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SAMMANFATTNING
Syfte och bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser ansöka om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för att bygga en ny 150 kV
luftledning mellan station Harrsele och station Floxen i Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner.
Ledningen ska ersätta den befintliga ledningen mellan Harrsele och Floxen och kommer byggas parallellt med
den idag befintliga ledningen hela sträckan bortsett från passagen av Natura 2000-området Åtmyrberget där
ledningen kommer gå i samma sträckning som befintlig ledning. Dagens 150 kV ledning mellan Harrsele och
Floxen är grundläggande för elförsörjningen i området för bosatta, industrier och för kraftproduktion i
Umeälven men är uttjänt och i behov av att förnyas.

Vattenfall Eldistribution har utrett olika alternativ till den nya sträckningen i syfte att minimera ledningens
påverkan på människors hälsa och miljö, landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående
markanvändning.

Nuläge och konsekvenser för valt alternativ

Resurshushållning

Markanvändningen längs ledningen domineras av skogs- och jordbruk samt rennäring. Ersättningsledningen
passerar ett antal vattenförekomster klassificerade enligt länsstyrelsens VattenInformationsSystem VISS. Den
sista biten till Floxen passerar den planerade ledningen Floxen vattenskyddsområde.

Påverkan på skogsmark bedöms vara oförändrad mot nuläget efter det att idag befintlig ledning raserats och
marken återställts. Ersättningsledningens effekter på skogsmarken bedöms som små och konsekvenserna
bedöms som små. Sammanfattningsvis bedöms effekterna på grundvattenförekomsten, övriga
vattenförekomster och vattenskyddsområdet som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Ersättningsledningen innebär ingen förändring av rådande förhållanden förutom att ersättningsledningen till
viss del kommer att ta ny mark i anspråk, men efter det att idag befintlig ledning raserats så övergår den
marken till fastighetsägaren och är möjlig att bruka.

Naturmiljö

Naturvärden

Ledningen korsar två Natura 2000-områdena Öreälven och Åtmyrberget, ett riksintresse för naturvård, två
biotopskydd, ett naturreservat, samt fyra nyckelbiotoper och två naturvärden. Längs ledningen finns även 12
VISS-registrerade vatten och ett flertal registrerade sumpskogar.

Vattenfall Eldistributions förslag till genomförande av projektet genom Åtmyrberget kommer göras genom att
befintlig ledning tas ur drift under det att den nya ledningen byggs. Detta kommer ske i slutet av
projektgenomförandet. Under driftstoppet raseras först befintlig ledning varefter den nya ledningen byggs i
den befintliga ledningsgatan. Genom detta förfarande kommer inte natura 2000-område att påverkas av
projektet. Vad gäller Hummelholms naturreservat undviker ersättningsledningen naturreservatet genom att
ledningen förläggs på västra sidan av befintlig ledning, på motsatt sida av reservatet. När det gäller
nyckelbiotoperna kommer ett visst intrång att ske, men Vattenfalls bedömning är att alternativa lösningar är ett
större intrång än att bygga invid befintlig ledning. På grund av nyckelbiotopernas isolerade lägen och den
begränsade storleken hos dessa, bedöms effekterna som måttliga till stora och konsekvenserna bedöms som
måttliga.
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Breddningen av ledningsgatan varierar. Uppskattningsvis kommer ledningsgatan att breddas med 15–25
meter beroende omkringliggande skog. Efter breddning kommer ledningsgatan hålla en bredd av ca 40 meter.
Breddning kommer att förändra förhållanden exponeringen i den omkringliggande skogen där brynmiljöer
kommer att förskjutas utåt från ledningsgatan vilket påverkar floran. Denna påverkan bedöms dock som
måttlig till liten.

Fågel

Den nya ersättningsledningen kommer inte påverka fåglars bevarandestatus på lokal, regional eller nationell
nivå. Ledningen planeras att byggas med stolpar som ligger under trädhöjd vilket minskar riskerna för
påflygning. Den nya ledningen kommer att ha ett fasavstånd på ca fem meter vilket bedöms vara ett tillräckligt
stort avstånd för att eliminera risken för strömgenomgång, när större fåglar sätter sig på stolpar och ledningar.
Sammanfattningsvis bedöms ersättningsledningens effekter på fågellivet inte förändras från rådande
förhållanden och konsekvenserna bedöms som små.

Vattenmiljö

Vattendragens och sjöarnas kontinuitet, eller ekologiska status, kommer inte att påverkas av en ny ledning
eller av raseringen av den befintliga ledningen. Vid detaljprojektering kan passering av övriga
vattenförekomster ske utan påverkan på naturmiljön genom att anpassa avståndet mellan stolparna.
Avverkning leder till ökad solinstrålning vilket i begränsad omfattning kan leda till förändrade förhållanden i
vattendragen, speciellt i de minsta, men denna förändring är högst temporär. Efter det att den gamla
ledningen raserats så kommer samma förhållanden råda som tidigare. Med inarbetade hänsynsåtgärder
bedöms ledningens effekter och konsekvenser på vattenmiljöer som obetydliga.

Kulturmiljö

Ledningen löper genom mestadels utpräglad skogsmark men även genom ett mer öppet odlingslandskap i
byarna. Ett flertal mindre sjöar och vattendrag passeras och inslaget av myrmark är betydande. Den
kulturhistoriska analysen har utförts inom en 100 m bred korridor längs den befintliga ledningen och längs de
planerade justeringarna av ledningsstäckningen. En lämning finns registrerad i Fornreg (Fornminnesregistret)
inom analysområdet. Vidare finns ett flertal lämningar från Skog & historia.

Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljövärden bli liten eller obetydlig.

Landskapsbild

Landskapet är flackt till svagt kuperat och präglas främst av skogsmark med inslag av våtmarker, sjöar,
vattendrag och i mindre utsträckning jordbruksmark. Genom landskapet som omger ledningssträckan rinner
Hörnån, Öreälven och Leduån. Längst den nya ledningen finns samlad bebyggelse i Hörnsjö och
Hummelholm.

Den befintliga ledningen har stått på samma plats i cirka 60 år. Den nya ledningens påverkan på
landskapsbilden bedöms vara oförändrad mot nuläget då den befintliga ledningen byts ut mot en ny ledning i
liknande utförande. Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms som obetydlig och konsekvenserna
bedöms som obetydliga.

Friluftsliv

Markerna längs den nya ledningen är tillgängliga för jakt, bär- och svampplockning och som strövområden.
Öreälvens dalgång är klassat som riksintresse för rörligt friluftsliv.

Ersättningsledningens påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms vara oförändrad mot nuläget. Ledningens
effekter bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
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Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Magnetfältsberäkningar har tagits fram för aktuell ledning. Uppmätta årsmedeleffekter har använts. Till detta
har en marginal på 5% av ledarens överföringskapacitet på vintern lagts till.

Vid 32 m från mittensfasen sjunker magnetfältet under 0,4 uT. Befintlig ledning passerar nära några befintliga
bostadshus. Sökande har justerat ledningsdragningen för dessa boenden för att förbättra boendemiljön för
dessa bostadshus. Förändringen innebär ökat avstånd till ledningen och att den inte är lika påfallande som
den är med befintlig ledning idag.

Rennäring

Den planerade ledningssträckningen är belägen inom tre samebyars förvinter-, vinter- och
vårvinterbetesmarker; Ubmeje tjeälddie, Vapsten och Vilhelmina norra samebyar.

Den nya ledningens påverkan på rennäring bedöms vara oförändrad mot nuläget eftersom tillgängligheten till
betesmarkerna inte förändras i någon större grad. Områden av riksintresse berörs och ledningen kan
uppfattas som en störning av renar, men befintlig ledning har funnits i området en längre tid och rennäringens
aktiviteter bedöms ha anpassat sig till denna. Den nya ledningen bedöms inte påverka förutsättningarna för
att bedriva renskötsel i området. Ersättningsledningens effekter på rennäringen bedöms inte förändras från
rådande förhållanden och bedöms på lång sikt som små. Konsekvenserna bedöms även dessa som små.

Infrastruktur

Den nya ledningen passerar stambanan, väg 92 samt flera mindre allmänna och enskilda vägar. Stambanan
och väg 92 är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken.

Den nya ledningen bedöms inte påverka befintlig infrastruktur och påverkan blir likvärdig med dagens
situation. Effekterna bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Samlad bedömning

Mot bakgrund av ovan finner Vattenfall Eldistribution att förordar sträckningen som innebär en breddning av
befintlig ledningsgata mellan Harrsele och Floxen som bästa alternativ. Den ledningssträckning Vattenfall
Eldistribution valt att söka nätkoncession för linje går parallellt med befintlig ledning och den ledningen har
funnits där i drygt 60 år mellan station Harrsele och station Floxen. Etableringen bedöms uppfylla kraven i de
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas.
Sökt alternativ utgör inte heller något hinder för möjligheterna att nå uppsatta nationella miljömål.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan i form
av säkrare och mer tillförlitligt elnät som den befintliga luftledningen medför, vilket motiverar att etableringen
bibehålls i nuvarande utformning.
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB söker tillstånd för nätkoncession för linje för att bygga en ny 150 kV luftledning
mellan station Harrsele och station Floxen i Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner, se Figur 1–1.
Ledningen kommer att ersätta den gamla ledningen mellan Harrsele och Floxen och gå parallellt med denna
hela sträckan bortsett från passagen av Natura 2000-området Åtmyrberget där ledningen kommer gå i samma
sträckning som befintlig ledning.

Figur 1–1. Ledningssträckningen för nya 150 kV luftledningen mellan Harrsele och Floxen.
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I ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning så kallad MKB upprättas och ingå som ett av
beslutsunderlagen. Miljökonsekvensbeskrivning ska följa miljöbalkens regler vilket bland annat innefattar
genomförande av samråd med sakägare, länsstyrelsen, övriga berörda myndigheter och de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda av den befintliga ledningen eller dess alternativ.

Denna miljökonsekvensbeskrivning och dess bilagor gäller för ansökan om ny koncession för ny 150 kV
luftledning mellan Harrsele och Floxen. Vid en eventuell förnyelse av ledningen från Floxen och vidare mot
Gideåbacka kommer det att upprättas en koncessionsansökan för den ledningssträckningen vilket inte
behandlas i denna ansökan.

1.1 Bakgrund
Befintlig luftledning är en central del för elförsörjningen i området både för konsumenter och producenter.
Ledningen anlades ursprungligen för fabriken i Husum och utgör fortfarande en viktig del av dess
kraftförsörjning, men nu är ledningen i behov av att förnyas.

Eftersom befintlig ledning fortsatt behöver vara i drift under byggnationen kommer den nya
ersättningsledningen upprättas parallellt med befintlig ledning. Genom Natura 2000-området Åtmyrberget
kommer den nya ledningen byggas i samma ledningsgata genom att ta ett tillfälligt driftstopp på befintlig
ledning. Först raseras befintlig ledning, sedan byggs ersättningsledningen i exakt samma ledningsgata.
Vattenfall Eldistribution har utrett olika alternativ för ersättningsledningen, se Figur 3–1. Utredningsområdet
berör Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner, se vidare i kapitel 3. Alternativutredning.

1.2 Syfte och behov
Reinvesteringen av befintlig ledningen mellan stationerna Harrsele och Floxen syftar till att säkerställa
elförsörjningen i området så att producenter och konsumenter har ett fungerande 150 kV nät i området och att
Vattenfall Eldistribution ska kunna uppfylla gällande myndighetskrav.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att i enlighet med gällande bestämmelser i 6 kap. miljöbalken
identifiera, bedöma och beskriva de direkta och indirekta, positiva och negativa konsekvenser som en ny
ledning kan medföra för miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser.

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

1.4 Metod för miljökonsekvensbeskrivning
Enligt ellagen (SFS 1997:857) ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om tillstånd s.k.
nätkoncession för linje. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivning återfinns i miljöbalken (SFS 1998:808)
och i miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen omfattar både samrådsprocessen, att ta fram ett dokument och
att få till stånd en process. Samrådsprocessen syftar till att påverka sträckningen av ledningen och eventuellt
dess utformning, så att ledningen kan anpassas till områdets förutsättningar och att därmed effekterna och
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miljökonsekvenserna begränsas. Detta sker i samverkan i samråd med fastighetsägare, myndigheter,
kommuner och övriga verksamhetsutövare som berörs av projektet såsom rennäringen.

Det dokument som tas fram (miljökonsekvensbeskrivning) ska beskriva förutsättningar, effekter, positiva och
negativa konsekvenser samt förslag till åtgärder för att undvika eller minska de negativa miljökonsekvenserna.

1.4.1 Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver konsekvenser av valt alternativ. Miljökonsekvensbeskrivningen, både
dokumentet och processen, fokuserar på de miljöaspekter som är mest väsentliga med hänsyn till ny ledning.

1.4.1.1 Geografiskt
Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det område som berörs av ny koncession vilket motsvarar
ett område om cirka 100 meter på ömse sidor om ny kraftledning. De flesta konsekvenser uppkommer inom
detta område men när det gäller landskapsbild kan påverkan ske på ett större avstånd, detta gäller för öppna
landskap.

1.4.1.2 Miljöaspekter
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats med utgångspunkt från lagar
och förordningar, kunskap om befintlig miljö och projektets tänkbara påverkan samt vad som framkommit vid
samråd med länsstyrelsen och berörd kommun.

De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs den aktuella sträckan är:

· Landskap - visuell påverkan på landskapet bedöms med utgångspunkt från förändringar i vegetation
och markskikt samt förlust av karaktärsskapande element.

· Bebyggelse och boendemiljö - påverkan på bebyggelse för permanent- eller fritidsboende avseende
upplevelsevärde, intrång och visuella störningar för bebyggelse inom 100 meter från ledningen.

· Naturmiljö - påverkan på områden och objekt med värdefull natur/arter.
· Kulturmiljö - påverkan på kulturmiljöer som helhet men inte enskilda fornlämningar eftersom

anpassningar i huvudsak kan göras så att dessa inte påverkas.
· Rekreation och friluftsliv - befintligt skoterspår och påverkan på upplevelsevärdet.
· Rennäring - påverkan på rennäringen
· Naturresurser - påverkan genom direkt intrång i skogsmark och indirekt genom försvårat brukande.
· Infrastruktur - påverkan genom störningar under byggskede

Nedan redovisas de miljöaspekter som inte behandlas ytterligare i denna miljökonsekvensbeskrivning då
planerad verksamhet inte bedöms påverka dem i någon större grad.

1.4.1.3 Bullergränsen
Från luftledningen uppstår ljudeffekter (koronaurladdningar) kring ledarna i samband med fuktigt väder. Detta
innebär att ett sprakande ljud från ledningarna kan upplevas vid fuktig väderlek omedelbart under eller i
närheten av ledningarna. Ljudet avtar dock snabbt med avståndet från ledningarna. Ljudnivåerna vid en 150
kV ledning understiger dock Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden 40–45 dB(A) (som medianvärde
vid nederbörd) för områden med låg bakgrundsnivå. Frågan behandlas inte vidare i denna
miljökonsekvensbeskrivning.

1.4.1.4 Barriäreffekt
Ledningen kräver en trädfri ledningsgata. Ledningsgatan bedöms inte utgöra en barriär. Inte heller bedöms
växt- eller djurliv påverkas i sådan omfattning att barriäreffekter behöver behandlas särskilt i denna
miljökonsekvensbeskrivning.
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1.4.1.5 Osäkerheter
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva vilka effekter och konsekvenser som kan ske i framtiden. Då
framtiden inte är känd finns det dock alltid olika grad av osäkerhet i bedömningarna. Men det kan vara på sin
plats att framföra att kraftledningar på denna spänningsnivå snart funnits i 100 år i vårt samhälle.

1.4.2 Krav på sakkunskap
Uppdragsledare, samråds- och MKB-ansvarig –  har en kandidatexamen
med huvudämne miljövetenskap, samt en magisterexamen med inriktning mot ekoteknik och hållbar
utveckling och 10 års erfarenhet inom yrket.  har arbetat i över 5 år på Sweco inom framförallt
nätkoncessionsprojekt med bl.a. samråd och MKB.

