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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
E.ON Energidistribution AB (E.ON) planerar att bygga en ny 30 kV kraftledning för att
ansluta planerad vindkraftsanläggning Nallkullen till elnätet. Vindkraftsanläggningen
ligger i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Den planerade ledningen sträcker sig
mellan Nallkullen och en ny transformatorstation vid vindkraftsanläggning Björkvattnet i
Ragunda kommun, Jämtlands län. Vidare därifrån kommer en ny 130 kV ledning att
byggas för att ansluta de båda vindkraftsanläggningarna Nallkullen och Björkvattnet till
elnätet. 130 kV ledningen från Björkvattnet har redan tillstånd att byggas.
Tillstånd och samråd
För att få uppföra och driva den nya 30 kV ledningen mellan Nallkullen och Björkvattnet
krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter
(i detta fall berörda kommuner) och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Samråd för den aktuella ledningen har genomförts skriftligen under maj och juni 2017 med
berörda parter. Skriftlig information har skickats ut till samtliga berörda som har haft
möjlighet att höra av sig via telefon, e-post och vanlig post för att ställa frågor och
inkomma med synpunkter och önskemål. Det kompletta samrådsunderlaget har också
funnits att ta del av på E.ON Energidistributions hemsida. Samrådet har kungjorts i ett
antal tidningar.
Kompletterande dialog har förts med några fastighetsägare som haft synpunkter och
önskemål om justeringar. Förslag på justeringar har sedan samråtts skriftligen med de
parter som berörts för att säkerställa att ändringarna varit lämpliga. Komplett
samrådsredogörelse framgår av bilaga 2.
Alternativutredning
E.ON har studerat ett antal olika alternativ för ledningen, huvudsakligen ett alternativ med
markkabel och ett alternativ med luftledning. För markkabelalternativet har två olika
sträckningar studerats på sträckan ut från vindkraftanläggning Nallkullen, ett längre
alternativ mot nordost och Lungsjön samt ett kortare alternativ genom bebyggelse mellan
Stor- och Lillhocksjön. Det längre alternativet följer i sin helhet befintlig väg medan det
kortare alternativet till viss del går i tidigare obruten terräng.
Vald ledningssträckning
E.ON har valt att förorda det kortare markkabelalternativet. Markkabel är generellt dyrare
än luftledning. Dock är skillnaden inte så stor på den aktuella spänningsnivån (30 kV) som
den är för ledningar med högre spänning. Markkablar för 30 kV kräver relativt begränsade
schakt vilket minimerar påverkan på marken. Då det i detta fall finns väg att följa på i
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princip hela sträckan och då det bitvis är svårframkomligt med luftledning (bland annat på
grund av befintliga vindkraftverk) har bedömning gjorts att markkabel är det mest lämpliga
alternativet.
Förordat alternativ bedöms utgöra det mest lämpliga alternativet och bedöms också vara
förenligt med bestämmelserna i miljöbalken.
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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Björkvattnet Vind AB planerar att uppföra en vindkraftanläggning omfattande sex stycken
vindkraftverk på berget Nallkullen, vid Lungsjön, i Sollefteå kommun i Västernorrlands
län. För att ansluta vindkraftanläggningen till elnätet planerar E.ON att bygga en ny 30 kV
kraftledning mellan Nallkullen och en planerad transformatorstation vid Björkvattnet,
belägen i Ragunda kommun i Jämtlands län. I Figur 1 nedan visas Nallkullen ovanför StorHocksjömyran.

Figur 1. Utsikt mot Nallkullen från Stor-Hocksjömyran.

Vid Björkvattnet planeras ytterligare en vindkraftanläggning som ska anslutas till elnätet
via en ny 130 kV ledning mellan Björkvattnet och Isbilltjärn. Denna ledning har redan
erhållit tillstånd.
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Den aktuella ledningen mellan Nallkullen och Björkvattnet föreslås byggas som
markförlagd ledning, huvudsakligen längs med befintliga vägar. I Figur 2 nedan samt i
bilaga 1 framgår den förordade sträckningen för planerad ledning.

Figur 2. Översikt förordad sträckning för planerad kraftledning mellan Nallkullen och Björkvattnet.

