränsas.
Trafikverket förutsätter att ovanstående riktlinjer följs.

Med vänlig hälsning
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Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

 

Yttrande om avgränsningssamråd om koncession för ny 
kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt 
den planerade vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län 

Länsstyrelsen Västernorrland, som också är vattenmyndighet för 
Bottenhavets vattendistrikt, har beretts tillfälle att yttra sig över samråd om 
ny kraftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen, samt den planerade 
vindkraftsparken i Tornäs i Jämtlands län. Länsstyrelsen yttrar sig här 
enbart i egenskap av vattenmyndighet. 

De olika utredningskorridorerna berör ett stort antal vattendrag. 
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt vill särskilt 
uppmärksamma risken för negativ påverkan på vattendragen vid avverkning 
av skog och vid anläggande av transportvägar som korsar vattendrag. För att 
minimera påverkan på vatten rekommenderar vattenmyndigheten att all 
avverkning av skog sker i enlighet med Skogsstyrelsen - Målbilder för god 
miljöhänsyn och anläggande av vägar enligt Skogsstyrelsens riktlinjer 
Skogsstyrelsen - Vägar.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör konkretisera vilka skyddsåtgärder som 
kommer att vidtas för att miljökvalitetsnormerna med säkerhet ska kunna 
uppnås för varje berörd vattenförekomst. 
 
I övrigt har Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt inga 
synpunkter på det underlag som har presenterats. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vattenvårdsdirektör  med 
vattensamordnare som föredragande.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Från: @jamtkraft.se>
Skickat: den 7 december 2020 10:50
Till: Samråd Jämtkraft; 
Ämne: VB: Samråd angående Kraftledning Kattstrupen - Tornäs/Näsaforsen

SAMRÅDS SYNPUNKTER

Med vänlig hälsning

Jämtkraft Elnät
Telefon 

jamtkraft.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: @yahoo.se>
Skickat: den 7 december 2020 09:46
Till: @jamtkraft.se>
Ämne: Samråd angående Kraftledning Kattstrupen - Tornäs/Näsaforsen

[EXTERN AVSÄNDARE]

Som ägare av  berörs jag Direkt av alternativ A1 och vill därför yttra mig.

Jag förordar alternativ A2 som jag anser utgöra det minst dåliga alternativet för djur/natur/människor som
finns/lever i området.

Området längs ån Långan, som berörs i alternativ A1, är viktigt för djur, natur och det rörliga friluftslivet. Därav är
alternativ A1 olämpligt.

Trots att området ligger relativt nära bebyggelse är det unikt eftersom det är i det närmaste orört och därav
innehåller värdefulla miljöer för såväl människa som natur. I området finns bl.a.rovfåglar såsom fiskgjuse och
havsörn samt även gott om klövdjur av olika slag.

Området är en oas för flugfiskare som reser från hela världen för att fiska längs denna sträckning.

Området bör förbli orört för att även framtida generationer ska beredas möjlighet att uppleva dessa förhållandevis
lättillgängliga men unika och vackra miljöer.

Med vänlig hälsning, 
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Från: .v@hotmail.com>
Skickat: den 6 december 2020 17:35
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Samråd Lundsjön

[EXTERN AVSÄNDARE]

Min synpunkt och önskemål till det nya elnätet är att man ska kunna använda den elgata som redan finns, alltså
alternativ ”A4”.

Mvh 



                                                                                             Lundsjön 2020-11-27 
 
 
 
 
Synpunkter efter tredje samrådsmötet 
 
Vi vill påpeka följande kring ev. dragning av ny kraftledning öster om byn Lundsjön på 
fastigheterna  
 
Den tänkta sträckningen skulle innebära att ca. 30-35 hektar produktiv skogsmark, företrädesvis 
ungskog, skulle tas ur produktion. Därtill kommer stickvägar under anläggningstiden. En betydande 
del av denna area skulle beröra våra fastigheter. Vi är redan belastade med två ledningsgator som 
sträcker sig ca 4-5 km. 
Därför hävdar vi att det lämpligaste vore att behålla den nuvarande sträckningen, med mindre 
justering genom byn, Då det dessutom inte tycks finnas några större problem med att behålla den. 
 