Handläggare samråd och MKB –  har magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och har
mer än 10 års erfarenhet inom yrket. Jenny arbetar sedan 3 år tillbaka på Sweco med prövningar inom
framförallt nätkoncessionsprojekt med bl.a. samråd och MKB.  arbetar också med vattenverksamheter
och med andra infrastrukturprojekt, dels i tidiga skeden men även under byggtid.

Naturmiljö och fågel –  har doktorsexamen i biologi med inriktning mot skogsekologi och
har arbetat med forskning inom ämnena skogsekologi och landskapsekologi. Han har 13 års erfarenhet av
inventeringar i skog med inriktning mot kryptogamer och fågel och har arbetat med inventering inom
forskning, via Länsstyrelsen och nu inom Sweco. På Länsstyrelsen har han även arbetat som handläggare
inom Natura 2000.

Kulturmiljö –  har lång erfarenhet av att arbeta med översiktliga och fördjupade
kulturmiljöutredningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar avseende kulturmiljöer och lämningar i både
stora och små projekt.  har även arbetat med övervakning och åtgärdsplaner i byggskedet där
kulturmiljöer och lämningar berörts.

Rennäring –  har arbetar med rennäringsfrågor som miljöutredare, uppdragsledare och
projektledare.  har under drygt 20 år arbetat med uppdrag inom rennäringen vilket innefattar bl.a.
miljökonsekvensbeskrivning i samband med vindkraftsetableringar, ansökningar om ledningskoncessioner
etc.  har arbetat som projektledare i komplexa uppdrag, bl.a. i samband med framtagande av
kunskapspärmen VindRen – ett samverkansprojekt mellan Svenska samernas riksförbund och Svensk
Vindenergi.

Kvalitetsgranskning –  har en examen som civilingenjör inom lantmäteri och har
arbetat i elnätsbranschen sedan år 2000 med tillstånds- och markåtkomstfrågor.  har under åren
ansvarat för ett stort antal koncessionsärenden för såväl nya som befintliga kraftledningar och har mångårig
erfarenhet av alternativutredning, samråd och miljökonsekvensbeskrivning.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med upprättande av samrådsunderlag. Detta görs genom ett
undersökningssamråd med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När
samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för
länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan eller inte betydande miljöpåverkan. Utslaget från denna
prövning är vägledande för resterande tillståndsprövning.
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Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som
behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.

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

Figur 2–1. Tillståndsprocessen

2.1 Annan lagstiftning
Förutom nätkoncession för linje behöver ledningsägaren även säkra tillgången till marken.

Vanligtvis sker detta genom markupplåtelseavtal. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken
förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet
tecknades.

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.
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2.2 Genomförda samråd

2.2.1 Samråd
Vattenfall Eldistribution har tidigt genomfört samråd för att i det inledande skedet kunna fånga upp synpunkter
på hur alternativa ledningsstråk kan påverka samrådskretsen så att ledningen därefter kan planeras på
lämpligaste sätt. Ett samrådsbrev skickades ut den 30 oktober 2017 till berörd länsstyrelse, kommuner och
samebyar. Samrådstiden för det tidiga samrådet var satt till 1 december 2017.

Den 14 mars 2018 skickades samrådsunderlag med information om rubricerade ledningar och inbjudan till
utökat samråd via post och/eller mail till länsstyrelsen i Västerbottens län, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings
kommuner, övriga berörda myndigheter, organisationer, föreningar och samebyar och till fastighetsägare och
rättighetsinnehavare inom utredningskorridorer på en bredd mellan cirka 100–400 meter längs alternativa
stråk. Sista dag för yttrande var 27 april 2018. De berörda inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. I
samrådsunderlaget presenterades information om planförhållanden, den planerade verksamheten och dess
förutsedda miljöpåverkan.

Under mötet genomfördes två samråd 150 kV ledning Harrsele till Floxen samt en ny 45 kV ledning från
Rundvik till Olofsfors, men dessa samråd hanteras separat.

Annonsering om samråd skedde i Västerbottenskuriren och Folkbladet den 17 mars 2018. Annonsen innehöll
information om den planerade verksamheten, information om var samrådsunderlag kunde erhållas och var
synpunkter kunde lämnas. I annonsen framgick även kontaktperson och att informationen även publicerades
på Vattenfall Eldistributions hemsida där även samrådsunderlaget fanns att hämta.

I annons, webbtext och utskickat samrådsunderlag fanns en inbjudan till samrådsmöte i Nordmalings
församlingsgård. Mötet hölls måndag 16 april 2018 kl.18:00-20.00. Under mötet skedde en presentation av
Vattenfall Eldistributions planer på en ersättningsledning, förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan. Frågor
ställdes löpande under samrådet. Presentationen avslutades med information om det fortsatta arbetet och hur
synpunkter kunde skickas in via e-post, skriftligt eller via de synpunktsblanketter som fanns på plats under
samrådsmötet. Alla synpunkter som lämnades under samrådet har varit en del i processen för att finna bästa
alternativ.

2.2.2 Länsstyrelsens beslut om BMP
Länsstyrelsen i Västerbotten inkom 2018-11-30 med beslut om att verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken.

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

3.1 Utredning
Framtagandet av alternativa sträckningar har föranletts av en alternativutredning inom ett stort
utredningsområde, se Figur 3–1. För att minimera alternativa sträckningars påverkan på bebyggelse,
landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående markanvändning genomfördes alternativutredningen
enligt följande kriterier:
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· Anpassning till befintlig bebyggelse:
Som ett första kriterium studerades enskilda bostadshus och samlad bebyggelse inom
utredningsområdet. Denna inledande studie genomfördes med hjälp av lantmäteriets digitala
fastighetskarta i vektorformat samt ortofoto.

· Anpassning till allmänna intressen:
Som ett andra kriterium studerades förekomst av allmänna intressen genom studier av
länsstyrelsernas geodata (riksintressen, kultur- och naturmiljö, rennäring, våtmarksinventering),
Skogsstyrelsens GIS-data i Skogsdataportalen (Biotopskyddsområden, nyckelbiotoper etc.), data om
skyddade vatten från Vatteninformation Sverige (VISS), Riksantikvarieämbetets digitala
underlagsmaterial i FMIS (fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar).

· Anpassning till befintlig infrastruktur:
Den mest lämpliga lokaliseringen av en ny luftledning är ofta att bygga denna i direkt anslutning till
befintlig infrastruktur för att därigenom minimera tillkommande påverkan på omgivande intressen. På
så sätt kan befintliga avverkade gator delvis nyttjas och det totala intrånget blir mindre än om ny
ledning anläggs i obruten mark.

Inom utredningsområdet lokaliserades ett antal möjliga alternativa utredningsstråk. Vattenfall Eldistribution
valde att gå vidare med ett antal av dessa till samråd enligt kap. 6 miljöbalken, se Figur 3–1. De föreslagna
alternativa utredningsstråken som presenterades i samrådet togs fram och anpassades efter ovanstående
kriterier för att i möjligaste mån undvika kända intresseobjekt/områden och stråken samlokaliserades så långt
som möjligt med befintliga kraftledningar och vägar.

Efter genomförda samråd under vintern 2018 valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med stråk 2A.
Ledningssträckning togs fram och det är den sträckning Vattenfall Eldistribution valt att söka koncession för.
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Figur 3–1. Utredningsstråken för nya 150 kV ledningen mellan Harrsele och Floxen. Stråk 2A följer befintlig ledningsgata. Stråk 2B och
2C går i nysträckning.

3.2 Avfärdade alternativ
Nedan beskrivs de utredningsstråk som efter det utökade samrådet genomförts avfärdades och en motivering
till varför dessa alternativ valts bort.

3.2.1 Stråk 2B och 2C
Utredningsstråk 2B är ett alternativ till befintlig ledning i stråk 2A på sträckan mellan station Harrsele och
station Floxen. Utredningsstråket innebär nybyggnation mellan stationerna, där avståndet är cirka 58
kilometer. De första cirka 19 kilometerna går stråket i sydvästlig riktning parallellt med Svenska kraftnäts 400
kV ledning för att sedan vika av mot söder och gå största delen i obruten terräng fram till station Floxen.
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Utredningsstråk 2C innebär nybyggnation mellan ovan nämnda stationer, alternativet är cirka 56 kilometer. De
första cirka 8 kilometerna går stråket i sydostlig riktning parallellt med befintlig 150 kV ledning och 10 kV
ledning. Stråket fortsätter sedan största delen genom obruten terräng och viker sedan av västerut och följer
befintlig 45 kV ledning och 10 kV ledning de sista 5 kilometerna till station Floxen.

Både utredningsstråk 2B och 2C utgjorde en betydligt längre sträckning än befintlig sträckning i 2A. De
alternativa sträckningarna skulle även medföra en ny påverkan på omgivningen då de i huvudsak medför
nysträckning och bildande av nya ledningsgator. Det var också flertalet som förordade befintlig sträckning i
samrådet vilket medförde att Vattenfall Eldistribution valde att gå vidare med sträckning inom utredningsstråk
2A.

3.3 Val av sträckningsalternativ
Nedan beskrivs det utredningsstråk och den ledningssträckning inom stråket som Vattenfall Eldistribution valt
att gå vidare och söka koncession för, samt motivering till detta.

3.3.1 Stråk 2A
Utredningsstråk 2A omfattar byggnation parallellt med befintlig 150 kV ledning på sträckan mellan station
Harrsele och station Floxen. Ledningens längd är cirka 48 kilometer. Terrängen består i huvudsak av
skogsmark med inslag av våtmark och sjöar. Den befintliga ledningen har stått på samma plats i cirka 60 år.

I samrådet förordade flertalet berörda en sträckning parallellt med befintlig ledning. En ersättningsledning
parallellt med befintlig ledning som raseras när ny ledning är i drift medför ingen direkt ny påverkan på
omgivningen. Sträckningen enligt 2A medför ingen ny påverkan genom obruten mark och kan närmast liknas
vid en förnyelse av en uttjänt anläggning.

Vattenfall Eldistribution har valt att gå vidare med att söka koncession för en ny 150 kV luftledning inom
utredningsstråk 2A. Utredningsstråket innebär att ersättningsledning som går parallellt med befintlig ledning
och att omgivningspåverkan samlas till i redan ianspråktagen mark. Att bygga och ersätta idag befintlig
ledning innebär att skogen intill befintlig ledning avverkas så att den nya ledningsgatan blir totalt ca 40 meter
bred. Uppskattningsvis så breddas ledningsgatan med till 15–30 meter för att uppnå en ca 40 meter bred
ledningsgata.

3.3.2 Motivering till valt alternativ
Att bygga den nya ledningen parallellt med befintlig ledning enligt sökt sträckning inom stråk 2A innebär ett
mindre intrång än att uppföra en ny ledning i obruten mark inom de avfärdade alternativen. Den befintliga
ledningen har funnits på samma plats i cirka 60 år och en ersättningsledning parallellt med den utgör ingen
större förändring av rådande förhållanden eller för de värden och intressen som finns i området. Valt alternativ
innebär även den kortaste sträckningen mellan Harrsele och Floxen av de undersökta alternativen, vilket är
samhällsekonomiskt det mest fördelaktiga och innebär det minsta intrånget totalt sett.

Parallellgång med befintlig ledning minskar fragmenteringseffekten som den nya ersättningsledningen innebär
för naturmiljön och minskar påverkan på markanvändning och antal hektar skogsmark. Påbörjan av rasering
av den gamla ledningen påbörjas i samband med att ersättningsledningen tagits i drift. Ett raseringsarbete är
en omvänd ledningsbyggnad varför genomförandetiden inte kan sättas för snäv, en bedömning är att det
kommer att ta två vintersäsonger att rasera hela ledningen.

Efter det att den gamla ledningen raserats så återlämnas den del av ledningsgatan som sedan inte längre
nyttjas till fastighetsägarens omsorg när den och den nya ersättningsledningen driftsatts. Inga nya alternativa
stråk har identifierats som ger ett mindre intrång jämfört med att bredda befintlig ledningsgata eftersom övriga
alternativ innebär nya intrång i obruten naturmark.
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Sammantaget bedömer Vattenfall Eldistribution vad gäller omgivningspåverkan, funktion och drift samt
leveranssäkerhet att det är strategiskt mest riktigt att bygga en ledning i enlighet med sökt sträckning, se Figur
1–1.

3.4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att befintlig ledning blir kvar i nuvarande sträckning och utförande, men det innebär
även att Vattenfall Eldistribution inte kan förbättra ledningen och därmed inte leveranskvalitén, vilket i
förlängningen kommer påverka kunder såsom konsumenter och producenter av elkraft. De fältundersökningar
som utförts för att bedöma ledningsstatus visar att ledningen är i behov av förnyelse för att uppfylla gällande
föreskrifter.

Nollalternativet innebär vidare att Vattenfall Eldistributions kapacitet att upprätthålla ett intakt kraftsystem i
regionen inte kan uppfyllas till fullo. Effekterna av detta är att Vattenfall Eldistribution inte kan uppfylla
Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el av god kvalité och att förutsättningarna för den
framtida elförsörjningen i området försvagas, vilket kan påverka framtida investeringar i närområdet.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid fortsatt drift uteblir.

Sammantaget kan nollalternativet ge en negativ miljöpåverkan och miljökonsekvenserna blir större än vid
breddning av befintlig ledningsgata enligt sökt ny ledning på grund av ett omfattande underhåll av en ledning
som är av central betydelse och inte kan tas ur drift under längre sammanhängande tid.

3.5 Alternativ utformning
Av miljömässiga, tekniska och ekonomiska skäl avfärdade Vattenfall Eldistribution markkabel som ett
alternativ till rubricerad luftledning tidigt i utredningsprocessen. Av driftsäkerhetsskäl anläggs nya
regionnätsledningar vanligtvis som luftledningar. En markförläggning försämrar driftsäkerheten genom att
felsökning och reparation försvåras. Ett kabelhaveri medför oftast omfattande och långvariga elavbrott pga.
omfattande grävarbeten för att lokalisera och reparera den felande delen av ledningen. Eftersom ledningen
utgör en del av regionnätet och är viktig för elförsörjningen i området vill man inte riskera långa avbrott.

Precis som för befintlig luftledning skulle en markförläggning av rubricerad ledning medföra ett intrång med
krav på vissa restriktioner/begränsningar längs med kabelsträckningen även om påverkan på landskapsbilden
kan minskas genom markförläggning. Kraven kan vara i form av fria ytor (inga buskar, träd, stängsel m.m.)
motsvarande cirka 15 meter under anläggningsfasen och cirka 10 meters bredd längs hela ledningsgatan
under drift.

Ett markkabelalternativ kan vara fördelaktigt ur landskapsbildssynpunkt och när det gäller hushållning med
naturresurser i samband med skogsbruk då det tar en smalare gata i anspråk. Dock är en luftledning
miljömässigt bättre då det blir begränsad påverkan på naturmiljön jämfört med markkabel då denna kräver
urgrävning och delvis borttransport av markens naturliga massor, bl.a. stenblock, för kabelschakt samt
återfyllning av ledningsgraven med finkross. Det kommer alltså att bli fråga om ett omfattande transportarbete
och omgivningspåverkan under anläggningsarbetet, vilket innebär att väg måste anläggas i samband med
kablifiering, vidare så innebär kabelalternativet att korsa vattendrag inte är lika enkelt som med luftledning och
kan innebära stor ingrepp i naturmiljön, som vid till exempel hammarborrning för att korsa ett vattendrag.

Vid markkabelförläggning behöver vägen ha god bärighet och anläggas längs schaktet då massor från
schaktet kommer att behöva forslas bort liksom nya massor tillföras. Påverkan på naturmiljön blir större om
man behöver gräva breda schakt istället för enstaka stolpplatser.

Ett markkabelutförande innebär även betydligt högre materialkostnader. Både den omfattande
arbetskostnaden samt materialkostnaden gör att det är betydligt mer kostsamt att förlägga en markkabel
istället för luftledning. Det är i storleksordningen cirka 4–6 gånger dyrare.
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Med bakgrund av detta bedömer Vattenfall Eldistribution att luftledningsalternativet är det bästa alternativet för
att uppfylla ledningens syfte och för att Vattenfall Eldistribution ska uppfylla sitt uppdrag att utveckla ett
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem.