1.2 E.ON Energidistribution AB
E.ON Energidistribution AB är dotterbolag till E.ON i Norden och är en av Sveriges
största elnätsägare. Cirka en miljon människor får trygg och säker elförsörjning via E.ON:s
elnät som är drygt 130 000 km långt – vilket motsvarar nästan tre varv runt jorden. E.ON
Energidistribution AB ansvarar för planering, byggnation och drift av både region- och
lokalnät.
E.ON Energidistribution AB utvecklar och anpassar elnätet för förändringarna på
energimarknaden genom nya, fler och mindre produktionsanslutningar, vilket kräver både
ny teknik och nya affärsmodeller. Siktet är redan nu inställt på framtidens eldistribution.
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2

Tillstånd och tillåtlighet

2.1 Nätkoncession för linje
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808, MB).
2.1.1
Samråd
Av ellagen följer att 6 kap. MB gäller bland annat med avseende på samrådsförfarandet
enligt miljöbalken. Därav gäller att samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Ifall verksamheten kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska dessutom samråd hållas med de övriga
statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli
berörda. Då E.ON redan tidigt i processen vill involvera alla som kan komma att beröras
har samråd redan initialt skett med samtliga parter.
Samråd för ledningen har genomförts skriftligen under maj och juni 2017 med berörda
parter. Samrådsunderlag skickades ut till berörda organisationer, föreningar och
myndigheter den 11 maj 2017 (digitala utskick den 12 maj). Ett samrådsbrev med
information om projektet och en karta med framtagna sträckningar skickades till berörda
fastighetsägare samt ägare till närliggande fastigheter samma dag. Även taxerade ägare har
fått information skickat till sig och berörda fastighetsägare har ombetts lämna uppgifter om
eventuella arrendatorer och nyttjanderättshavare som kan komma att beröras av den
planerade ledningen så att även dessa har kunnat informeras. Berörda parter har under
samrådstiden haft möjlighet att beställa det kompletta samrådsunderlaget via kontaktperson
på Sweco. Samrådsunderlaget har även funnits tillgängligt via E.ONs hemsida. Samrådet
kungjordes genom annonser i Tidningen Ångermanland 19 maj, Sollefteåbladet 24 maj
samt Östersundsposten och Länstidningen Jämtland 19 maj. Svarstiden för samrådet sattes
till den 9 juni 2017.
Under samrådstiden har det varit möjligt att lämna synpunkter via telefon, brev och e-post.
Inkomna synpunkter och E.ONs bemötanden till dessa framgår av samrådsredogörelsen i
bilaga 2.
2.1.2
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Samråd och tillståndshanteringen i projektet har genomförts i enlighet med vad som krävs
om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västernorrland och
Jämtlands län har 2017-12-18 beslutat (separata beslut) att den planerade ledningen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga 3.
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2.2 Rättigheter och övriga tillstånd
2.2.1
Rättigheter för att nyttja annans fastighet
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. E.ON vill i
första hand få den rätten genom att skriva ett frivilligt avtal med fastighetsägaren, ett s.k.
servitutsavtal. Det är även möjligt att bilda ledningsrätt hos Lantmäteriet, vilket innebär att
en lantmätare beslutar om ledningsrätt i en förrättning. I båda fallen ersätts
fastighetsägaren för den skada som förorsakas fastigheten.
2.2.2
Övriga tillstånd, dispenser och anmälningar
Vid byggnation av en ledning är det vanligt att det även blir aktuellt att ansöka om andra
typer av tillstånd, exempelvis dispens från strandskydd, anmälan om vattenverksamhet
eller tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
En bedömning av vilka ytterligare tillstånd och dispenser som erfordras kommer att göras
och anmälningar och ansökningar kommer att inlämnas till prövande instans.

2.3 Tillåtlighet
MB:s andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas
ha en icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal
principer som grundas på de allmänna hänsynsreglerna. Nedan redovisas hur E.ON
uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i det aktuella projektet.
2.3.1