Med vänlig hälsning 
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 6 december 2020 18:28
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Sv: Synpunkter efter samrådsmöte 3, Lundsjön

[EXTERN AVSÄNDARE]

Vi anser att det klart bästa alternativet är A4. Dvs behålla befintlig ledningsdragning genom byn Lundsjön.

Med vänlig hälsning 

Från: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:55
Till: @hotmail.com>
Ämne: Sv: Synpunkter efter samrådsmöte 3, Lundsjön

Hej!
Tack! Vi har mottagit era synpunkter.

Mvh

Från: @hotmail.com>
Skickat: den 27 november 2020 11:49
Till: Samråd Jämtkraft <samrad@jamtkraft.se>
Ämne: Synpunkter efter samrådsmöte 3, Lundsjön

[EXTERN AVSÄNDARE]

Hej, här kommer våra synpunkter! Var vänlig bekräfta att ni mottagit.

Med vänlig hälsning
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Från: @telia.com>
Skickat: den 6 december 2020 09:12
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Ny kraftledning Krokom - Föllinge

[EXTERN AVSÄNDARE]

Vi – ägare till fastigheten  – vill att ledningsalternativen prioriteras enligt följande:

1. Vi förordar alternativ A 3.
2. Vi kan acceptera alternativ A 2 med linjedragning där nuvarande ledning går över fastigheten.

Denna uppfattning är tidigare meddelad till .
3. Vi vill absolut inte ha dragning A 1.

Kontaktman 

Aspås 2020-12-06
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Från: @jamtkraft.se>
Skickat: den 11 december 2020 10:39
Till: Samråd Jämtkraft; 
Ämne: Inkommen synpunkt i samråd om ny 130 kV ledning Krokom - Tornäs

 ägare av  lämnar samråds synpunkter via telefon i dag fredag den 11
december 2020 på olika stråk genom Lundsjön.

er vill inte ha det västra alternativet förbi Lundsjön då det påverkar hans möjligheter att bedriva
jordbruk på ett negativt sätt. anser att det alternativet som följer befintliga ledningar genom Lundsjön är det
bästa alternativet då det redan finns en ledningsgata där.

Med vänlig hälsning

Jämtkraft Elnät

jamtkraft.se

Kyrkgatan 21 │ Box 394 │ 831 25 Östersund
Telefon +46 63 149000 │ www.jamtkraft.se



Östersund 2020-12-04 
 

Synpunkter Kattstrupen-Tornäs 
 

Jag företräder mig själv,  samt Persson Invest Skog AB. 

Skriver detta som en kort sammanfattning av vad vi diskuterat på samrådsmöten. Personligen är jag 
berörd av alternativ A1 samt A2.  är berörd av alternativ A1. Persson Invest Skog AB är 
berörd av samtliga alternativ. 

. Om alternativen A1 eller A3 blir verklighet kommer 
jag att ha inte mindre än tre 130 kv ledningar över min gård vilket leder till att en väldigt stor del av 
fastigheterna blir värdelösa. Eftersom jag har en framtidstro på skogsbruk så vill jag hellre producera 
virke på denna lämpliga skogsmark. Jag blev även i år påmind av att intrånget fortsätter när det väl 
har börjat då en kantträdshuggning som i praktiken är en rejäl breddning av befintlig gata stämplats. 
Breddningen av Kattstrupen-Granbo påverkar i hög utsträckning växtliga och välskötta bestånd som 
var tänkta att växa 20-30 år till.    

 drabbas om alternativ A1 genomförs genom att mark tas ur bruk samt inskränkningar i 
användning av en skogsbilväg. 