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

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

Tabell 4–1. Teknisk beskrivning.

Parametrar Beskrivning
Ledningssträcka Mellan Vargfors-Grytfors och Grytfors-Bastusel, se Figur 1–1.
Ledningslittera L133
Ledningstyp Singulär eller duplex
Huvudsaklig stolptyp Portalstolpar
Konstruktionsspänning 170 kV
Nominell spänning 150 kV
Ledningen berör Enskilda och allmänna vägar, kraftledningar, riksintressen,

vattenskyddsområde, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, rennäring,
biotopskydd, Natura 2000, nyckelbiotop, naturreservat,
naturvärdesobjekt, sumpskogar.

4.2 Luftledning

4.2.1 Utformning och uppförande av luftledning
Den befintliga 150 kV luftledningen är byggd med portalstolpar, huvudsakligen i trä, med en ungefärlig
stolphöjd på 15–20 meter, se exempel i Figur 4–1. Fasbredden (avståndet mellan ytterfaserna) är 8 meter och
avståndet mellan faslinorna 5 meter. Beroende på terrängen varierar den befintlig ledningsgatans bredd
mellan 22–38 meter. Avståndet mellan stolparna är 130–200 meter. I tabell 4–1 redovisas de tekniska
parametrar som är aktuella för den planerade verksamheten.

Den nya ledningen uppförs med liknande utformning som dagens utförande. Höjden kommer att variera
mellan 14–20 meter beroende på markförhållanden och topografi exklusive 2 meter ytterligare för topplinor
med opto, se exempel i Figur 4–1. Komposit- och/eller stålstolpar kan vara ett alternativ vid längre övergångar
som kräver högra stolpar eller trånga passager, se Figur 4–1. Dessa stolpar ger möjlighet att passera
våtmarker och vattenförekomster vilket innebär att mindre mark kan tas i anspråk. Ett alternativ för att passera
trånga passager är att hänga faslinorna vertikalt i gemensam stolpkonstruktion. En sådan lösning innebär att
mindre mark tas i anspråk då ledningsgata inte behöver vara lika bred.

Dagens ledning mellan Harrsele och Floxen kommer vid uppförande att vara i drift. Vid byggnation av
ersättningsledningen kommer den nya 150 kV luftledningen att uppföras parallellt med befintlig ledning
eftersom den befintliga ledningen fortsatt behöver vara i drift under byggnationen. När den nya ledningen tas i
bruk kommer den gamla att raseras. Det innebär att delar av befintlig skogsgata kommer att nyttjas för den
nya ledningen, vilket innebär ett minskat intrång. Den totala ledningsgatans bredd blir cirka 40 meter.
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Figur 4–1. Exempel på 150 kV ledning med tvåbent portalstolpe och enkel topplina.

Befintligt vägnät bedöms till stora delar kunna användas för ledningsbyggandet och transporter.

Vattenfall Eldistribution har tagit beslut att fasa ut kreosot vilket innebär att bolaget kommer att upphöra med
att beställa produkter innehållande kreosot.

4.2.2 Markbehov
Enligt gällande föreskrifter ska en regionnätledning byggas trädsäker. Att en ledning är trädsäker innebär att
inga träd intill kraftledningen får bli så höga att de riskerar att växa in i eller falla på ledningen som kan hota
elsäkerheten, se Figur 4–2. Vid parallellgång med en annan kraftledning kommer den befintlig ledningsgatan
till viss del att kunna nyttjas vilket medför att mindre skog kommer att avverkas i jämförelse med om en helt ny
ledningsgata ska upprättas. Hur mycket skog som måste avverkas vid breddning är beroende av flera olika
faktorer, bl.a. den befintliga ledningsgatans bredd och områdets terräng. Sökande uppskattar att den
befintliga ledningsgatan kommer att breddas med cirka 20–30 meter. Vid parallellgång med väg kräver
väghållaren normalt cirka 10–12 meter mellan vägren och ledningsstolpe.

Figur 4–2. Principskiss för ledningsgata, skogsgata och sidoområden med farliga kantträd.

4.2.3 Drift och underhåll
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas återkommande. Driftbesiktning av ledning görs
okulärt från helikopter en gång per år. Vart åttonde år sker en besiktning från mark i form av en
underhållsbesiktning.
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För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med skogligt underhåll
menas att skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd längsmed kraftledningsgatan
avverkas om de riskera att kunna falla på ledningen, se Figur 4–2. Underhållsåtgärderna görs regelbundet,
ungefär vart åttonde år. Mellan tidpunkterna för planerade underhållsåtgärder, efter cirka fyra år, görs en
mindre omfattande röjning, en så kallad röjningsbesiktning. Röjningsbesiktning innebär att vegetation som kan
äventyra driftsäkerheten fram till nästa röjning åtgärdas. Röjningsarbeten görs normalt motormanuellt med
röjsåg. Lågväxande buskar sparas utanför fasområdet om de inte hotar driftsäkerheten. Avverkning görs
vanligtvis med konventionella skogsbruksmaskiner som skördare och skotare.

De tekniska underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen bl.a. i
samband med den årliga besiktningen. Tekniska underhållsåtgärder utförs regelbundet på ledningarna. Vid
erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en bedömning från fall till fall vilka åtgärder som
behöver vidtas och vilka eventuella försiktighetsmått som krävs.

4.3 Avveckling och rivning
Den nya ledningen innebär förnyelse av den befintliga ledningen mellan Harrsele och Floxen. Vid raseringen
av befintlig ledning uppstår markingrepp vid stolpplatserna. Stolphålen kommer att fyllas igen med befintliga
jordmassor. Vid raseringsarbetet kommer befintligt vägnät kunna användas för transporter till och från
ledningsgatan. Tillfälliga upplag av stolpar och faslinor kommer att anläggas invid befintliga vägar, men som
relativt omgående kommer att omhändertas. Nedmonterade stolpar kommer att transporteras till godkänd
mottagningsanläggning för förbränning. Raserad lina och stål transporteras till återvinningsanläggning,
isolatorer går till deponi.

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

5.1 Bedömningsgrunder
Effekterna och konsekvenserna av planerad verksamhet redovisas i text respektive i Tabell 5–1. Effekten är
den direkta och mätbara påverkan som den planerade verksamheten medför och uttrycks neutralt.
Konsekvensen utgörs av en analys av hur värdet påverkas och en bedömning av i vilken grad konsekvensen
är negativ eller positiv. Konsekvenserna bedöms utifrån tre graderingar: stora, måttliga eller små. Såväl
positiva som negativa konsekvenser värderas. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och
ingreppets eller störningens omfattning, se Tabell 5–1.
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Den sista biten till Floxen passerar den nya ledningen Floxen vattenskyddsområde.

5.3.2 Hänsynsåtgärder
Bygg-, rivnings och underhållsåtgärder utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor minimeras. Krav
på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i entreprenadupphandlingen och i entreprenörens
egenkontroll. Vattenkraft Eldistributions entreprenörer lyder under ISO 14001-certifikat och måste uppfylla
kraven enligt certifieringen.

Inga stolpupplag kommer att placeras inom eller i närheten av grundvattenförekomsten.

5.3.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på naturresurser sker under byggskedet i form av markarbeten och avverkning för
ledningsgata, samt vid rivning. Effekter under bygg- och rivningsskedet kan vara att ny skogsmark tas i
anspråk och begränsad framkomlighet.

Ersättningsledningen parallellt med den befintliga ledningen innebär en breddning av befintlig ledningsgata
genom avverkning för att göra den trädsäker. Parallellgång med befintlig ledning innebär att intrånget samlas
och att den ianspråktagna ytan blir mindre. Den del av ledningsgatan som ej används kommer lämnas till
fastighetsägaren efter det att den befintliga ledningen raserats. Möjligheten till skogsproduktion inom området
för ledningsgatan upphör under den tid som ledningen är i drift. Ledningen är dock inget hinder för
omkringliggande skogsverksamhet. Ledningens påverkan på skogsmark bedöms vara oförändrad mot nuläget
efter återställande av marken efter att ledningen raserats. Ersättningsledningens effekter på skogsmarken
bedöms inte skilja sig väsentligt från de rådande förhållandena och konsekvenserna bedöms som små.

Efter inarbetande av hänsynsåtgärder bedöms effekterna på grundvattenförekomsten, övriga
vattenförekomster och vattenskyddsområdet som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.4 Miljömål

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

Tabell 5–2. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. De mål som bedömts ha betydelse för projektet är markerade med fet stil.

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

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

Tabell 5–3. Miljömålsuppfyllelse av alternativen.

Miljömål Vald
sträckning

Motivering

Begränsad klimatpåverkan Ingen ny påverkan kommer ske på klimatet, men ledningen kommer bidra till att
koldioxidfri energi kan fortsätta att produceras.

Säker strålmiljö Ledningen innebär att ett elektromagnetiskt fält skapas. Någon ny påverkan på
människors hälsa bedöms dock inte uppkomma.

Myllrande våtmarker Ledningen bidrar inte till att dagens förhållanden förändras. Påverkan på
myrarna kommer att kunna undvikas genom att placera stolparna på var sida
om myrarna och/eller på torra uppstickande marker i våtmarkerna. På så sätt
sker inga effekter på myrarnas hydrologi och funktion.

Levande skogar Ledningen bidrar inte nämnvärt till att dagens förhållanden förändras.

Det kan inte uteslutas att värdefulla skogliga miljöer skulle ha avverkats i
nollalternativet som en del i det normala skogsbruket.

God bebyggd miljö Inga permanenta hälso- eller säkerhetsrisker förutspås för boende. Buller och
andra störningar kan dock uppstå temporärt under byggtiden.

Ett rikt växt- och djurliv Ledningen innebär inte nämnvärt till att dagens förhållanden förändras.

Det kan inte uteslutas att värdefulla skogliga miljöer skulle ha avverkats i
nollalternativet som en del i det normala skogsbruket.

5.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller
störningsnivåer som människor eller miljön tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, fisk-
och musselvatten, yt- och grundvatten samt omgivningsbuller.

Berörda vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer redovisas under avsnitt 5.4
Resurshushållning och 5.7 Naturmiljö.
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Övriga miljökvalitetsnormer berörs ej av planerad verksamhet. Sammantaget bedöms den planerade
ledningen inte påverka fastställda miljökvalitetsnormer.

5.6 Naturmiljö

5.6.1 Metodik
Naturmiljö är ett mångtydigt och omfattande begrepp. I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas främst
natur- och vattenmiljöer som bedöms ha särskilt höga naturvärden och som är av betydelse för den biologiska
mångfalden, inklusive naturvårdsarter såsom rödlistade arter. Dessa områden utgörs ofta av livsmiljöer som
har goda förutsättningar för att hysa hotade och skyddsvärda arter. Både formellt skyddade områden (med
stöd av MB Kap 7, 4 & 11 § och JB 7 kap 3 §) och områden utan skyddsstatus idag ingår i
konsekvensbeskrivningen. De berörda områdenas skyddsvärde påverkar bedömningen av konsekvenserna.
Områdenas skyddsstatus indikerar deras skyddsvärde. För skogsstyrelsens sumpskogar finns ingen
fältdokumentation liknande den som finns för övriga skyddsformer och klassningar (naturreservat, Natura
2000, naturvårdsavtal, VMI, nyckelbiotoper och naturvärdsobjekt) varför förekomsten av faktiska naturvärden
kan variera kraftigt.

Kartor över den nya ledningen och naturmiljöintressen presenteras i Bilaga C och Bilaga D.

Underlagsmaterialet är hämtat från flera olika källor. I Tabell 5–4 nedan presenteras respektive källa och
datamaterial.

Tabell 5–4. Underlagsmaterial för bedömning av naturmiljön

Källa Datamaterial
Naturvårdsverket Naturreservat*

Riksintresse naturvård
Natura 2000

Länsstyrelsen Naturvårdsavtal NVA*
Våtmarksinventeringen – VMI

Vatteninformation Sverige (VISS) Grundvatten, sjöar, vattendrag
Skogsstyrelsen Biotopskyddsområden*

Naturvårdsavtal Sks*
Nyckelbiotoper
Naturvärdesobjekt

Skogsstyrelsen Sumpskogar
Artdatabanken Observationer av naturvårdsarter och fåglar**

* Formell skyddsform som beslutas med stöd av MB och JB och regleras av staten via ansvariga
myndigheter.

** Efter artnamnen anges rödlistekategori (CR, akut hotad; EN, starkt hotad; VU, sårbar; NT, nära hotad),
samt om arten ingår i åtgärdsprogram (ÅGP), eller är upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1 (FD).

5.6.2 Förutsättningar

5.6.2.1 Registrerade naturvärden
Under utredningen har den ersättningsledningen anpassats till att så långt som möjligt undvika skogar med
dokumenterat höga naturvärden, till exempel formellt skydd i naturreservat, biotopskyddsområden och
naturvårdsavtal och även identifierade naturvärden i nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt.

Ledningen startar i Harrsele och korsar utkanten av Natura 2000-området Åtmyrberget (SE0810484). Strax
söder om Hörnsjö löper ledningen över två biotopskydd (SK44-2001 och SK266-199) som även är
nyckelbiotopsklassade. Här finns även ett registrerat naturvärdesobjekt (N 12349-1995) och söder om dessa
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ytterligare en nyckelbiotop (N 10613-1998) (Figur 5–1). I anslutning till byn Hummelholm berör ledningen
Hummelholm naturreservat (NVR2001675) Figur 5–2). Hummelholms naturreservat är också ett utpekat
Natura 2000-område (SCI-område). Två sumpskogar berörs också, men inga objekt som utpekats i
våtmarksinventeringen. I övrigt består området längs ledningen i huvudsak av hyggesmark, ungskogar,
plockhuggna skogar och till mindre del av naturskogar som inte påverkats av kalhyggesbruk.

Fynd av rödlistade kryptogamer (svampar, lavar och mossor) har gjorts på ett antal platser längs ledningen.
Fynden är i stor utsträckning koncentrerade till skogar som Skogsstyrelsen har bedömt ha höga naturvärden.
Främst rör det sig om typiska arter för grannaturskog. Här kan nämnas rynkskinn (VU), harticka (NT),
violettgrå tagellav (NT) och lunglav (NT) och vanligare förekommande orkidéer som fläcknycklar och
spindelblomster – arter som trots tämligen allmän förekomst i äldre skog är fridlysta. På en av de gräsmarker
som korsas, strax söder om Harrsele kraftstation, har man hittat åkerkål (NT). Strax väster om Hummelholms
naturreservat, längs älven, har man även hittat topplåsbräken (VU) som även omfattas av ”åtgärdsprogram för
hotade arter och naturtyper ”(ÅGP). På denna plats har man även hittat skalbaggsarten röd fallbagge (VU)
som trivs i solbelysta bryn.

Flera sumpskogsområden korsas av ledningen, men i dessa skogar och hyggen saknas registrerade höga
naturvärden.

Figur 5–1. Ledningen korsar här tre nyckelbiotoper, ett naturvärdesobjekt och tre nyckelbiotoper (ligger under de två biotopskydden).

Breddningen av ledningsgatan varierar längs med ledningssträckningen, men uppskattningsvis kommer
ledningsgatan att breddas med 15–25 meter beroende omkringliggande skog. Efter breddning kommer
ledningsgatan hålla en bredd på 40 meter. Breddning kommer att förändra förhållanden för den
omkringliggande naturmiljön och den solbelysta ytan kommer förändras. Solbelysta bryn kommer att
förskjutas i och med breddningen vilket påverkar floran längs med ledningsgatan.
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Figur 5–2. Ledningen berör Hummelholms naturreservat.

Ersättningsledningen kommer att byggas på den västra sidan av befintlig ledningen vid passagen av
Öreälven, vid Hummelholms naturreservat, vilket innebär att avståndet mellan naturreservatet och ledningen
ökar och ytterligare påverkan på naturreservatet kan undvikas.

5.6.2.2 Fåglar
De vanligast förekommande arterna i omgivningarna är lövsångare och bofink (Sveriges vanligaste fåglar och
mycket vanliga i området), bergfink (vanlig i skogsmark) samt trädpiplärka (knuten till glest trädbevuxna myrar
samt hyggesmarker). Även trastar såsom björktrast, rödvingetrast, taltrast och dubbeltrast är mycket vanliga.

