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Remiss - 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 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 

lämna följande synpunkter och information. 

 
Synpunkter:  
SSM noterar att Vattenfall på sidan 11 i Samrådsunderlaget klargör att myndigheternas 

formulerade försiktighetsprincip ska följas. Det bör dock påpekas att det är miljöbalken 

och dess försiktighetsprincip som ska tillämpas här. Folkhälsomyndigheten är 

tillsynsvägledande när det gäller miljöbalken eftersom det i det här fallet avser 

miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillståndsplikt enligt strålskyddslagen. 
 

SSM anser att magnetfältsnivåer bör redovisas i kommande MKB för bostäder och 

andra platser där barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas, i det aktuella 

fallet inom ca 100 meter från ledningen. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas 

då bedömning görs om olika alternativ och eventuellt behov av 

exponeringsbegränsande åtgärder.  
 

Allmän information om elektromagnetiska fält från kraftledningar:  

Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och 

transformatorstationer. Elektriska fält skärmas bra av vegetation och byggnadsmaterial 

och därför orsakar inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält 

avskärmas däremot inte på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja 

magnetfältsnivån inomhus. 

  

SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält. Referensvärdet för 

magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 50 Hz, är 100 mikrotesla. 

Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker, i 

det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  

 

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 

som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 

studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 

exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 

eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 
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magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att 

medsäkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd 

från djur- eller cellstudier för ett samband. WHO:s cancerforskningsgrupp IARC har 

därför klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande.  

 

SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 

magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 

förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT.  

 

Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 

diarienummer och namn på ansvarig handläggare.  

 

I detta ärende har avdelningschefen Johan Friberg beslutat. Utredaren Torsten Augustsson 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Hélène Asp 

deltagit.  
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Från: @trafikverket.se
Skickat: den 25 april 2018 08:27
Till:
Ämne: TRV 2018/32618, "Samråd gällande nätkoncession för befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele-Floxen-Rundvik samt m...

Samråd gällande nätkoncession för befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele-Floxen-Rundvik samt mellan Rundvik-Olofsfors, med ärendenummer TRV 2018/32618.

Hej,
Ärende
Trafikverket har emottagit remiss för samråd för nätkoncession för befintlig 150 kV mellan Hallsele -Floxen-Rundvik samt mellan Rundvik-Olofsfors.

Trafikverket lämnar följande synpunkter

Bilaga 1. Kartorna anger endast Riksintresse väg bör ersättas med Riksintresse för kommunikationer och visa på både riksintresse väg och järnväg ( E4, väg 92,
Botniabanan och Stambanan)

Järnväg
Stambanan och Botniabanan som berör föreslagen nätkoncession är ett riksintresse för kommunikationer.
Minsta avstånd från järnväg för placering av stolpar är minst stolpens totalhöjd + 20 meter.
I starkströmsförordningen (2009:22) regleras bl.a. placeringen av starkströmsledningar i förhållande till järnväg. Då en luftledning korsar en elektrifierad järnväg
ska den förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med järnvägens innehavare. När den korsande ledningen är en högspänningsledning
får den dras fram över kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är utförda som brottsäker ledning.
För korsande ledning av järnväg krävs separat tillstånd och avtal, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att vara bärare av den radioburna datatrafiken i
järnvägens nya trafikstyrningssystem ERTMS (European Railway Traffic Management System). I radiosystemet kan det finnas radiolänkar för transmission mellan
master. Utbyggnad av master och vindkraftverk medför därför att det kan finnas risker för störningar i radiotrafiken och därmed även i trafikledningssystemet.
Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på radiotrafiken måste prövas från fall till fall. Det krävs koordinatsatta
uppgifter för att bedöma kraftledningens påverkan på MobiSIR.

Väg
Nyanläggning av luftledningar på stolpar nära vägen tillåts inte av trafiksäkerhetsskäl. Utbyte av stolpar tillåts i begränsad omfattning men på sikt bör sådana
ledningar läggas i marken eller flyttas så långt från vägen att det inte finns risk för påkörning.

Placeringen av stolpar, stag och ledningar ska följa Vägverkets publikation 2005:14 Ledningsarbete inom vägområdet. För korsande luftledning ska stolpar, stag och
sträva vara placerade helt utanför vägområdet. För korsande ledning av väg krävs separat tillstånd, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar
Stolpar och stag i en längsgående linje ska placeras minst på totalhöjdens avstånd från vägen, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU (Vägars och gators
utformning). För längsgående luftledning utanför vägområdet men inom byggnadsfritt avstånd krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt väglagen.

Nya transformatorstationer bör placeras utanför byggnadsfritt avstånd för respektive väg, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU. För dessa krävs bygglov
eller Länsstyrelsens beslut enligt 45§ Väglagen.
För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat
ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar

Trafikverket efterfrågar koordinater för stolparna placering för att kunna bedöma eventuell påverkan på MobiSIR och avstånd till väg- och järnvägsanläggning.

För Trafikverket

Samhällsplanerare
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Under vinterhalvåret bedrivs rennäringen i området och kärnområden av 
riksintresse för samebyarna Vapsten, Vilhelmina norra och Ubmeje 
Tjeälddie berörs. För Vapstens sameby finns dessutom flera svåra passager.  

Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att trots att marken redan är 
ianspråktagen av kraftledningsgata kan rasering och uppförande av nya 
ledningar intill innebära påverkan på höga naturvärden och 
kulturmiljövärden. Därför bedömer länsstyrelsen att verksamheten antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Ni inkom i mars 2018 med samrådsunderlag gällande en nätkoncession för 
att byta ut befintlig 150 kV kraftledning mellan Harrsele - Floxen och 
Floxen - Rundvik i Vännäs, Bjurholm, och Nordmalings kommuner. Ni 
kompletterade ärendet med samrådsredogörelse och begäran om beslut om 
betydande miljöpåverkan för sträckan Harrsele - Floxen i juli och augusti 
2018. Samrådet för sträckan Floxen – Rundvik har återtagits i november 
2018. 