De allmänna hänsynsreglerna

2.3.1.1 Kunskapskravet (2 kap. 2§ miljöbalken)
E.ON har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom projektering, byggnation och drift
av högspänningsledningar. Bolaget eftersträvar en konstant hög kunskapsnivå inom hela
sin organisation och för respektive projekt. E.ON anser därför att bolaget har den kunskap
som behövs för att bedriva den aktuella verksamheten och vidta de åtgärder som projektet
omfattar, allt för att i rimligaste mån skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.
2.3.1.2 Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§
miljöbalken)
Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik beaktas genomgående i alla
projektets faser; - inom planering och projektering, genomförande och i driftskedet.
Utförda utredningar och föreslagna åtaganden om skyddsåtgärder och försiktighetsmått är
sammantaget ett resultat av tillämpningen av försiktighetsprincipen och principen om bästa
möjliga teknik.
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2.3.1.3 Produktvalsprincipen (2 kap. 4§ miljöbalken)
E.ON är certifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet innebär bl.a. en kontroll och
riskbedömning av produkter och material som hanteras i verksamheten samt anger hur
produktval ska göras. Detta gäller även för konsulter och entreprenörer som utför arbeten
på uppdrag av E.ON.
2.3.1.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5§ miljöbalken)
Vid eventuella framtida reparationer av ledningen och dess tillbehör kommer de uttjänta
eller trasiga delarna att tas upp för i första hand materialåtervinning och i andra hand
skrotning, vilket är i linje med kretsloppsprincipen.
2.3.1.5 Val av plats (2 kap. 6§ miljöbalken)
Med bakgrund i genomförd alternativutredning anser E.ON att den föreslagna
lokaliseringen och utformningen är den bästa med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
2.3.1.6 Rimlighetsavvägning (2 kap. 7§ miljöbalken)
Föreskrivna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minska påverkan på människors
hälsa och miljön får inte vara orimliga att uppfylla. I en rimlighetsavvägning ska hänsyn
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört kostnaden respektive
nyttan för åtgärden.
E.ON anser att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för projektet är rimliga
med hänsyn till såväl miljöskyddet som till kostnaden och nyttan för åtgärderna.
2.3.2
Miljökvalitetsnormer (2 kap miljöbalken)
Förordad sträckning korsar Isbillån, ett vattendrag med fastställda miljökvalitetsnormer för
vatten. Målet är att vattendraget ska uppnå god ekologisk status till 2021, något som det
inte bedöms göra idag. Vattendraget uppnår inte heller god kemisk status med avseende på
förekomsten av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Figur 3 nedan visas
Isbillån vid korsning med väg 969.
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten baseras åtgärdsprogrammen dels på ickeförsämrings-principen, att den status som en vattenförekomst klassats till inte får
försämras, och dels på att jobba mot målsättningen i miljökvalitetsnormen.
Statusklassningen har två delar: ekologisk status och kemisk status.
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Figur 3. Isbillån vid korsning med väg 969.

För att påverka en vattenförekomst så pass mycket att dess status sjunker krävs relativt
omfattande och oftast långvarig påverkan på vattenförekomsten i sin helhet. Det är mycket
sällan som en kraftledning medför sådan typ av påverkan. Den påverkan som kan uppstå
av en kraftledning är lokal och tillfällig, begränsad till den specifika plats där ledningen
korsar vattenförekomsten samt till anläggningsskedet och eventuella underhållsåtgärder.
Därmed fångas sällan en kraftlednings påverkan på vattenförekomster upp av
lagstiftningen om miljökvalitetsnormer, de omfattas istället av de allmänna
hänsynsregelrena i miljöbalkens 2 kap.
Den planerade ledningen kommer att borras under vattendraget för att undvika påverkan
och konsekvenser för vattenmiljön. Viss avverkning/röjning kring vattendraget kommer
sannolikt att bli aktuellt lokalt intill vattendraget där ledningen ska passera, omfattningen
bedöms dock bli mycket liten eftersom korsningen sker intill väg där vegetationen redan är
något begränsad. Ledningen bedöms inte påverka vattenkvalitén eller möjligheterna att
uppfylla uppsatta miljökvalitetsnormer.
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3