I beskrivningen nedan presenteras endast de mest karaktäristiska arterna samt speciellt intressanta arter och
arter av speciell betydelse för de områden som berörs av ledningen samt vid en yta som sträcker sig 2
kilometer utanför detsamma.

I de äldre barrskogsområdena har man hittat arter såsom kungsfågel (VU), hackspettarterna tretåig hackspett
(NT), gråspett (FD) och spillkråka (NT) samt ugglearten pärluggla (FD). Enstaka häckningar av duvhök (NT),
fjällvråk (NT) och bivråk (NT) sker också ute i skogslandet och arterna har setts i området vid upprepade
tillfällen. Flera fynd finns också av de tre förekommande skogshönsen orre och järpe – samtliga tre
upptagna i fågeldirektivets bilaga 1.

Längst i söder, ca 2 kilometer bortanför ledningen, ligger Olofsforsåkern, vilken är en välkänd fågellokal. Det
är också här huvuddelen av alla registrerade observationer gjorts. Här rastar årligen flockar med andfåglar
som sädgås (NT), sångsvan (FD) och vitkindad gås (FD). Platsen är också viktig för förbiflyttande rovfåglar.
Bland dessa kan nämnas  (FD) och falkarterna pilgrimsfalk (NT) och 
(FD). rn (NT) ses sporadiskt och i huvudsak under vår och höst. Förutom dessa
arter syns också olika vadare som ljungpipare (FD), fjällpipare (FD) och brushane (VU). Storspov (NT) är årlig
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häckfågel. Ovanligare arter som tillexempel fjällgås (CR) och brunglada (EN) ses endast mycket sällan på
platsen.

5.6.2.3 Vattenmiljö
I norr korsas Öreälven vilken är en skogsälv som är utpekad som Natura 2000-område (SE0810434) (SCI-
område) och också ett riksintresse för naturvård, se Figur 5–3. I älven finns ett lekvandrande bestånd av lax
(habitatdirektivet) och havsöring. Inom Natura 2000-området finns även arterna bred gulbrämad dykare,
flodpärlmussla, stensimpa, och utter samt den ovanliga arten ävjepilört utpekade. På sin väg korsar ledningen
också sex av älvens biflöden som även de tillhör samma Natura 2000-område. De VISS-registrerade vattnen
Hasabäcken (SE710045-168471), Hörnån (SE708974-168087), Tväråbäcken (SE708469-168092),
Flaxtjärnbäcken (SE706779-168112), Djupsjöbäcken (SE706690-168015), och Leduån (SE705881-168013),
samt Torrsjön (SE708608-168268) vidrörs också av ledningen.

Åtgärder vid vattendragen omfattas av bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap. Miljöbalken.

Figur 5–3. Ledningen korsar här Öreälven som både är Natura 2000-område och ett utpekat r ksintresse för naturvård. Observera att
några av älvens biflöden också berörs av ledningen.

5.6.3 Hänsynsåtgärder
Under bygg- och driftskede kommer Vattenfall Eldistribution att utföra följande generella försiktighetsåtgärder:

· Inga stolpar placeras i Natura 2000-vattendrag eller inom en zon på minst 10 meter från vattendrag.
· En 10 meter bred skyddszon med befintlig lågväxande vegetation sparas i anslutning till vattendrag

och våtmarker.
· Stolpplaceringen planeras genom att anpassa spannet så att placering i våtmarker eller i strandkanter

vid sjöar och vattendrag undviks.
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· Överfarter över vattendrag ska planeras väl. Vid överfart över vattendrag ska tillfälliga eller
permanenta broar användas.

· Vid anläggningsarbeten på marker med dålig bärighet ska de maskiner och metoder användas som
medför minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. Om körskador uppstår i mark ska marken återställas i
samband med avslutat arbete.

· Anläggningsarbeten utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor minimeras. Krav på
hantering och försiktighetsåtgärder regleras i entreprenadupphandlingen och i entreprenörens
egenkontroll.

5.6.4 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny luftledning på naturvärden sker under byggfasen i form av markarbeten, förändrade
ljudnivåer, avverkning för ledningsgatan och med uppsättning av stolpar. Effekter under bygg- och
rivningsskedet kan vara förlust av naturlig vegetation, fragmentering av skog, påverkan och tillfälligt
förändrade ljudnivåer. Genom att den befintliga ledningen ersätts med en liknande ledning parallellt bedöms
förändringen i de rådande förhållanden som mycket små.

Ledningen korsar två Natura 2000-områden, ett riksintresse för naturvård, två biotopskydd, ett naturreservat,
samt tre nyckelbiotoper och ett naturvärde. Längs ledningen finns även 7 VISS-registrerade vatten och två
registrerade sumpskogar. Inga våtmarksinventerade objekt (VMI) korsas av ledningen.

Ledningen mellan Harrsele och Floxen korsar en mindre del av Natura 2000-området Åtmyrberget. Den skog
som berörs är av allt att döma äldre barrskog som inte tidigare avverkats. Vattenfall Eldistribution kommer på
denna sträcka att bygga den nya ledningen i samma ledningsgata genom att ta ett tillfälligt driftstopp på
befintlig ledning. Först raseras befintlig ledning, sedan byggs ersättningsledningen i exakt samma
ledningsgata. Detta innebär att den omgivande skogen inte kommer att påverkas. Tre nyckelbiotoper korsas,
varav två är skyddade som biotopskydd (Figur 5–1). På grund av nyckelbiotopernas isolerade lägen (Figur 5–
1) och den ganska begränsade storleken hos dessa, bedöms effekterna – givetvis beroende av hur stort
intrånget blir – av en breddning av ledningsgatan, som måttliga till stora och konsekvenserna bedöms som
måttliga. Detta gäller även för biotopskydden, som överlappar två av nyckelbiotoperna samt naturvärdet. För
Hummelholms naturreservat (se Figur 5–2), där endast en mycket liten del av reservatet berörs, blir effekterna
små och även konsekvenserna små. I höjd med Hummelholm korsas även Öreälven som är ett riksintresse
för naturvård och som även är ett utpekat Natura 2000-område (Figur 5–3). Effekterna av en breddning av
kraftledningsgatan på Öreälven bedöms som obetydliga och konsekvenserna som obetydliga.

5.6.4.1 Konsekvenser för naturvårdsintressanta arter
När det gäller rödlistade arter så är effekter och konsekvenser för dessa helt avgörande i vilken utsträckning
ledningsgatan ska breddas, eller hur den ska läggas. Fynden av de skogslevande kryptogamerna och
orkidéerna ligger i anslutning till nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och biotopskydd. Landskapet omkring är
mycket hårt nyttjat av skogsbruk och arter som tillexempel rynkskinn och violettgrå tagellav torde endast
finnas kvar i mycket liten utsträckning, varför effekterna av ett lokalt försvinnande kan bli mycket stora för
populationerna på lokal nivå. Konsekvenserna blir i då följaktligen också stora. Övriga rödlistade kryptogamer
är något vanligare och torde finnas mer spridda i landskapet, varför effekter och konsekvenser för de lokala
populationerna antagligen skulle bli måttliga även om några exemplar försvann under processen.

De kärlväxter som hittats, dvs topplåsbräken och åkerkål är hävdgynnade och kräver ljusa och öppna
förhållanden. Detta gäller även för skalbaggsarten röd fallbagge. Den påverkan som skulle ske av en
breddning av ledningsgatan skulle därmed sannolikt gynna dessa arter under en kortare tid, men sedan
återgå till rådande förhållanden.

5.6.4.2 Fåglar
Vid ett fåtal platser längs ledningen mellan Harrsele och Floxen korsas mindre åkrar där arter som storspov
kan finnas under häckningstid. Risken för påflygning kommer sannolikt inte att förändras från rådande
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förhållanden.  I övrigt sträcker sig ledningen i huvudsak genom skogsmark i höjd med-, eller under trädhöjd,
vilket sannolikt reducerar risken för påflygning.

Ersättningsledningen kommer sannolikt inte påverka fåglars bevarandestatus på lokal, regional eller nationell
nivå. Olofsforsåkern ligger väl utanför riskzonen för ledningen och inga ytterligare risker kommer därför
tillkomma som följd av breddningen. I skogslandskapet rör sig till exempel skogshöns som har förhöjd risk att
kollidera med kraftledningar. Ledningen planeras att byggas med stolpar som ligger under trädhöjd vilket
minskar riskerna. Ersättningsledningen kommer att ha ett fasavstånd på fem meter vilket bedöms vara ett
tillräckligt stort avstånd för att i stort sett eliminera risken för strömgenomgång när större fåglar sätter sig på
stolpar och ledningar.

Sammanfattningsvis bedöms ledningens effekter på fågellivet som små och konsekvenserna bedöms som
små. Bedömningen är att de nya förhållandena inte skiljer sig från de rådande.

5.6.4.3 Vattenmiljö
Vattendragens eller sjöarnas kontinuitet eller ekologiska status kommer inte att påverkas av en ny ledning
eller av rivning av den befintliga ledningen. Vid detaljprojektering kan passering av övriga vattenförekomster
ske utan påverkan på naturmiljön genom att anpassa avståndet mellan stolparna (se 1.1.3. Hänsynsåtgärder
för en utförlig beskrivning). Avverkning leder till ökad solinstrålning vilket i begränsad omfattning kan leda till
förändrade förhållanden i vattendragen, speciellt i de minsta. Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms
ledningens effekter och konsekvenser på vattenmiljöer som obetydliga.

5.7 Kulturmiljö

5.7.1 Förutsättningar

5.7.1.1 Topografi och fornlämningsbild
I Västerbottens län ingår landskapet med samma namn, södra Lappland, den nordöstra delen av
Ångermanland samt mindre delar av norra Jämtland. I öster ligger dagens kustland och innanför detta finns
en bred zon, som tidigare har täckts av hav. Det vidsträckta inlandsområdet ovanför högsta kustlinjen är
kuperat och moräntäckt och genomskuret av älvdalarna för Umeälven, Vindelälven och Ångermanälven.
Älvdalarna rymmer även större sjöar och vidsträckta myrmarker. Kring dessa älvdalar reser sig fjällen allt
högre och brantare. Inlandsområdet, nedanför högsta kustlinjen, genomkorsas av åsar längs älv- och ådalar,
vars nedre delar har inslag av mo- och mjälamarker med nipbildningar samt närmast kusten uppodlade
lermarker. Skogsmarken upptar över två tredjedelar av länets yta.

Kustbandets karaktärsfornlämningar utgörs i huvudsak av lämningar efter sälfångst och fiske, så som
tomtningar, fiskelägen och labyrinter. Bland strandförskjutningszonens karaktärsfornlämningar märks rösen
och stensättningar och högre upp i terrängen tidigare kustbundna boplatser och historiska lämningar som
tjärdalar. Inlandsområdets fornlämningsbild präglas av fångstgropar och boplatser med bland annat
skärvstensvallar och härdar. I fjällområdets är fångstgropar, boplatser, stalotomter, härdar och samiska
lämningar i övrigt de mest framträdande lämningarna.

Den planerade ledningen löper i nord-sydlig riktning mellan Harrselsfors och Floxen genom Vännäs,
Bjurholms och Nordmalings socknar och kommuner, Västerbottens län. Ledningen löper genom mestadels
utpräglad skogsmark, undantaget vid Harrselsfors, Hörnsjö, Hummelholm, Brännan, Bäckliden och Ledusjö,
där ett mer öppet odlingslandskap finns. Ett flertal mindre sjöar och vattendrag passeras och inslaget av
myrmark är betydande. Den kulturhistoriska analysen har utförts inom en 100 meter bred korridor längs den
befintliga ledningen och längs de planerade justeringarna av ledningsstäckningen. Den samiska kulturmiljön
gör sig påmind i ortnamnen med namn som Lappkåtaberget, Rengårdsmyran och Lill-Rengårdsmyran.
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5.7.1.2 Kulturvärden
En lämning finns registrerad i Fornreg (Fornminnesregistret) inom analysområdet. Vidare finns ett flertal
lämningar från Skog & historia. Dessa lämningar är delvis traditionella skogshistoriska lämningar, men här
finns även fångstgropar som bör utgöra fornlämning. Lämningarna är dock inte granskade och införda i
Fornreg, se tabell 5–5 samt figur 5–4 till 5–8 för lämningarnas placering.

Tabell 5–5 Kulturvärden inom analysområdet.

Id Lämningstyp Status Kommentar

L1937:6237 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

3003566 Husgrund, historisk tid Ej granskad

3003269 Kemisk industri Ej granskad Tjärdal

3002896 Kemisk industri Ej granskad Tjärdal

3002862 Stridsvärn Ej granskad

3000388 Dammvall Ej granskad

3396932 Fångstgrop Ej granskad

1000013 Fångstgrop Ej granskad Består av flera punktobjekt,
fångstgropssystem

3000299 Kolningsanläggning Ej granskad Kolbotten

3000280 Kolningsanläggning Ej granskad Kolbotten
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Figur 5–4. Karta över kulturvärden mellan Harrsele och Floxen.
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Figur 5–5. Karta över kulturvärden inom buffert längst sträckan Harrsele - Floxen.
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Figur 5–6. Karta över kulturvärden inom buffert längst sträckan Harrsele - Floxen.
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Figur 5–7. Riksintresse för kulturmiljövård Hummelholm tangerar ledningsbufferten mellan Harrsele - Floxen.
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Figur 5–8. Karta över kulturvärden inom buffert längst sträckan Harrsele - Floxen.
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5.7.1.3 Utpekade intresseområden för kulturmiljövården
I ledningssträckningens södra del tangerar ledningen den västra gränsen till riksintresse för kulturmiljövården
AC2, Hummelholm, se figur 5–7, med motiveringen: Bymiljö i dalgångsbygd av medeltida ursprung med
bevarade ålderdomliga drag i bebyggelsemönstret. Omfattande ängsmarker vid Öreälvens stränder.

Uttryck för riksintresset: Bevarade äldre gårdslägen från 1600-talet, ägogränser, vägnät med allé och genuin
bebyggelse. Slåttermark vid älven.

5.7.2 Hänsynsåtgärder
Enskilda fornlämningar undviks genom hänsyn vid projektering.

5.7.3 Konsekvensbedömning
Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljövärden bli liten eller obetydlig. Enskilda lämningar bör gå att
undvika med god projektering. De lämningar som upptagits av Skog och historia bör granskas för att fastställa
dess antikvariska status. En inventering av sträckan, hela eller delar av, kan även påvisa ytterligare förekomst
av forn- eller kulturlämningar. Beträffande riksintresset för kulturmiljövård Hummelholm bedöms projektet inte
påverka detta negativt, då ledningen löper i befintlig ledningsgata strax utanför riksintressets västra
begränsning.

5.8 Landskapsbild

5.8.1 Förutsättningar
Bjurholm, Vännäs och Nordmalings kommuner ligger inom den mellanboreala vegetationszonen och har ett
varierat landskap med skog och berg. Området utgörs av den naturgeografiska regionen som benämns 29b,
Norra Bottenvikens kustslätt. Landskapet är flackt till svagt kuperat och präglas främst av skogsmark med
inslag av våtmarker, sjöar, vattendrag och i mindre utsträckning jordbruksmark. Den största delen av
skogsmarken är påverkad av storskaligt skogsbruk och består således av en blandning av kalhyggen,
ungskogar, gallringsskogar och avverkningsmogna skogsbestånd, trots detta förekommer det mindre partier
med äldre skog av naturskogskaraktär, varav delar är skyddade som naturreservat.

Genom landskapet som omger ledningssträckan rinner Hörnån, Öreälven och Leduån i sydostlig riktning,
varav Öreälven är utpekat som Natura 2000-område och riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv.

Landskapsbilden påverkas av befintliga kraftledningar, stambanan och ett relativt tätt vägnät där väg 92 utgör
den största vägen.

Längst den nya ledningen finns samlad bebyggelse i Hörnsjö och Hummelholm. Utöver den mer samlade
bebyggelsen förekommer områden med glesare bebyggelse, främst i jordbruksområden i anslutning till
vattendragens närhet.