Av handlingarna framgår att bolaget samrått med berörda kommuner, ett 
stort antal myndigheter och organisationer, berörda samebyar, berörda 
markägare och allmänheten.

Lagstiftning
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken 
tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje, vad gäller kraven på 
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag.

Av 6 kap. 24 § miljöbalken framgår bl. a. följande
Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärden samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i 
fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 
(undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Av 6 kap. 25 § framgår att Den som avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden ska 

1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i 
undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på 
frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar 
den frågan, och

2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som 
bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till 
länsstyrelsen.

Av 6 kap. 26 § framgår att länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett 
särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en 
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betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar 
för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 kap. 27 § får beslutet inte överklagas särskilt.

Av 10 § i miljöbedömningsförordningen framgår att vid undersökning eller 
beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Av 11–13 § i miljöbedömningsförordning framgår närmare definition för
bedömningen av punkterna 1–3 i 10 §.

Biträdande enhetschef

Miljöhandläggare

Beslutet är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift.

Kopia till:
Vännäs kommun, plan.miljonamnden@vannas.se
Bjurholms kommun, kommunen@bjurholm.se
Nordmalings kommun, miljö- och hälsoskydd, kommun@nordmaling.se

Bilagor: 
1. Länsstyrelsens samrådsyttrande

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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 Det förekommer nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvärden, 
sumpskogar och våtmarker längs utredningsstråken. I 
miljökonsekvensbeskrivningen måste det framgå i vilken 
omfattning de påverkas och hur hänsyn tas till dessa både i 
anläggningsskedet och under drift. 

 Ni skriver i samrådsunderlaget att en fördjupad fågelutredning 
ska göras i samband med miljökonsekvensbeskrivningen. 
Förutom att beskriva fågelförekomst och bedömda 
konsekvenser ska det finnas med ett resonemang och en 
bedömning av lämpliga skadelindrande åtgärder.

- Miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en beskrivning av 
åtgärder för att minska påverkan på kulturmiljön. Påverkan på 
riksintresseområdet för kulturmiljö Hummelholm bör beskrivas 
särskilt.
Områdena som utreds för koncession för elledningar är av 
varierande intresse ur arkeologiskt perspektiv. I samband med en 
miljökonsekvensbeskrivning är det därför en fördel om en 
kulturvärdesinventering/arkeologisk utredning steg 1 utförs av en 
uppdragstagare med arkeologisk och kulturhistorisk kompetens. 
En kulturvärdesinventering/arkeologisk utredning steg 1 bör ha en 
täckningsgrad på ca 20-30 ha /fältdag även om en högre 
täckningsgrad kan godtas i områden med mindre sannolikhet för 
kulturhistoriska lämningar. Täckningsgraden ska redovisas i 
rapporten. Rapporten från fältarbetet bör även peka ut områden för 
eventuella vidare arkeologiska insatser (utredning steg 2) och bör 
medfölja miljökonsekvensbeskrivningen som en bilaga.
Om en kulturvärdesinventering/arkeologisk utredning steg 1 inte 
utförs i samband med miljökonsekvensbeskrivningen kan det bli 
aktuellt att besluta om att sådan utförs vid ett senare tillfälle.
En arkeologisk utredning måste utföras på snö- och tjälfri mark. I ett 
ledningsarbete med luftledning kan en utredning med fördel utföras i 
det skede när linjen har bestämts mer exakt men där det fortfarande 
finns utrymme för att flytta stolpar 50-100 meter åt något håll. För 
markkabel bör utredning genomföras inom en korridor som ger 
möjlighet till justering av linjen förbi eventuella fornlämningar.

- Oavsett val av sträckning av kraftledningen kommer stora områden 
av riksintresse för rennäringen att beröras. I 
miljökonsekvensbeskrivningen måste ni redogöra för hur och när 
rennäringen nyttjar området, om kraftledningen innebär störning 
idag och i så fall i vilken omfattning. Ni ska beskriva hur 
breddningen av ledningsgatan kommer påverkarenskötseln samt hur 
ni planerar att undvika eller avhjälpa störning så väl under rasering 
och anläggning som under drift och underhåll. Redogörelsen ska 
också omfatta kumulativa effekter som påverkar de berörda 
samebyarna.
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I samrådsredogörelsen framgår att ni varit i kontakt med en 
representant från en av samebyarna och att det då framförts 
synpunkter på att de inte ville att anläggningsarbetet skulle pågå 
under vinterhalvåret när de får vara i området. Ert bemötande på det 
var att ni vill genomföra arbetena på frusen mark till skydd för 
naturmiljön och att er avsikt är att ni ska kunna genomföra detta efter 
dialog med samebyn. Ur naturmiljösynpunkt ser länsstyrelsen det 
som positivt att ni vill anlägga under vintertid, men i 
miljökonsekvensbeskrivningen måste ni redogöra för hur ni ser att 
detta är möjligt i förhållande till rennäringen och hur de nyttjar 
området.

- I MKB:n är det även viktigt att beskriva förutsättningarna för drift 
och underhåll. Hur drift och underhåll utförs, med vilka intervaller 
och under vilka förutsättningar är viktigt att beskriva. Det är även 
viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande 
åtgärder som kan och ska vidtas för att i samband med drift och 
underhåll undvika skador.

Miljöhandläggare


