Persson Invest Skog AB är i allra högsta grad berörd av alla alternativ. A1 och A2 ger störst påverkan. 
Jag har nämnt vägfrågan i samråden då vägar inte hanteras inom ramarna för ersättning. Stora 
belopp är investerade i vägarna och nyttan av dessa begränsas av en kraftledning om ledningsgatan 
förläggs en bit ifrån själva vägen för att kunna hantera virke vid vägen så blir det en irrationell 
svårbrukad remsa mellan vägen och ledningsgatan. Listar nedan alternativen. 

 A1: Påverkar Aspåsnäsets skogsvägar, Libodarnas VF samt Rehnsbodarna-Gråmäraforsens VF. 
 A2: dras i högre grad längs befintlig ledning och väg 339 där logistiklösningarna redan är 

anpassade efter dessa. 
 A3: Påverkar Aspåsnäsets skogsvägar, Bötelsvägen samt i väldigt hög grad Holmflovägen. 

Vi förordar givet resonemang ovan samt det som framförts vid samråd alternativ A2 från Kattstrupen 
till Krokbodarna/Fältbygget. Alternativ A1 från Krokbodarna/Fältbygget med den lösning som 
byborna ser som minst skadlig förbi Lundsjön. 
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 21 november 2020 13:05
Till: Samråd Jämtkraft

[EXTERN AVSÄNDARE]

Hej

Jag har pratat med markägaren till 
Och själv äger jag  vårat förslag är att ni drar ledningen där den befintliga går om det är möjligt att dra
fiber till byn
Om fiber inte blir aktuellt är förslaget att dra den öster om sjön bättre.
Har försökt rita på bilden nedan
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Om det röda alternativet är aktuellt så vill vi inte att ni går rakt över dom små skifftesbitarna utan då går i rågången
när ledningen svänger runt byn. Men det bästa tycker vi är vid den befintliga ledningen.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor ifall jag har förklarat obegripligt.
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Med vänlig hälsning 

Skickades från E-post för Windows 10
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 6 december 2020 23:34
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Synpunkter Tornäs/kraftledning

[EXTERN AVSÄNDARE]

Hej!

Tack för information kring den planerade kraftledningen.

Jag har synpunkter på Alternativ A2, blå linje. Det jag har emot den dragningen är att den istället för att
fortsätta vidare längs befintlig ledning fram till Hissmofors och sedan följa befintlig ledning vidare upp via
Aspås mot Föllinge så är den dragen i ett tidigare "orört" område över älven där det är ett omtyckt
promenadområde. "Stig längs älvens norra sida från Krokom mot Kattstrupen". Även stugägare och andra
som besöker skogen och älven kommer att beröras av den dragningen.
Därför tycker jag att om A2 blir verklighet så bör den fortsätta på södra sidan älven fram till Hissmofors för
att gå vidare därifrån efter befintlig ledning.

För övrigt så tycker jag att så länge vind och solkraft har större CO2 utsläpp under livscykeln än tex
vattenkraft så är fel att framställa det som ett bättre alternativ. se bifogad bild.
Varför inte investera i befintlig vattenkraft för att öka produktionen där? Eller i framtiden på mindre
kärnkraftverk?

Mvh / 
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Från: @outlook.com>
Skickat: den 3 december 2020 20:11
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Ledningsdragning genom Lundsjön

[EXTERN AVSÄNDARE]

Den vänstra dragningen på kartan förbi byn verkar för mig vara helt ok.

                                                                     

Skickades från E-post för Windows 10
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Från: @hotmail.com>
Skickat: den 3 december 2020 18:25
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Ang dragning av kraftledning Krokom-Föllinge.

[EXTERN AVSÄNDARE]

Vi tycker att den bästa dragningen är öster om väg 339 så att det inte dras någon ledning/nedgrävning
genom byn.

Det har framkommit åsikter om att vi kanske får bredband om kraftledningen blir kvar genom byn, för oss
är det en helt annan fråga.