5.8.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.8.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på landskapsbilden sker under byggfasen i form av markarbeten, avverkning för
ledningsgata och montering av ledningen, samt under rivning. Effekter under bygg- och rivningsskedet kan
vara begränsad framkomlighet och förändrade ljudnivåer till följd av arbetsmaskiner och ökade transporter.
Effekterna är dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i området.

Effekter under drift kan vara av visuell art, speciellt i öppna delar av landskapet. En luftledning påverkar
landskapet genom stolpar och trädfria ledningsgator. Bredden på ledningsgatan och stolparnas höjd har
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betydelse för ledningens påverkan på landskapet. Den visuella påverkan kan dock begränsas av
mellanliggande vegetation och närliggande infrastruktur.

Den befintliga ledningen har stått på samma plats i cirka 60 år. Den nya ledningens påverkan på
landskapsbilden bedöms vara oförändrad mot nuläget då den befintliga ledningen byts ut mot en ny i liknande
utförande. Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som
obetydliga.

5.9 Friluftsliv

5.9.1 Förutsättningar
Markerna längs den nya ledningen är tillgängliga för jakt, bär- och svampplockning och som strövområden.

Öreälvens dalgång är utpekad som riksintresse för friluftsliv och är viktig för sportfisketurismen. Utmed älven
finns välbesökta vandringsleder med iordningställda vindskydd och rastplatser. Nedströms Torrböle finns
Laxforsen som är ett av Öreälvens finaste vattenfall och därför också frekvent besökt av vandrare.

5.9.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.9.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på rekreation och friluftsliv sker under byggskedet i form av markarbeten och
avverkning för ledningsgata, samt under rivningsskedet. Effekter under bygg- och rivningsskedet kan vara
ianspråktagande av mark, begränsad framkomlighet och förhöjda ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och
när luftledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i området.

Den befintliga ledningen har stått på samma plats i cirka 60 år. Den nya ledningens påverkan på rekreation
och friluftsliv bedöms vara oförändrad mot nuläget. Ledningens effekter bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.10  Boendemiljö, hälsa och säkerhet

5.10.1 Elektriska och magnetiska fält
I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, från solen och
från naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra
nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda
röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av
elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
faslinornas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial.
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Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs. det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Såvitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:

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

· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.

· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

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

5.10.2 Förutsättningar
Magnetfältsberäkningar har tagits fram för aktuell ledning. Magnetfältet beräknas från ledningens mitt och
magnetfältets utbredning i sidled från centrum av ledningarna illustreras i figur 5–9. Styrkan av
kraftledningarnas magnetfält är som störst direkt under kraftledningarna och liksom figurerna illustrerar avtar
magnetfältet snabbt med avståndet.

Vid beräkning av magnetfältet har uppmätta årsmedeleffekter använts. Till detta har en marginal på 5% av
ledarens överföringskapacitet på vintern lagts till. Beräkningshöjden är satt till 1,5 m över mark och 0 meter
motsvarar ledningens mittfas.

Vid 32 m från mittensfasen är magnetfältet under 0,4 uT.



Miljökonsekvensbeskrivning – Harrsele – Floxen

40

Figur 5–9. Magnetfält kring aktuell kraftledning. L133 avser befintlig ledning. L133, resulterande, samt nollalternativ sammanfaller.
Resulterande visar totalen av samtliga magnetfält. Nollalternativ visar befintligt magnetfält i det fall man söker för en helt ny ledning, i
detta fall ersätts en befintlig.

Vid Slucknäset går ledningen idag nära bostadshus.

5.10.3 Konsekvensbedömning
Ersättningsledningens visuella påverkan på bebyggelse och boendemiljö bedöms vara oförändrad mot
nuläget då den befintliga ledningen byts ut mot en ny i liknande utförande. Ledningens effekter på bebyggelse
och boendemiljö avseende visuell påverkan och elektromagnetiska fält bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.10.4 Hänsynsåtgärder
Med hänsyn till ledningens läge idag ansöker Vattenfall Eldistribution om att ledningen flyttas österut förbi
bostadshusen Slucknäset för att skapa en bättre boendemiljö och att säkerställa att magnetfältet ligger under
0,4 uT, se figur 5–10.
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Figur 5–10. Flyttad ledningssträckning förbi Slucknäset.

5.11 Rennäring
Rennäringen styrs av renarnas vandringar över året. Renarna flyttas mellan olika betesområden utifrån årstid
och tillgången på bete. Hur betesmarkerna nyttjas skiljer sig åt från år till år och beror på klimat och andra
yttre förutsättningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet och exploateringar. Detta innebär att inte
bara områden utpekade som riksintressen är viktiga från ett renskötselperspektiv.

Forskning avseende hur ren påverkas av kraftledningar och vindkraft pågår i Sverige och Norge samt
internationellt. Renarnas rörelsemönster följs till exempel genom att de förses med GPS-sändare eller genom
spillningsinventeringar.

I en sammanställning av forskningsläget avseende vindkraftens effekter på landlevande däggdjur har bland
annat kraftledningarnas påverkan på ren beskrivits (Naturvårdsverket 2012). Vissa studier pekar på att renar
undviker områden nära kraftledningar och att ledningarna kan fungera som barriär för renarnas rörelser i
fjällområden. Andra undersökningar visar dock att det inte skulle finnas någon sådan påverkan. Forskarna
menar att skillnaderna antagligen beror på att man har studerat olika skalor, det vill säga i de studier som
gjorts på regional nivå har man sett att renar undvikit kraftledningar, medan de studier som inte finner några
effekter gjorts på lokal skala.

Den planerade ledningssträckningen är belägen inom tre samebyars förvinter-, vinter- och
vårvinterbetesmarker; Ubmeje tjeälddie, Vapsten och Vilhelmina norra samebyar, se Bilaga E.
Vinterbetesmarkerna är de områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober – 30 april och som
nyttjas som renbete under förvinter och vinter och vårvinter.

Ledningssträckningen passerar genom områden som är av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5§
miljöbalken för alla tre samebyar, se Bilaga E. Områden av riksintresse för rennäring beskrivs som områden
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som genom urvalskriterier utpekats som särskilt viktiga för rennäringen. De utgör kraftcentrum inom samebyn
och har en totalkvalitet av avgörande betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom
samebyn. Renskötselns riksintressen syftar till att säkerställa att näringen har tillgång till områden som är
grundläggande för varaktig renskötsel samt platser och funktioner som behövs för att renskötseln skall de
klara de nödvändiga förflyttningarna så att dess årscykel inte bryts.

Från Harrsele och söderut berörs tre riksintresseområden för Ubmeje tjeälddie. Sydväst om Myrliden och
söderut mot Floxen och väster mot Svensnäset, berörs två riksintresseområden för Vapsten och Vilhelmina
norra samebyar. Samtliga områden utgör större sammanhängande betesområden som också utgör
kärnområden för rennäringen.

5.11.1 Ubmeje tjeälddie
Ubmeje tjeälddie är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Storuman
kommun. Samebyn har sina vinterbetesmarker i Sorsele, Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå
kommuner. Samebyn har 21 registrerade renskötselföretag. Det är länsstyrelsen i Västerbottens län som
fastställer högsta tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 7800 djur i vinterhjorden.

I alla samebyar finns en strävan att nyttja betet efter en viss årstidsfördelning vilket dock försvårats av intrång
av olika slag när betesområdena har minskat och fragmenterats. Möjligheten att flytta renarna till fots mellan
olika årstidsbeten har därigenom begränsats eller omöjliggjorts i vissa lägen. Vintertid är det stora problemet
nedisning av betesmarkerna eller hård skare. Snöförhållandena försämras också på grund av stora kalhyggen
med ogynnsam snökonsistens och förstört och skadat lavtäcke. Vinterbetesgrupperna inom samebyarna
måste därför flytta mellan olika betesmarker. Renskötarnas jobb under vintern är att kantbevaka renhjordarna
och skydda dem från rovdjur.

Ledningssträckningen passerar områden som nyttjas som förvinter (november – december) och vinterland
(januari – mars) av Ubmeje tjeälddie. Från Harrsele och cirka en mil söderut passerar ledningssträckningen
ett område som är redovisat som kärnområde och trivselland för rennäringen. Trivselland är områden dit
renen naturligt söker sig för bete och vila under en längre period. Ledningssträckningen korsar en flyttled cirka
3 km söder om Harrsele. Cirka 3 km söder om Bastumyran korsar ledningssträckningen ett större
sammanhängande kärnområde för rennäringen som sträcker sig fram till Nyhem. Områden som utgör
kraftcentrum inom samebyn är kärnområden för rennäringen. De har en totalkvalitet som är av avgörande
betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel inom samebyn. Kärnområdena tillfredsställer renens behov
av betesro och utrymme och besöks återkommande. Områdena nyttjas för att hålla renen stationär såväl inom
åretruntmarkerna som vinterbetesmarkerna de tider det är nödvändigt. Inom kärnområdet tangerar ledningen i
väster ett område som är redovisat som riksintresse för rennäring mellan Räftan och Nyhem. Väster om
Söråker korsar ledningssträckningen en svår passage för flytt av renar över väg och järnväg. Cirka 3 km
söder om Söråker korsar ledningsträckningen ett större sammanhängande kärnområde som sträcker sig fram
till samebygränsen till Vapsten och Vilhelmina norra samebyar. Väster om Holmen korsar
ledningssträckningen en flyttled för rennäringen.

5.11.2 Vapstens sameby
Vapsten är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Storumans kommun och
vinterbetesmarker i Storuman, Vilhelmina, Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling, Umeå och Vännäs
kommuner. I samebyn finns 8 registrerade renskötselföretag och samebyn får ha högst 6500 djur i
vinterhjorden.

Ledningssträckningen ligger inom förvinter- och vinterbetesland för Vapsten och Vilhelmina norra samebyar.
Ledningssträckningen passerar ett stort sammanhängande kärnområde som används för vinterbete och
består av lavrika tallhedar. Området är av riksintresse för rennäringen.
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5.11.3 Vilhelmina norra sameby
Vilhelmina norra är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Vilhelmina
kommun. Samebyns vinterbetesmarker ligger i Vilhelmina, Åsele, Örnsköldsvik, Bjurholm och Vännäs
kommuner. Samebyn har 23 registrerade renskötselföretag. Samebyn får ha högst 11 000 djur i vinterhjorden.

Ledningssträckningen ligger inom förvinter- och vinterbetesland för Vapstens och Vilhelmina norra samebyar
vilket har beskrivits i avsnitt 5.11.2. Ledningssträckningen passerar som tidigare nämnts ett stort
sammanhängande kärnområde som används för vinterbete och består av lavrika tallhedar. Området är av
riksintresse för rennäringen.

5.11.4 Hänsynsåtgärder
För att minimera störningen för renskötseln kommer Vattenfall Eldistribution att kontakta samebyarna innan
och under byggtiden för att finna en lösning som kan fungera för båda parter.

5.11.5 Konsekvensbedömning
Ersättningsledningen kommer att ersätta befintlig ledning. Påverkan av en ny luftledning på rennäring sker
under byggfasen i form av avverkning, ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt en tillfällig
nedsättning av markens värde som betesmark. Eftersom anläggningsarbetet ger begränsade ingrepp och är
av engångskaraktär så bedöms den störning som uppstår bli kortvarig under två vintersäsonger.

Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband med underhållsåtgärder eller som öppet skogsfritt stråk.
Kraftledningar brukar dock medföra att skotertrafik sker längs med dessa, vilket skapar hårda spår som
renarna kan följa, då ibland i fel riktning för renskötseln vilket skapar merarbete och merkostnader för
renskötarna.

Den nya ledningens påverkan på rennäring bedöms vara oförändrad mot nuläget eftersom tillgängligheten till
betesmarkerna inte påverkas i någon större grad. Områden av riksintresse berörs och ledningen kan
uppfattas som en barriär av renar, men befintlig ledning har funnits i området en längre tid och rennäringens
aktiviteter bedöms ha anpassat sig till denna. Ersättningsledningen bedöms inte påverka förutsättningarna för
att bedriva renskötsel i området. Ersättningsledningens effekter på rennäringen bedöms inte förändras från
rådande förhållanden och bedöms på lång sikt som små. Konsekvenserna bedöms även dessa som små.

5.11.6 Kumulativa effekter
För en sameby måste varje intresse, verksamhet och exploatering ses i ett sammanhang och hur dessa
tillsammans påverkar renskötseln. Rennäringen har ett beroende av flexibilitet vad gäller betesmarker och
flyttleder. Denna flexibilitet kan påverkas av olika exploateringsintressen, klimatförändringar eller rovdjurstryck
som sammantaget leder till svårigheter för samebyn att bedriva sin näring, dvs kumulativa effekter. Varje nytt
intrång i betesmarkerna innebär att möjligheten till flexibilitet minskar och ger merarbete för renskötarna.

Olika typer av verksamheter och intressen som tillsammans påverkar renskötselns förutsättningar är
skogsbruk, vindkraft, väg, järnväg, täktverksamhet och friluftsliv. Till detta tillkommer även effekten av
klimatförändringar som medför att såväl kustbetet påverkas som åretruntmarkerna ovan odlingsgränsen samt
förekomsten av rovdjur inom samebyarnas betesområden. Ersättningsledningen bedöms inte förändra
rådande förhållanden.

5.11.7 Tillkommande kumulativa effekter
Den nya ledningen mellan Harrsele och Floxen medför inget ytterligare intrång då den byts ut mot befintlig
ledning i samma utförande men på kort sikt medför anläggningsarbetet av den nya ledningen samt rivning av
den befintliga ledningen, de konsekvenser för rennäringen som redovisats ovan. När anläggnings- och
rivningsarbetena upphört upphör de direkta störningarna för renskötseln. Utifrån kumulativa perspektiv kan
effekter uppstå på djurens kondition, överlevnad, reproduktion och produktion, som är följder av att renar
utsätts för flera typer av störningar samtidigt. Under förutsättning att inarbetade hänsynsåtgärder vidtas kan
den kumulativa effekten som den nya ledningen kan komma att bidra till undvikas.
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Tillkommande kumulativa effekter av den nya ledningen är för sträckan mellan Harrsele och Floxen medför
ingen ytterligare fragmentering av betesmark då ledningen följer den tidigare ledningsgatan parallellt.
Omfattningen av de kumulativa effekterna kan variera alltifrån viss påverkan till omfattande påverkan som
exempelvis permanent bortfall av betesmark eller störningar på rennäringen under byggtid när renar betar i
området. Ledningarnas kumulativa påverkan tillsammans med befintliga och framtida verksamheter är det
som sammantaget avgör vilka konsekvenser som uppstår för renskötseln på regional nivå.

Den aktuella ledningen bedöms ur ett helhetsperspektiv. De kumulativa effekterna bedöms som små och
konsekvenserna bedöms som små. För att minska påverkan på renskötseln som dock ända kan komma att
uppstå under anläggningsarbetet och rivningsarbetet, så har hänsynsåtgärder föreslagits. Värdet på
betesmarken i och kring den nya ledningen finns fortfarande kvar och marken kan nyttas för samebyn även
om ledningen har uppförts.

5.12 Infrastruktur

5.12.1 Förutsättningar
Den nya ledningen passerar stambanan, väg 92 samt flera mindre allmänna och enskilda vägar. Stambanan
och väg 92 är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken.

Den nya ledningen korsar två 40 kV ledningar, fyra 130 kV ledningar, varav en är Trafikverkets samt Svenska
kraftnäts 400 kV ledning.

I övrigt har Skanova tele- och kraftledningar som berörs av den nya ledningen.

5.12.2 Hänsynsåtgärder
Vattenfall Eldistribution kommer att samråda med Svenska kraftnät i samband med projekteringen.

Vattenfall Eldistribution kommer att ta hänsyn till Skanovas befintliga tele- och kraftledningar.

Bygg-, rivning- och underhållsarbete som berör befintlig infrastruktur sker enligt gällande föreskrifter och
regler.

5.12.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker i form av korsande över eller under befintlig infrastruktur.
Effekter är att det finns risk för störning av verksamheten under anläggningsskedet. Dessa effekter är dock
kortvariga och när ledningen står på plats utgör den inget hinder för befintlig infrastruktur.