Kommunal planering

Ragunda kommuns översiktsplan antogs 2006. För aktuellt område finns det angivelser i
planen om att det genomkorsas av ett värdefullt vattendrag (reproduktionsområde),
Isbillån. Hela området är med anledning av det utpekat som hänsynsområde i anslutning
till värdefulla vattendrag. På grund av vattendragets värden för friluftsliv, naturvård och
speciellt för fiske, anges i översiktsplanen att byggande i vatten ej bör tillåtas.
Skogsavverkning i närheten av värdefulla vattendrag kommer att göras enligt
skogsvårdslagens regler, exempelvis bör skyddsvegetation sparas inom en 25–100 meter
bred zon från vattendraget.
Vidare behandlar Ragunda kommuns översiktsplan riktlinjer för markanvändning i
rennäringsområden. Aktuellt för den planerade ledningen är en flyttningsled, vilken utgör
riksintresse enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Ny bebyggelse i anslutning till flyttningsleder bör
placeras så att den inte hindrar flyttning av renhjordar.
Till Ragunda kommuns översiktsplan hör ett tematiskt tillägg för vindkraft, i det är aktuellt
område utpekat som Område för större vindkraftsparker. I dokumentet anges riktlinjer för
lokalisering av anslutningsledningar till vindkraftparker. Dessa riktlinjer innebär att
samlokalisering med andra ledningar bör eftersträvas samt att hänsyn ska tas till andra
intressen som t.ex. natur, kultur, landskapsbild och rennäring.
Sollefteå kommuns översiktsplan antogs 1990 och kommunen anger på sin hemsida att den
är inaktuell på ett flertal punkter varför de arbetar med en ny plan. I gällande plan finns
riktlinjer för kraftledningar så som att lokalisering bör ske med hänsyn till landskapets
uppbyggnad samt att ledningar gärna ska samlokaliseras med förkastningslinjer,
åsriktningar eller vägar. Även val av stolptyp och stolpplacering är viktigt för
landskapsmiljön. I översiktsplanen lyfts skogsbruket som ett viktigt intresse för
näringslivet, det är ett allmänintresse att detta kan bedrivas och utvecklas. Vidare är det
område, som ledningen berör, utpekat som fiskevårdsområde då det är viktigt för
friluftslivet. I översiktsplanen finns inga utpekade intressen för rennäring i området.
Sollefteå kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft 2008, Vindbruk i
Sollefteå kommun. I denna rekommenderas att anslutningskablar till vindkraftverk bör dras
längs med vägar för att undvika onödiga skador på mark- och vattenmiljön.
Den planerade ledningen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplaner och tematiska
tillägg för båda de berörda kommunerna. Det finns inga antagna eller pågående
detaljplaner längs föreslagna ledningssträckningar i varken Ragunda eller Sollefteå
kommun.
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4

Alternativutredning

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt miljöbalken (MB) innehålla en
redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, alternativa utformningar
tillsammans med en motivering om varför ett visst alternativ valts samt en beskrivning av
konsekvenserna i det fall verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ.
Alternativen ska redovisas så att beslutsunderlaget medger att alternativet kan behandlas
och prövas i huvudsak jämställt med sökandens huvudförslag, dvs. där det är praktiskt
möjligt. För att denna jämförelse mellan olika alternativ ska vara möjlig krävs således i
normalfallet att sökanden i sin miljökonsekvensbeskrivning redovisar möjliga alternativa
platser för verksamheten tillsammans med tillräckligt underlag angående de konsekvenser
som de olika lokaliseringarna innebär.

4.1 Metod
E.ON har utvecklat en utredningsmetodik som man tillämpar för större
kraftledningsprojekt. Inledningsvis avgränsas ett utredningsområde. Utredningsområdet
ska vara stort nog att rymma flera möjliga lokaliseringar av ledningen. Normalt definieras
därefter flera tänkbara stråk inom utredningsområdet, inom vilka man senare tar fram
ledningssträckningar. Stråken definieras utifrån de intressen som finns i området,
landskapets geografi och topografi, samt möjligheten att följa befintlig infrastruktur. När
lämpliga stråk har identifierats hålls samråd med berörda parter. I det aktuella fallet, där
framkomligheten mellan anslutningspunkterna är begränsad till följd av befintliga
vindkraftparker, har E.ON valt att redan initialt studera ledningssträckningar inom
utredningsområdet och därmed hoppa över steget med stråk. Ett skriftligt samråd avseende
framtagna sträckningar genomfördes med berörda parter.
Utifrån tillgänglig information om området och de synpunkter som framkommit i samrådet
utvärderades sträckningsalternativen mot varandra. Kontakt upprättades med några
markägare som framfört synpunkter och information, varefter ett justerat förslag på
sträckning togs fram för alternativ 1a, det alternativ som bedömts som mest lämpligt. Ett
kompletterande samråd avseende justering av sträckningen genomfördes med de parter
som berördes av justeringen.
Efter avslutat kompletterande samråd har en sammanvägning av samtliga aspekter gjorts
och föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. MKB:n utgör en del
av ansökan om nätkoncession för linje som prövas av Energimarknadsinspektionen.
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4.2 Studerat utredningsområde
Initialt har ett större utredningsområde studerats för att utreda möjliga anslutningar för den
planerade ledningen från Nallkullen. Utredningsområdet omfattar ett större område i
anslutning till planerade och befintliga vindkraftanläggningar, där man studerat
möjligheten att ansluta till olika punkter i området (se Figur 4 nedan). Slutgiltig anslutning
till stamnätet sker vid Stor-Finnforsen (ej med i kartan nedan), via befintlig ledning från
Ögonfägnaden.
Idag går en befintlig ledning mellan en transformatorstation vid Björkhöjden, via Isbilltjärn
till en transformatorstation vid Ögonfägnaden. För att kunna ansluta planerade
vindkraftanläggningar Björkvattnet och Isbilltjärn till elnätet planeras en ny ledning från en
ny transformatorstation vid Björkvattnet till en ny transformatorstation vid Isbilltjärn.
Ytterligare en ledning planeras sedan från Isbilltjärn till Ögonfägnaden.