För oss är det viktigare att kraftledning drags långt bort från byn.
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Från: @gmail.com>
Skickat: den 9 december 2020 12:46
Till: Samråd Jämtkraft
Ämne: Fwd: Fiberutbyggnad/Kraftledningsutbyggnad längs sträckan Krokom - Föllinge
Bifogade filer: jämtkraft 3.jpg; Jämtkraft_2.jpg; Jämtkraft.jpg

[EXTERN AVSÄNDARE]

Med anledning av Jämtkrafts utbyggnad via Lundsjön önskar jag samverkan med Krokoms Kommun och IP-Only
för att samtidigt dra fiberkanal via Lundsjön för att  säkra snabbare förbindelser än nuvarande mobilnät.

Enligt följebrevet skall 20 kv ledning markläggas. Då vore det väl enkelt att lägga fiber samtidigt genom byn,

mvh
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Såsom vi tidigare förklarat i vårt svar i föregående samråd, samt även på den informationsträff som vi hade, så är 
det oklart hur lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar oss. Trots omfattande forskning där man undersökt 
om det finns några hälsoeffekter vid långvarig exponering på värden under referensvärden har man inte kunnat 
hitta någon biologisk mekanism som kan leda till detta. Man har dock, som vi beskrev under det tidigare 
samrådet, sett en ökad risk för leukemi hos barn vid magnetfält från omkring 0,3-0,4 mikrotesla. Man har inte 
kunnat förklara detta med någon biologisk mekanism, men det är utifrån denna möjliga överrisk som svenska 
myndigheter rekommenderar att man tillämpar försiktighetsprincipen, vilket Jämtkraft gör. För andra 
hälsoeffekter finns inget vetenskapligt stöd. 

  

Detta kan du läsa mer om här:  

https://ki.se/imm/icke-joniserande-stralning 

  

Jämtkraft har inte uttryckt att elektromagnetiska fält generellt skulle vara ofarliga för människan, de magnetfält 
som är konstaterat farliga ligger dock långt över de magnetfält som det handlar om i detta. Vår bedömning av att 
magnetfälten inte kommer ge påverkan på boendemiljön är kopplat till att Jämtkraft följer försiktighetsprincipen 
och därför inte bygger ledningen på ett sådant avstånd från bostäder att det värde som svenska myndigheter 
tillämpar för detta överskrids. Magnetfälten kommer, vilket framgår av samrådsunderlaget, att beräknas i den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  

  

Ytterligare information finns att hämta här:  

  

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a09b9cd4d7c/magnetfalt-
och-halsorisker.pdf 

  

I denna publikation framgår även de referensvärden som finns för elektromagnetiska fält. Referensvärdena är 
satta till en femtiondel av de värden där det finns konstaterade negativa hälsoeffekter. Olika frekvenser har olika 
lätt att skapa strömmar i kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För magnetfält med 
frekvensen 50 Hz (vilket är aktuellt för ledningen) är referensvärdet 100 mikrotesla. Detta referensvärde är alltså 
femtio gånger lägre än de nivåer det finns konstaterade hälsoeffekter. Det värde Jämtkraft enligt 
försiktighetsprincipen förhåller sig till är 0,3–0,4 mikrotesla.  

  

Vi svarade i föregående samråd på ditt mail, angående din oro för magnetfält, där vi beskrev mycket av det vi 
beskriver här. Vi förstår givetvis oron, men hoppas att detta tydliggör tillämpningen av försiktighetsprincipen 
ytterligare och ger lugnande information.  

  

Avseende inlösen så är det något som tillämpas enbart om det finns en konstaterad påverkan som inte kan 
undvikas genom exempelvis en annan konstruktion, justeringar i detaljprojekteringen eller en helt annan 
sträckning. I den kommande utvärderingen av vilken sträckning som är bäst kommer givetvis även sådana 
aspekter vägas in.    