Den nya ledningen bedöms inte påverka befintlig infrastruktur och påverkan blir likvärdig med dagens
situation. Effekterna bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

6 KUMULATIVA EFFEKTER
Kumulativa effekter har identifierats för rennäringen, se avsnitt 5.11.6.

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

Tabell 7–1 Samlad konsekvensbedömning av den nya ledningen på de miljöaspekter som hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen i
jämförelse med ett nollalternativ.
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Aspekt Ny
ledning

Noll-
alternativ

Sammanfattande beskrivning av konsekvenser av den
nya ledningen

Strömförsörjning &
redundans

+ 0 Reinvesteringen av befintlig ledningen mellan stationerna Harrsele och
Floxen är en del av de nätstrukturförändringar som Vattenfall Eldistr bution
nu genomför. Åtgärderna syftar till att säkerställa elförsörjningen i området
så att producenter och konsumenter har ett fungerande 150 kV nät.
Åtgärderna möjliggör vidare att Vattenfall Eldistribution kan uppfylla
myndigheternas krav gällande funktion och leveranskvalitet.

Bebyggelse och planer 0 0 Den nya ledningen står inte i konflikt med några kommunala planer.

Resurshushållning 0/-- 0 Ledningens påverkan på skogsmark bedöms vara oförändrad mot nuläget
efter återställande av marken längs den rivna ledningen. Ledningens effekter
på skogsmarken bedöms som små och konsekvenserna bedöms som små.

Efter inarbetande av hänsynsåtgärder bedöms effekterna på
grundvattenförekomsten, övriga vattenförekomster och vattenskyddsområdet
som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Miljömål 0 0 Den nya ledningen har ingen betydelse för möjligheten att uppnå något av
de berörda miljömålen.

Miljökvalitetsnormer 0 0 Sammantaget bedöms den planerade ledningen inte påverka fastställda
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö -/-- 0/- På grund av nyckelbiotopernas isolerade lägen och den ganska begränsade
storleken hos dessa, bedöms effekterna som måttliga till stora och
konsekvenserna bedöms som måttliga.

För Hummelholms naturreservat där endast en mycket liten del av reservatet
berörs, blir effekterna måttliga och konsekvenserna små.

När det gäller rödlistade arter så är effekter och konsekvenser för dessa helt
avgörande i vi ken utsträckning ledningsgatan ska breddas, eller hur den ska
läggas. Fynden av de skogslevande kryptogamerna och orkidéerna ligger i
anslutning till nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och biotopskydd. Beroende
på arternas uträckning blir effekterna och konsekvenserna olika stora, från
måttligt till stora.

Ledningens effekter på fågellivet bedöms som små och konsekvenserna
bedöms som små.

Ledningens effekter på vattenmiljöer bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Kulturmiljö 0 0 Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms den nya ledningens effekter på
kulturmiljön som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Landskapsbild 0 0 Den befintliga ledningen har stått på samma plats i cirka 60 år. Den nya
ledningens påverkan på landskapsbilden bedöms vara oförändrad mot
nuläget då den befintliga ledningen byts ut mot en ny i liknande utförande.
Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms som obetydlig och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Friluftsliv 0 0 Den nya ledningens påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms vara
oförändrad mot nuläget. Ledningens effekter bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Boendemiljö, hälsa
och säkerhet

0 0 Den nya ledningens visuella påverkan på bebyggelse och boendemiljö
bedöms vara oförändrad mot nuläget då den befintliga ledningen byts ut mot
en ny i liknande utförande. Ledningens effekter på bebyggelse och
boendemiljö avseende visuell påverkan och elektromagnetiska fält bedöms
som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Rennäring - - Den nya ledningens påverkan på rennäring bedöms vara oförändrad mot
nuläget eftersom tillgängligheten till betesmarkerna inte påverkas i någon
större grad. Den nya ledningen bedöms inte påverka förutsättningarna för att
bedriva renskötsel i området. Ledningens effekter på rennäringen bedöms
som små och konsekvenserna bedöms som små.

Infrastruktur 0 0 Den nya ledningen bedöms inte påverka befintlig infrastruktur och påverkan
blir l kvärdig med dagens situation. Effekterna bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.
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7.1 Sammanfattning
Dagens luftledning är viktig för elförsörjningen i området, men är i behov av att förnyas. För hela sträckan
mellan stationerna Harrsele och Floxen ska därför linor och stolpar bytas ut.

Ersättningsledningen går parallellt med befintlig ledning och befintlig ledning mellan Harrsele och Floxen
kommer raseras efter att ny ledning satts i drift bedöms konsekvenserna sammantaget som små på
omgivande intressen.

Vattenfall Eldistribution kommer att inarbeta planerade skadeförebyggande åtgärder i förfrågningsunderlaget
inför upphandlingen av entreprenör för byggande av ledningen. Åtgärderna kommer även att följas upp vid
kommande byggmöten med entreprenören för att säkerställa att åtgärderna vidtas/efterlevs.
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1 Inledning

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har genomförts. Samrådet syftar till att Vattenfall Eldistribution
AB avser att söka koncession (tillstånd) för ny ledning parallellt med befintlig 150 kV-ledning mellan
Harrsele och Floxen i Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner i Västerbottens län. Efter att
den nya ledningen drifttagits kommer befintlig ledning att raseras. Detta innebär att det totala mark-
intrånget inte förändras då gammal ledning ersätts med ny ledning.

Denna samrådsredogörelse är en redogörelse för hur samrådet har genomförts, vilka samrådskon-
takter som tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna synpunkterna
innebär.

Samrådsredogörelsen utgör en del av koncessionsansökan enligt Ellagen (1997:857) som skickas
till Energimarknadsinspektionen.

2 Samrådets genomförande

Tidigt samråd har genomförts för att Vattenfall Eldistribution i det inledande skedet ska kunna
fånga upp synpunkter på hur alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Ett sam-
rådsbrev skickades ut den 30 oktober 2017 till berörd länsstyrelse, kommuner och samebyar. För-
slag på ändring av/nya utredningsstråk, synpunkter och information som kan vara värdefull för det
fortsatta arbetet lämnades senast fredag den 1 december 2017.

Den 14 mars 2018 skickades samrådsunderlag med information om rubricerade ledningar och in-
bjudan till utökat samråd (Bilaga 1b) via post och/eller mail till länsstyrelsen i Västerbottens län,
Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner, övriga berörda myndigheter, organisationer, före-
ningar och samebyar (Bilaga 2) och till fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom utrednings-
korridorer på en bredd mellan cirka 100–400 meter längs alternativa stråk (Bilaga 3). De berörda
inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. Sista dag för yttrande var 27 april 2018. I sam-
rådsunderlaget presenterades information om planförhållanden, den planerade verksamheten och
dess förutsedda miljöpåverkan.

Samråden har även omfattat sträckningen av befintlig 150 kV ledning Floxen till Rundvik samt ny
45 kV ledning från Rundvik till Olofsfors, dessa sträckorna hanteras separat.

Annonsering om samråd skedde i Västerbottenskuriren och Folkbladet den 17 mars 2018 (Bilaga
4). Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, information om var samråds-
underlag kunde erhållas och var synpunkter kunde lämnas. Informationen publicerades även på
Vattenfall Eldistributions hemsida där även samrådsunderlaget fanns att hämta.

I annons, webbtext och utskickat samrådsunderlag fanns en inbjudan till samrådsmöte i Nordma-
lings församlingsgård. Mötet hölls måndag 16 april 2018 kl.18:00-20.00. Under mötet skedde en
presentation av Vattenfall Eldistributions planer, förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan. Frå-
gor ställdes löpande under samrådet. Presentationen avslutades med information om det fortsatta
arbetet och hur synpunkter kan skickas in via e-post, skriftligt eller via de synpunktsblanketter som
finns på plats under samrådsmötet.



3 Inkomna yttranden och synpunkter

Nedan presenteras de huvudsakliga synpunkterna i inkomna yttranden direkt följt av Vattenfall El-
distributions bemötande på synpunkterna (i kursiv stil).

3.1 Länsstyrelse och kommun
Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbotten informerar under tidiga samrådet att det finns natur- och kulturintressen
längst sträckan för utredningstråken samt vad som behöver tas upp i kommande samrådsunderlag.

När det presenteras ett mer detaljerat samrådsunderlag kommer länsstyrelsen att lämna mer detal-
jerade synpunkter i samband med beslut i frågan om betydande miljöpåverkan (BMP).

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Länsstyrelsen Västerbottens
synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet och i MKBn. Vattenfall Eldistribution kommer att lämna
in samrådsredogörelsen och begäran om beslut om BMP när samrådet är slut.

Vännäs kommun

Vännäs kommun förordar befintlig ledning i alternativ 2A då det innebär minst intrång i naturen och
hänsyn redan är tagna till ev. skyddsavstånd. 2B som ligger inom Vännes kommun kan accepteras
men bidrar till större intrång.

Vattenfall Eldistribution noterar de synpunkter som inkommit från Vännäs kommun, till det fortsatta
utredningsarbetet.

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun tycker det är positivt att befintlig ledningssträckning flyttas i de fall bostäder
finns i anslutning till ledningen. Skyddszon mot naturreservat bör tillämpas för att minska negativ
påverkan på landskapsbild för besökare.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Bjurholms kommuns syn-
punkter i det fortsatta utredningsarbetet.

Nordmalings kommun

Vid Floxen har Nordmalings kommun ett vattenskyddsområde och därifrån går deras huvudvatten-
ledningar till Nordmaling och Rundvik. Hänsyn tas till dessa.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Nordmalings kommuns syn-
punkter i det fortsatta utredningsarbetet.

3.2 Samebyar
Vapsten sameby

Vapsten bifogar vetenskaplig rapport till yttrandet som visar renars påverkan av kraftledningar och
s.k. koronaljus i vissa väder.

Vid telefonsamtal med , Vapsten sameby den 18 juni 2018, så framfördes öns-
kemål om att arbete i området kring Hörnsjö inte sker under perioden 1 december till 30 april.



Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer i det kommande utredningsarbetet ta hän-
syn till samebyarnas intresseområden. Ur miljösynpunkt anser Vattenfall att det är bäst för miljön
att utföra arbetet vintertid på snöklädd och tjälad mark för att undvika körskador. Vattenfall föreslår
att arbete kring Hörnsjö genomförs i dialog med berörd sameby för att finna en bra lösning för båda
parter.

3.3 Allmänhet och fastighetsägare/rättighetsinnehavare
NCC Industry

Avstyrker alternativ 2C. Om alternativet ändå skulle bli aktuellt ska deras täktverksamhet inte drab-
bas av ledningens placering. Förordar alternativ 2A både ur ett ekonomiskt och miljömässigt per-
spektiv. Befintlig ledningsgata tar mindre mark i anspråk än dess alternativ.

Nyåkers Byamän

Förordar alternativ 2A och avstyrker alternativ 2B som orsakar negativa effekter på många områ-
den. 2B skulle innebära att ledningen passerar nära byn Nyåker, genom stora delar produktiv
skogsmark, berör skyddsvärda områden mm. 2B blir längre och på så vis mycket dyrare.

Vännäs snöskoterklubb

Om alternativ 2C bli aktuellt önskas att man undviker att köra sönder ev. broar över diken samt att
det är bra om de blir informerade om arbetet sker under vintertid för att kunna gå ut med varningar
till skoteråkare för att undvika olyckor och tillbud.

Förordar alternativ 2A, befintlig ledning. 2B och 2C skulle vara en oerhörd fördyring och ett slöseri
med mark. Dessa alternativ är så pass mycket längre än 2A. Miljöförstöring att dra ny ledningsgata.

Befintlig ledning berör fastigheten idag, vill få bort denna. Förordar alternativ 2C.

Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2B som berör fastigheten, blir ett stort ingrepp på landskaps-
bilden och kulturmiljön.

Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2C som berör fastigheten och minskar arealen skog. Synd att
dra ledningen över laxforsen i Öre älv som har stort naturvärde.

Förordar alternativ 2B. Kanske kan den sammankopplas med framtida vindkraft. Om 2A föreslås
att denna byggs väster om befintlig ledning.

Förordar alternativ 2A.



Förordar alternativ 2A. Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2B som berör fastigheten. Mer
skogsmark skulle tas i anspråk. 2B är också mycket längre.

Förordar alternativ 2A. Mest praktisk att genomföra ur ekonomisk- och naturvärdeshänsyn.

Förordar alternativ 2A. 2B och 2C är längre och kräver mer yta vilket blir mycket dyrare. 2B och 2C
kommer gå över nya marker där det kan finnas områden med naturintresse. Alternativ 2C berör
fastigheten med en nyckelbiotop som har avverkningsförbud.

Förordar alternativ 2A, minst skada om befintlig ledningsgata används. Vill inte ha ny ledning enligt
alternativ 2B som berör fastigheten.

Förordar alternativ 2A. 2B gör stora ingrepp i naturen, missgynnar bönderna då ledningen dras
över stora åkermarker.

Förordar alternativ 2A. Utbyggnad av befintlig ledning ger mindre naturpåverkan och skövling av
skog, samt är ett billigare alternativ än 2B och 2C.

Förordar alternativ 2A.

Önskemål att ledningen i alternativ 2A dras längre bort från bostadshuset än idag (70m).

Förordar alternativ 2A. Minsta skada skedd, billigast för alla.

Förordar alternativ 2A. Minsta påverkan för alla.

Förordar alternativ 2A. Ledningen måste läggas till väster om befintlig ledning.

Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2B som berör fastigheten. Det går redan två kraftledningar
genom byn, skulle förstöra landskapet.

Förordar alternativ 2A pga minskat intrång i skogsmark.



Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2B. Alternativ 2B är det längsta alternativet och gör störst
intrång på naturen.

Förordar alternativ 2A.

Förordar alternativ 2A som ger mindre miljöpåverkan.

Förordar alternativ 2A som är det mest miljövänliga och förnuftiga alternativet. Om alternativ 2C
skulle miljöhänsyn behöva tas gällande vattentäkt på området.

Förordar alternativ 2A.

Förordar alternativ 2A.

Förordar alternativ 2A. Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2C som berör fastigheten, skulle vara
dyrt och dumt.

Vägrar ny ledning enligt alternativ 2C som berör fastigheten.

Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2B, skulle innebära en väsentligt högre kostnad, förlängd
byggtid och stor miljöpåverkan.

Förordar alternativ 2A. Vill inte ha ny ledning enligt alternativ 2C.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar de synpunkter som inkommit från allmän-
het och fastighetsägare/rättighetsinnehavare, till det fortsatta utredningsarbetet.

 hörde av sig via telefon med ett antal frågor som han ville ha besvarade. Att bredda lednings-
gatan kommer att få stora konsekvenser för honom som skogsägare. Han vill att ledningen mark-
förläggs.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution har försökt att nå  via telefon ett upprepat antal
gånger för att reda ut hans funderingar, dock utan resultat, vilket Vattenfall beklagar. Sökande är
angelägen att upprätta en kontakt med  för att finna den bästa lösningen för båda parter. Vat-
tenfall kommer att kontakta honom brevledes.



3.4 Övriga myndigheter, organisationer och föreningar
Följande myndigheter och organisationer har meddelat att de avstår från att yttra sig:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Naturvårdsverket

Bergsstaten

Bergsstaten har inget att erinra. Inom det aktuella området finns inga nu gällande rättigheter enligt
minerallagen.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Elsäkerhetsverket

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

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Luftfartsverket (LFV)

LFV avstyrker sträckningen 2C. Orsaken är att sträckningen inkräktar på skyddsområdet för en av
LFVs CNS-utrustningar. Inom skyddsområdet kan LFV inte tillåta någon kraftledning i luftlednings-
utförande. När det gäller samtliga övriga sträckningsalternativ för de olika sträckorna har LFV inget
att erinra.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Sametinget

Sametinget lämnar allmän information om samebyar och renskötsel.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Skanova

Har inga synpunkter men informerar om att de förordar befintlig ledningsgata 2A då det påverkar
telenätet minst.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Skogsstyrelsen

Förordar i första hand ledningssträckning som inte påverkar naturvärden. I andra hand anser
Skogsstyrelsen att ledningsbyggnation bör utformas på ett sådant sätt att ev. negativ påverkan på
naturmiljön minimeras.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.



Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

SSM önskar att magnetfältsnivåerna från kraftledningarna redovisas för närliggande bostäder i
kommande MKB. Vattenfall uppmanas följa försiktighetsprincipen i miljöbalken.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och kommer att beakta SSMs syn-
punkt i MKBn.

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät informerar om sina krav gällande förläggning av ledning parallellt med deras led-
ning. Så länge Svenska Kraftnäts rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i
samarbete med dem har Svenska Kraftnät inget att erinra.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om Svenska kraft-
näts krav.

Trafikverket

Trafikverket informerar om gällande bestämmelser för arbete inom deras verksamhetsområden. Så
länge Trafikverkets rekommendationer beaktas har Trafikverket inget att erinra.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om de regler som
gäller för arbete inom Trafikverkets verksamhetsområden.



VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

Tel: 0920-770 00 Besöksadress: Aurorum 12, LULEÅ                  eldistribution@vattenfall com
www.vattenfall.se

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ avseende ansökan om ny
150 kV-ledning mellan Harrsele - Floxen - Rundvik

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny ledning som ska ersätta den gamla
ledningen mellan Harrsele, Floxen och Rundvik. För detta kommer Vattenfall att ansöka om nya
koncessioner för 150 kV-luftledningen mellan Harrsele kraftstation och NT67 Floxen samt mellan
NT67 Floxen och väster om E4 alternativt NT6734 Rundvik i Vännäs, Bjurholm och Nordmalings
kommuner i Västernorrlands län. Se kartor i bilaga 1–3.

Dagens luftledning är viktigt för elförsörjningen i området, men är i behov av att förnyas. Planen är
att befintlig luftledning byts till ny luftledning. Rasering av befintlig ledning sker inom befintlig
ledningsgata och den nya luftledningen planeras att i huvudsak byggas intill, det vill säga i
anslutning till befintlig ledningsgata. Det innebär att delar av befintlig skogsgata kommer att nyttjas
för den nya ledningen, vilket innebär ett minskat intrång.

Ni får denna inbjudan till tidigt samråd för att Vattenfall i detta inledande skede ska fånga upp era
synpunkter på hur alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Det är viktigt att tidigt
i processen utreda de alternativ som kan göra minst påverkan på motstående intressen såsom
natur- och kulturmiljön, rennäringen och övriga intressen. Vattenfall vill tidigt veta hur ni ser på de
olika alternativen. Era synpunkter är tänkta att fungera som underlag för vilka stråk som kommer
att presenteras i det utförligare samrådsunderlaget för utskick till en bredare samrådskrets. Ni
kommer även senare i processen ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Om processen
Inför det att koncessionsansökan lämnas in genomförs samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken med
berörd länsstyrelse, kommuner och samebyar. I detta tidiga skede av planeringen är samrådet i
första hand inriktat på att presentera alternativa ledningsstråk. I december-januari kommer
Vattenfall även att genomföra utökat samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter,
organisationer, samebyar och andra rättighetsinnehavare, samt allmänheten.

Därefter kommer Vattenfall att sammanställa en samrådsredogörelse till länsstyrelsen för beslut
om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När MKB och ansökan om ny
nätkoncession för linje är framtagen kommer handlingarna att skickas in för prövning hos
Energimarknadsinspektionen.

Sweco har fått i uppdrag av Vattenfall att ombesörja samråd och tillståndsfrågor för rubricerad
åtgärd.

2017-10-30

Bilaga 1a



Förslag på ändring av/nya utredningsstråk, synpunkter och information som kan vara värdefull för
det fortsatta arbetet lämnas senast fredag 1 december 2017. Skicka via e-post till

@sweco.se eller adressera brev till:

Sweco Environment AB
att. 
Skolgatan 2 B
891 33 Örnsköldsvik

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta  på telefon  eller e-post
@sweco.se.

Enligt uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Med vänlig hälsning

Bilagor
Bilaga 1. Harrsele-Floxen

Bilaga 2. Floxen-Rundvik

Bilaga 3. Översiktskarta Harrsele-Floxen-Rundvik





Inbjudan till samråd
enligt miljöbalken 6 kap 24 och 30§§

Ansökan om nya koncessioner för
befintlig 150 kV ledning mellan

Harrsele – Floxen och
Floxen – Rundvik

Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner
Västerbottens län

2018-03-08

Bilaga 1b
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1. Inledning och inbjudan till samråd
1.1 Bakgrund och syfte
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny ledning som ska ersätta den gamla
ledningen mellan Harrsele, Floxen och Rundvik. Dagens luftledning är viktig för
elförsörjningen i området, men är i behov av att förnyas. För detta kommer Vattenfall
Eldistribution att ansöka om nya koncessioner för 150 kV luftledningen mellan Harrsele
kraftstation och NT67 Floxen samt mellan NT67 Floxen och väster om E4:an alternativt
NT6734 Rundvik i Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner i Västernorrlands län. Ett
antal alternativa utredningsstråk har studerats. Se figur 1 och 2 samt kartor i bilaga 1–3.

För planerad verksamhet ska antingen en specifik miljöbedömning eller liten
miljökonsekvensbeskrivning enligt 2 kap 8a § Ellagen utföras. Vilket det blir beror på
huruvida verksamheten bedöms ha betydande miljöpåverkan eller inte. Inför länsstyrelsens
beslut om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, samt vilken
omfattning miljökonsekvensbeskrivningen bör ha, ges nu tillfälle för myndigheter,
organisationer och andra berörda att lämna synpunkter och information.

Detta samråd syftar till både som undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken och
som avgränsningssamråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken. Föreliggande handling utgör
samrådsunderlag inför kommande beslut och avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen.

Syftet med denna handling är att initiera den samrådsprocess som är nödvändig inför
prövningen av nya koncessioner för den befintliga ledningen mellan Harrsele – Floxen och
Floxen – Rundvik.



4

Figur 1. Översiktskarta med befintlig lednings nuvarande sträckning och dess alternativa
utredningsstråk mellan Harrsele och Floxen. Stråk 2B och 2C är alternativ till befintlig ledning i stråk
2A.
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Figur 2. Översiktskarta med befintlig lednings nuvarande sträckning och dess alternativa
utredningsstråk mellan Floxen och Rundvik. Stråk 1B är alternativ till befintlig ledning i stråk 1A. 1B
kan även kombineras med stråk 1C och 1D.
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2. Alternativ
Enligt 6 kap 35 § pkt. 2 miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur
detta ska utföras anges i Miljöbedömningsförordning (2017:966) 17 §. Enligt förordningen
ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla ”möjliga alternativa utformningar och skälen för
den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter och möjliga alternativa platser och
skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan den valda platsen
och alternativen”.

Efter ett inledande samråd med länsstyrelsen i Västerbottens län samt berörda kommuner
och samebyar i ett tidigt skede i utredningsprocessen har Vattenfall Eldistribution valt att gå
vidare med utredningsstråken som redovisas nedan samt i figur 1 och 2.

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde det nya kapitlet 6 i miljöbalken i kraft. Utifrån de osäkerheter
som ny lagstiftning innebär för genomförande av prövning har Vattenfall Eldistribution som
förbyggande åtgärd i detta samråd utrett ett antal alternativa lokaliseringar och inkluderat den
bredare samrådskrets som krävs i fall länsstyrelsen gör bedömningen att verksamheten kan
antas innebära en betydande miljöpåverkan.

Ledningens sträckning styrs av olika faktorer såsom byggbarhet, terrängförhållanden,
förbindelsens längd, avstånd till bebyggelse och påverkan på miljöintressen. Vattenfall
Eldistribution har utrett ett antal alternativa utredningsstråk inom ett stort utredningsområde
och som identifierats genom en sammanvägning av ovanstående faktorer, se avsnitt 2.1, 2.2
och kapitel 4.

Utredningsstråken är mycket bredare i kartorna än vad ledningsgatan kommer att vara i
verkligheten. I vissa området har intressen identifierats som kan komma att kräva extra
hänsyn och därför är stråken extra breda just där för att kunna skapa alternativ. Vid
detaljprojektering i ett senare skede av utredningsarbetet bestäms ledningens exakta
position inom redovisat utredningsstråk.

Vattenfall Eldistribution förordar befintlig ledningsgata. Alternativa sträckningar har utretts för
att säkerhetsställa att befintlig sträckning verkligen är det bästa alternativet.

2.1 Sträckan mellan Harrsele och Floxen
Utredningsstråk 2A (befintlig ledning)
Utredningsstråk 2A omfattar nybyggnation parallellt med befintlig 150 kV ledningen på
sträckan mellan station Harrsele och station Floxen, se figur 1. Ledningens längd är cirka 48
kilometer. Terrängen består av skogsmark med inslag av våtmark och sjöar. Den befintliga
ledningen har stått på samma plats i cirka 60 år.

Utredningsstråk 2B
Utredningsstråk 2B innebär nybyggnation mellan station Harrsele och station Floxen, se figur
1. Avståndet mellan stationerna enligt alternativ 2B är cirka 58 kilometer. De första cirka 19
kilometerna går stråket i sydvästlig riktning parallellt med befintlig 45 kV ledning för att sedan
vika av mot söder och gå största delen i obruten terräng fram till station Floxen.

Utredningsstråk 2C
Utredningsstråk 2C innebär nybyggnation mellan ovan nämnda stationer, alternativet är cirka
56 kilometer, se figur 1. De första cirka 8 kilometerna går stråket i sydostlig riktning parallellt
med befintlig 150 kV ledning och 10 kV ledning. Stråket fortsätter sedan största delen genom
obruten terräng och viker sedan av västerut och följer befintlig 45 kV ledning och 10 kV
ledning de sista 5 kilometerna till station Floxen.
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2.2 Sträckan mellan Floxen och Rundvik
Utredningsstråk 1A (befintlig ledning)
Utredningsstråk 1A omfattar den cirka 6 kilometer långa ledningen, parallellt invid befintlig
150 kV ledning mellan station Floxen och Rundvik, se figur 2. Terrängen består av
skogsmark och i mindre utsträckning jordbruksmark. Den befintliga ledningen har stått på
samma plats i cirka 60 år. Utredningsområdet fortsätter cirka 1 kilometer efter Rundvik.
Möjligheten utreds att inte passera E4:an och Botniabanan för att passera Rundvik och
sedan vinklas tillbaka. Detta skulle innebära att en sträcka på cirka 1 kilometer skulle avvika
från nuvarande ledningssträckning i syfte att undvika onödig passage av annan infrastruktur
när behov inte finns.

Utredningsstråk 1B
Utredningsstråk 1B är ett cirka 10 kilometer långt alternativ till befintlig ledning i stråk 1A på
sträckan mellan station Floxen och Rundvik, se figur 2. De första cirka 2,5 kilometerna går
stråket i nordostlig riktning parallellt med befintlig 45 kV ledning och 10 kV ledning, viker
sedan av mot sydost och går cirka 1 kilometer i obruten terräng för att fortsätta i sydvästlig
riktning parallellt med E4:an och Botniabanan fram till Rundvik. Utredningsstråket fortsätter
cirka 1 kilometer efter Rundvik och är även breddat ut till den västra sidan av E4:an och
Botniabanan. Detta då ledningen inte ansluter i station Rundvik utan fortsätter mot Husum.
Vattenfall Eldistribution som nätägare är angelägen om att hitta en lösning utan att behöva
korsa E4:an och Botniabanan när inte behov finns.

Utredningsstråk 1C
Utredningsstråk 1C är ett cirka 8,3 kilometer långt alternativ som passerar söder om
Olofsfors, se figur 2. Stråket kombineras med 1A för att ansluta till befintlig ledning mot
Husum. Även för detta alternativ undersöker Vattenfall Eldistribution möjligheterna att inte
korsa befintlig infrastruktur.

Utredningsstråk 1D
Utredningsstråk 1D är ett cirka 7 kilometer långt alternativ, se figur 2. Stråket kan kombineras
med stråk 1A eller 1B för att ansluta till befintlig ledning mot Husum.

2.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att befintlig ledning blir kvar i nuvarande sträckning och utförande,
men det innebär även att Vattenfall Eldistribution inte kan förbättra ledingen och därmed inte
leveranskvalitén. Enligt de fältundersökningar som utförts för att bedöma ledningsstatus så
visar det på att ledningen måste förnyas för att uppfylla gällande föreskrifter. Ledningen
kommer då att behöva ersättas med ledningar antingen i ny sträckning alternativt parallellt
med befintlig ledning för att säkerställa elförsörjningen. Detta medför att annan mark kommer
behöva utnyttjas istället.

Detta innebär också att Vattenfall Eldistributions kapacitet att upprätthålla ett intakt
kraftsystem i regionen inte kan uppfyllas till fullo. Effekterna av detta är att Vattenfall
Eldistribution inte kan uppfylla Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el
av god kvalité och att förutsättningarna för den framtida elförsörjningen i området försvagas,
vilket kan påverka framtida investeringar i närområdet.

Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid
fortsatt drift uteblir.
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Figur 4. Principskiss för ledningsgata, skogsgata och sidoområden med farliga kantträd.

3.1 Tillvägagångssätt under rivning
Ledningen består av faslinor, isolatorer och portalstolpar i trä. Alla åtgärder kommer att ske
inom befintlig ledningsgata.

Vid raseringen uppstår markingrepp vid stolpplatserna. Stolphålen kommer att fyllas igen
med befintliga jordmassor. Befintligt vägnät bedöms kunna användas för transporter till och
från ledningsgatan. Tillfälliga upplag av stolpar och linor kommer att anläggas invid befintliga
vägar. Nedmonterade stolpar kommer att transporteras till godkänd mottagningsanläggning
för destruktion. Raserad lina, stål samt isolatorer transporteras till återvinningsanläggning.

En raseringsanmälan inför raseringen av ledningen kommer att upprättas och skickas till
Energimarknadsinspektionen.

4. Förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan
I detta kapitel redovisas en beskrivning av olika intressen inom stråkens utredningsområde
och en översiktlig bedömning av påverkan och effekter som ledningen kan medföra på dessa
intressen. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan om
koncession kan en utförligare beskrivning av de olika intressena ske och åtgärdernas
miljökonsekvenser utreds och beskrivs mer utförligt. För Natura 2000-områden anges
namnet på området samt SE-nummer och för naturreservat anges namn och NVR-nummer.
Via dessa nummer kan man i Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” söka reda på
mer information om respektive skyddsobjekt.

4.1 Kommunala planer
Förutsättningar
Stråkalternativ 2A och 2B är lokaliserade inom Bjurholms och Nordmalings kommun. Stråk
2A, 2B och 2C ligger inom Vännäs och Nordmalings kommun. Stråk 1A-1D ligger samtliga
inom Nordmalings kommun.

Kommunernas översiktsplaner antogs av kommunfullmäktige år 2012 för Bjurholm och 2017
för Vännäs och Nordmaling och anger nuvarande markanvändning.

Inga detaljplanelagda områden berörs av utredningsstråken.

Förutsedd miljöpåverkan
I den kommunala planeringen tar kommunen hänsyn till befintliga ledningar. Detta innebär att
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det medför minst påverkan på den kommunala planeringen att använda befintlig
ledningsgata.

Att ersätta befintlig 150 kV ledning kan innebära en påverkan på den kommunala
planeringen genom att den kan stå i konflikt med kommunens planer.

4.2 Landskap och bebyggelsemiljö
Förutsättningar
Landskapet är flackt till svagt kuperat och präglas främst av skogsmark med inslag av
våtmarker, sjöar och i mindre utsträckning jordbruksmark, se figur 1 och 2. Den största delen
av skogsmarken är påverkad av storskaligt skogsbruk och består således av en blandning av
kalhyggen, ungskogar, gallringsskogar och avverkningsmogna skogsbestånd, trots detta
förekommer det mindre partier med äldre skog av naturskogskaraktär, varav delar är
skyddade som naturreservat (se avsnitt 4.3 Natur- och fågelvärden).

Genom landskapet som omger stråken rinner Hörnån, Öreälven, Leduån och Lögdeälven i
sydostlig riktning, varav Öreälven och Lögdeälven är utpekade som Natura 2000-områden
och riksintressen för såväl naturvård som friluftsliv. I landskapet finns även ett relativt stort
antal mindre vattendrag och ett tjugotal sjöar av varierande storlek.