Figur 4. Utredningsområde samt studerade sträckningsalternativ i förhållande till befintliga och planerade
vindkraftanläggningar och kraftledningar i området.
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Tekniska utredningar har genomförts för att konstatera var det är möjligt att ansluta den nu
planerade 30 kV ledningen från Nallkullen till det övriga elnätet. Anslutning till befintlig
transformatorstationen vid Björkhöjden, som skulle vara den närmaste vägen, har utretts
men är inte möjligt då det inte finns kapacitet att överföra mer producerad el på den
befintliga ledningen mellan Björkhöjden och Ögonfägnaden, samt att detta skulle kräva
stora kostsamma ombyggnationer i stationen Björkhöjden. Anslutning direkt från
Nallkullen till ny station vid Isbilltjärn har utretts men avfärdats då det inte är möjligt
framför allt på grund av de tekniska förutsättningarna i planerad station vid Isbilltjärn.
Istället har det konstaterats att anslutning till planerad station vid Björkvattnet är tekniskt
möjligt. Producerad el förs sedan vidare via planerad ledning Björkvattnet-Isbilltjärn och
vidare Isbilltjärn-Ögonfägnaden.
Som nämns ovan brukar E.ON normalt, i ett andra skede, studera flera olika stråk där det
skulle vara möjligt att dra fram en ledning mellan definierade anslutningspunkter. I det
aktuella fallet är framkomligheten från Nallkullen till Björkvattnet begränsad på grund av
redan existerande vindkraftanläggningar och ledningar. Väg 969 utgör en naturlig väg att
följa med en markkabel och framkomligheten för en ny luftledning är begränsad. E.ON har
därför valt att direkt samråda alternativa sträckningar och har således hoppat över steget
med stråk i det aktuella fallet.

4.3 Studerade sträcknings- och utformningsalternativ
E.ON har huvudsakligen studerat två alternativa lokaliseringar, en sträckning för
luftledning (alternativ 2) och en sträckning för markkabel (alternativ 1). För
markkabelsträckningen (alternativ 1) finns några delsträckor där flera lokaliseringar
studerats och som utgör möjliga alternativ (alternativ 1a och 1b). Då det är fördelaktigt att
kunna följa befintliga vägar har det inte ansetts relevant att studera någon helt separerad
lokalisering för markkabel, alltså ett ytterligare alternativ med markkabel som helt skiljer
sig från övriga alternativ. Det skulle innebära att man på långa sträckor behöver bryta helt
ny terräng och schakta eller spränga genom skogsmark vilket inte bedöms som ett lämpligt
alternativ. Det skulle även innebära att man, i alla fall tillfälligt, måste anlägga någon typ
av väg för att ta sig fram längs med sträckningen. Sträckningsalternativen kan studeras på
kartan i Figur 5 samt i bilaga 1. Den förordade sträckningen är en justerad variant av
alternativ 1 + 1a från genomfört samråd. De tidigare förordade delsträckor där justeringar
har genomförts utifrån samrådet presenteras i orange.
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Figur 5. Studerade sträckningsalternativ för planerad kraftledning mellan Nallkullen och Björkvattnet.