Landskapsbilden påverkas av befintliga kraftledningar, stambanan och ett relativt tätt vägnät
där E4:an utgör den största vägen i den södra delen av utredningsområdet och väg 92 utgör
den största vägen i den nordliga delen.

Samlad bebyggelse finns i Bjurholm, Pengsjö, Agnäs, Hörnsjö, Gräsmyr, Nyåker,
Hummelholm, Olofsfors, Lögdeå och Rundvik. Utöver den mer samlade bebyggelsen
förekommer områden med glesare bebyggelse, främst i jordbruksområden i anslutning till
vattendragens närhet.

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. Den nya ledningen kommer att ersätta befintlig ledning vilket
medför att ledningen inte medför något nytt visuellt inslag.

Under byggtiden kan viss ljudpåverkan och försämrad framkomlighet förekomma. Påverkan
är dock tidsbegränsad och övergående varför den inte bedöms utgöra någon påverkan på
landskap och 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 men det vetenskapliga
underlaget anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
faktiskt gränsvärde. Fem svenska myndigheter (Arbetsmiljöverket, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten) har tillsammans tagit
fram en vägledning för beslutsfattare, den så kallade myndigheternas försiktighetsprincip,
som Vattenfall Eldistribution följer. Enligt försiktighetsprincipen ska man ”sträva efter att
utforma och placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering
för magnetfält begränsas”. Vattenfall Eldistribution kommer inför det fortsatta arbetet att
genomföra magnetfältsberäkningar vilka kommer att redovisas i kommande MKB.
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4.3 Natur- och fågelvärden
Förutsättningar
Harrsele – Floxen

Samtliga stråk korsar Öreälven som är ett Riksintresse för Naturvård och Natura 2000
(SE0810434).

Stråk 2A går via Hörnsjö och korsar utkanten av Natura 2000-området Åtmyrberget
(SE0810484). Några kilometer söder om Hörnsjö går den befintliga ledningen mellan två
biotopskydd som även är nyckelbiotopsklassade, ett naturvärde och söder om dessa
ytterligare två nyckelbiotoper. I Hummelholm berör stråket Hummelholm naturreservat
(NVR2001675). De VISS-registrerade vattnen Hasabäcken, Pengån, Hörnån, Tväråbäcken,
Öreälven, Hundsjöbäcken, Djupsjöbäcken, Leduängesbäcken och Leduån, samt sjöarna
Torrsjön och Ledusjön korsas av ledningen. 5–10 sumpskogar berörs också, men inga objekt
som utpekats i våtmarksinventeringen.

Stråk 2B passerar Natura 2000-området Åtmyrberget (SE0810484). Ett formellt skyddat
biotopskydd korsas strax norr om byn Nyåker. Inom 2 kilometer från stråket finns också sex
naturreservat varav Hundtjärnliden (NVR2042996) ligger i direkt anslutning till stråket. Strax
söder om Önskanäs korsar stråket två skogspartier med vissa- respektive höga naturvärden
(Länsstyrelsen Västerbotten). Sydväst om Ledusjö finns också två naturvärdesobjekt samt
en nyckelbiotop som ligger nära stråket. De VISS-registrerade vattnen Hasabäcken,
Kvastmyrbäcken, Kvillträskbäcken, Hörnån, Österviksbäcken, Armsjöbäcken, Öreälven,
Bråtabäcken och Sommarbäcken korsas av stråket. Väster om Harrsele korsar stråket ett
större område med låga naturvärden som utpekats i våtmarksinventeringen. Flera ytterligare
våtmarker med låga-höga värden ligger i anslutning till, men berörs inte direkt av stråket.
Längs stråket finns också ett antal sumpskogar varav ett tiotal korsas.

Stråk 2C berör inga befintliga naturreservat, men strax norr om Björnlandsbäck och norr om
Torrböle korsar stråket ett biotopskydd. Fem naturreservat ligger inom 2 kilometer från
stråket, varav Skalberget (NVR2044189) och Skjutbaneberget (NVR2045714) i direkt
anslutning. Ett naturvårdsavtal ligger också mycket nära. Vid Torrböle korsas flera
nyckelbiotoper samt några pågående arbeten med formellt skydd (Länsstyrelsen
Västerbotten). Nyckelbiotoperna ingår också i områden som anses ha höga naturvärden
(Länsstyrelsen Västerbotten). Flera ytterligare områden med höga naturvärden
(Länsstyrelsen Västerbotten) korsas av stråket. De VISS-registrerade vattnen Hasabäcken,
Pengån, Björnlandsbäcken, Lillbäcken, Hörnån, Öreälven, Örabäcken, Granbäcken,
Prästbäcken, Torsbäcken och Leduån korsas av stråket. Tre objekt klassificerade i
våtmarksinventeringen med högt naturvärde samt ett tiotal sumpskogar korsas också av
stråket.

Floxen - Rundvik
Genom de södra delarna av stråk 1A och 1B korsas Lögdeälven som är ett utpekat Natura
2000-område (SE0810433). Längs älven och inom en bred bård på båda sidor finns även ett
riksintresse för naturvård (NRO24064). Vid älvens utlopp, öster om stråk 1B, pågår ett
skyddsarbete (Länsstyrelsen Västerbotten) och här finns också en våtmark med högt värde
som vidrörs av stråket längs stranden norrut mot Rödviken. Där 1A passerar Lögdeälven och
vidare uppströms finns också ett antal nyckelbiotoper och naturreservatet Ålidberget
(NVR2010952). I de norra delarna av stråk 1A ligger Floxnarna som är en våtmark med högt
värde. I denna del finns också två skogsområden som bedömts ha höga naturvärden
(Länsstyrelsen Västerbotten). Både Leduån och Lögdeälven, som korsas av samtliga stråk,
är registrerade i VISS. I området finns också ett antal sumpskogar varav en, som ligger längs
Leduån i norr, korsas av 1A.
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Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan av en ny luftledning på naturvärden sker under byggfasen i form av markarbeten,
förändrade ljudnivåer, avverkning för ledningsgator och med uppsättning av stolpar. För att
begränsa påverkan på naturvärden kan ledningar placeras längs med befintlig infrastruktur
såsom vägar och kraftledningar.

Harrsele – Floxen
Stråk 2A korsar två Natura 2000-områden och ett riksintresse för naturvård. Två
biotopskydd, ett naturreservat, samt fyra nyckelbiotoper och ett naturvärde berörs också.
Längs 1A finns även 11 VISS-registrerade vatten och ett flertal registrerade sumpskogar.
Inga våtmarksinventerade objekt (VMI) korsas av nollalternativet.

Stråk 2B korsar två Natura 2000-områden samt två formella biotopskydd och ett riksintresse
för naturvård. 2B passerar också nära ett naturreservat och två skogspartier som
Länsstyrelsen inventerat. Några naturvärdesobjekt samt en nyckelbiotop korsas också av
stråket. Förutom dessa naturvärden korsas flera VISS-registrerade vatten samt några VMI-
objekt och flera sumpskogar.

Stråk 2C korsar två Natura 2000-områden, ett riksintresse för naturvård samt ett
biotopskydd. Inga naturreservat berörs direkt av stråket. Stråket berör dock flera områden
med pågående formella skyddsarbeten. Vidare berörs flera nyckelbiotoper samt ett antal
VISS-registrerade vatten, VMI-objekt och registrerade sumpskogar.

Floxen – Rundvik
Genom de södra delarna av stråk 1A och 1B korsas Lögdeälven som är ett utpekat Natura
2000-område (SE0810433). Längs älven och inom en bred bård på båda sidor finns även ett
riksintresse för naturvård (NRO24064) som vidrörs av stråk 1A – 1D. Vid älvens utlopp, öster
om stråk 1B, pågår ett skyddsarbete (Länsstyrelsen Västerbotten) och här finns också en
våtmark med högt värde som vidrörs av stråket längs stranden norrut mot Rödviken. Där 1A
passerar Lögdeälven och vidare uppströms finns också ett antal nyckelbiotoper och
naturreservatet Ålidberget (NVR2010952). I de norra delarna av stråk 1A ligger Floxnarna
som är en våtmark med högt värde. I denna del finns också ett skogsområde som bedömts
ha höga naturvärden (Länsstyrelsen Västerbotten). Både Leduån och Lögdeälven, som
korsas av samtliga stråk, är registrerade i VISS. I området finns också ett antal sumpskogar
varav en, som ligger längs Leduån i norr, korsas av 1A.

Stråk 1A – 1D korsar alla ett riksintresse för naturvård och stråk 1A och 1B korsar även ett
Natura 2000-område. Inga formellt skyddade områden berörs. Två VMI-objekt samt ett
område med högt naturvärde enligt Länsstyrelsen Västerbotten korsas av stråk 1B. Två
VISS-registrerade vatten berörs även samt några sumpskogar.

Påverkan på registrerade naturmiljöer, såsom nyckelbiotoper, sumpskogsområden och
vattendrag, kan i många fall med god planering undvikas vid detaljprojektering genom att
anpassa avstånden mellan stolparna. Längs det östra stråket Harrsele - Floxen finns dock ett
stort antal olika värden att ta hänsyn till vilket bör tas i beaktande vid val av alternativ.

Förutsättningar för fågel och bedömning av konsekvenser för natur- och fågelvärden kommer
att utredas och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.

4.4 Kulturmiljövärden
Förutsättningar
Två områden som är registrerade som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§
miljöbalken berörs av utredningsområdet, se bilaga 1. Stråk 2A mellan Harrsele och Floxen
berör Hummelholms by och mellan Rundvik och Floxen ligger Olofsfors järnbruk som berörs
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av stråk 1B och 1C. Olofsfors bruk är den kulturmiljö i länet som Länsstyrelsen lämnat mest
bidrag till genom åren.

Stråk 2C Harrsele – Floxen passerar betesmark som får restaureringsstöd.

Inom utredningsområdet återfinns ett stort antal kända kulturhistoriska lämningar
registrerade som fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Inom utredningsområdet finns tre kulturhistoriskt värdefulla vägar. Väg 2454 berörs av stråk
2C, väg 510 av 2B och 1B samt väg 573 som berörs av utredningsstråk 1A-1D.

Förutsedd miljöpåverkan
Under byggfasen sker påverkan av en ny luftledning på kulturmiljövärden i form av
markarbeten, avverkning för ledningsgator och genom anläggande av stolpar.

Vid nyanläggning av ledning förbi Olofsfors järnbruk, som stråk 1B och 1C Floxen - Rundvik
avser, kan ledningen medföra visuell påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.

Där stråk 2A Harrsele - Floxen passerar Hummelholms by kan ledningen öka den befintliga
visuella påverkan som finns på riksintresset för kulturmiljövård.

Kulturhistoriskt värdefulla vägar och kulturhistoriska lämningar kan undvikas vid
detaljprojektering.

4.5 Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Öreälvens- samt Lögdeälvens dalgångar är utpekade som riksintresse för friluftsliv och är
båda viktiga för sportfisketurismen, se bilaga 1. Utmed båda älvarna finns vandringsleder
med iordningställda vindskydd och rastplatser. Lederna som sträcker sig längs älvarnas
stränder är välbesökta och används vid jakt, bär- och svampplockning. Öreälven korsas av
samtliga stråk mellan Harrsele – Floxen medan stråk 1A och 1B Floxen – Rundvik korsar
Lögdeälven.  Nedströms Torrböle finns Laxforsen som är ett av Öreälvens finaste vattenfall
och därför också frekvent besökt av vandrare.

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. Den nya ledningen kommer att ersätta befintlig
ledning, vilket innebär igen ytterligare påverkan.

4.6 Rennäring
Förutsättningar
Den planerade ledningssträckningen är belägen inom tre samebyars förvinter och
vinterbetesmarker; Ubmeje tjeälddie, Vapsten och Vilhelmina norra samebyar, se bilaga 3.
Vinterbetesmarkerna är de områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober – 30
april och som nyttjas som renbete under förvinter och vinter.

Ledningssträckningen passerar genom områden som är av riksintresse för rennäringen enligt
3 kap 5§ miljöbalken för alla tre samebyar, se bilaga 3. Från Harrsele och söderut berörs
Ubmeje tjeälddie. Från Hörnsjö i norr till Nordmaling i söder berörs ett stort
sammanhängande betesområde för Vapstens sameby. Norr om Sunnansjön mot Nordmaling
berörs Vilhelmina norra sameby. Samtliga tre områden utgör kärnområden för rennäringen.

Förutsedd miljöpåverkan
Den nya ledningen kommer att ersätta befintlig ledning. Påverkan av en ny luftledning på
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rennäring sker under byggfasen i form av avverkning, ökad mänsklig närvaro och förhöjda
ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av markens värde som betesmark. Eftersom
anläggningsarbetet ger begränsade ingrepp och är av engångskaraktär så bedöms den
störning som uppstår bli kortvarig.

Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband med underhållsåtgärder eller som öppet
skogsfritt stråk. När det gäller kraftledningar visar de flesta senare studier på ingen eller
obetydlig störning, det råder emellertid en osäkerhet om ljud från kraftledningarna kan
påverka vintertid. Kraftledningar brukar dock medföra att skotertrafik sker längs med dessa,
vilket skapar hårda spår som renarna kan följa, då ibland i fel riktning för renskötseln.

4.7 Infrastruktur
Förutsättningar
Väg E4 och väg 92 är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken, se bilaga 1. Väg 92 löper genom utredningsområdets norra del i ost-västlig
riktning och i utredningsområdets södra del passerar väg E4 utredningsområdet i nord-sydlig
riktning. Genom de centrala delarna av utredningsområdet finns ett relativt tätt nätverk av
allmänna och enskilda vägar.

Stambanan och Botniabanan är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3
kap 8§ miljöbalken. Stambanan löper genom utredningsområdets centrala delar i ost-västlig
riktning och i områdets södra del löper Botniabanan parallellt med E4:an.

Genom utredningsområdet passerar tre 10–150 kV ledningar samt 400 kV ledningar.
Alternativ 2A löper i huvudsak parallellt med befintlig ledning mellan Rundvik och Harrsele.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan på infrastruktur under anläggningsskedet sker i form av korsande över eller under
befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Påverkan är dock kortvarig och
när ledningen står på plats utgör den inget hinder.

5. 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 en 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.

Utifrån förutsedda miljöeffekter bedömer Vattenfall Eldistribution att utredningsstråk 2A och
1A har minst effekter för omgivande intressen då dessa är befintlig ledning. Stråk 2A och 1A
utgör därför huvudalternativ.

Vattenfall Eldistribution bedömer att ansökan om nätkoncession för linje för de båda 150 kV
luftledningarna mellan stationerna Harrsele – Floxen och Floxen - Rundvik inom
utredningsstråk 2A och 1A inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan för att den
nya ledningen ersätter befintlig ledning som kommer att raseras efter det att den nya
ledningen tagits i drift.

6. Fortsatt arbete
Information och inkomna synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för
det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer inkomna
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synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen för
beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Därefter kommer en specifik miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning att
arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar
som genomförts. Alternativt kommer en liten miljökonsekvensbeskrivning att tas fram i det
fall länsstyrelsen beslutar om icke betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för valda
ledningsdragning utifrån den vägledning som lämnas av länsstyrelsen.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter och
konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rennäring och rekreation
och friluftsliv. Identifieras kumulativa effekter kommer dessa att utredas. Fördjupade
utredningar kommer att ske avseende magnetfält och kultur-, fågel- och naturmiljövärden.
Dessutom kommer effekter och konsekvenser under anläggningsskedet och driftskedet att
beskrivas.

Inför arbetet med att ta fram den slutliga ledningssträckningen inom valt utredningsstråk
krävs vissa fältarbeten. Dessa består främst av utstakning och inmätning av sträckningen.
Ibland krävs även en enklare form av markundersökning. För att få utföra dessa arbeten
krävs fastighetsägarens tillstånd (staknings- eller förundersökningstillstånd). Vattenfall
Eldistribution kommer att söka sådana tillstånd från varje berörd fastighetsägare genom
skriftligt medgivande innan arbetena påbörjas.

7. Tidplan
Koncessionsansökan planeras att lämnas in sommaren - hösten 2018. Byggnation planeras
påbörjas så snart koncession erhållits.