4.3.1

Avfärdade alternativ

4.3.1.1 Alternativ 1b
Alternativ 1b utgör markkabel för delsträckan från vindkraftanläggningen vid Nallkullen
till en punkt vid väg 969, nordöst om Stor-Hocksjön. På denna delsträcka har två olika
sträckningar studerats och alternativ 1b följer befintliga vägar i nordlig riktning från
Nallkullen, mot samhället Lungsjön. Sträckningsalternativet ansluter till väg 969 strax
väster om Lungsjön och följer sedan vägen i sydvästlig riktning till den punkt nordöst om
Stor-Hocksjön där sträckningen ansluter till förordat alternativ. Alternativet är betydligt
längre än det förordade sträckningsalternativet varför det ansetts som mindre lämpligt.
4.3.1.2 Alternativ 2
Alternativ 2 utgör luftledning och utgår i västlig riktning från planerad transformatorstation
vid Nallkullen. Efter ca 1 km passerar ledningen precis söder om Stor-Hocksjön.
Sträckningen viker av i nordvästlig riktning och korsar väg 969. Den viker av i sydvästlig
riktning och fortsätter strax norr om vägen. Söder om Storbitarmyran går sträckningen
parallellt med en befintlig 130 kV kraftledning och i nära anslutning till befintliga
vindkraftverk i området (se Figur 6 nedan). Efter ca 1 km i parallellgång med befintlig

sid 17/46

kraftledning föreslås luftledningarna korsa befintlig ledning och vika av något mer söderut.
Sträckningen passerar norr om Björkhöjden varefter den viker av i ytterligare något mer
sydlig riktning för att korsa väg 969 och Isbillån. Den fortsätter genom skogsmarken fram
till planerad transformatorstation vid vindkraftanläggning Björkvattnet, söder om MillerAbborrtjärnen.

Figur 6. Befintlig kraftledning norr om väg 969, där sträckningen för alternativ 2 är belägen mellan kraftledningen och
vindkraftverken.

En luftledning för en 30 kV ledning uppförs normalt i ca 10 m höga enbenta stolpar med
tre faslinor horisontellt placerade. I det aktuella fallet skulle det behövas två parallella
sådana system för att klara överföringen av den el som genereras av
vindkraftanläggningen, se Figur 7 nedan. Luftledningar, på denna spänningsnivå, byggs
trädsäkra vilket innebär att det inte får finns några träd som vid storm eller oväder riskerar
att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses med en kalavverkad skogsgata kring
ledningen samt genom avverkning av enskilda farliga träd i skogsgatans sidoområden.
Bredden på den avverkade skogsgata som krävs för aktuell ledning är, med två parallella
system, totalt ca 45 m.
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Figur 7. Exempelbild från annan plats med två parallella 30 kV ledningar i luftledningsutförande.

På vissa delsträckor är det problematiskt att komma fram med luftledning då det redan idag
finns flertalet ledningar samt vindkraftanläggningar som begränsar framkomligheten (se
Figur 6 ovan). Detta skulle sannolikt medföra att man, på vissa delsträckor, skulle behöva
kabla vid dessa passager. Varje övergång mellan olika tekniska utföranden, från luft till
mark och tvärt om, medför ökade risker för fel. På den aktuella sträckan är det möjligt att
förlägga markkabel längs med befintliga vägar i stor utsträckning. Då det är fråga om en 30
kV ledning, där erforderligt schakt blir begränsat, har E.ON utifrån tillgänglig information
bedömt att markkabel är det mest lämpliga alternativet i detta fall, trots något högre
kostnader. Markkabel medför ofta längre felsökningstid och felavhjälpning, jämfört med
luftledning. Då aktuell ledning inte ingår i fördelningsnätet bedöms detta inte vara
avgörande för teknikvalet. Alternativ 2 har på dessa grunder bedömts som mindre lämpligt
än förordat alternativ.
4.3.2
Förordat alternativ
Det förordade alternativet (alternativ 1 och variant av 1a i samrådet) utgår i sydvästlig
riktning från planerad transformatorstation vid Nallkullen och följer initialt planerad väg
inom vindkraftparken. Sträckningen följer vägen till en av verksplaceringarna och viker
sedan av i nordvästlig riktning, i skogsmark. Sträckningen rundar sydväst om LillHocksjökullen och sträcker sig norrut mellan Stor- och Lill-Hocksjöarna, närmast LillHocksjön. Sträckningen ansluter till en befintlig mindre väg nordväst om Lill-Hocksjön
och följer denna norrut till väg 969.
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Sträckningen följer väg 969 i sydvästlig riktning och passerar byn Hocksjön. Sydväst om
Storbitarmyran förslås ledningen förläggas längs med gammal huvudvägsträckningen,
något söderut jämfört med den nya vägsträckningen strax norr om Björkmyrkullen (den
gamla vägsträckningen finns dock fortfarande kvar). Sträckningen fortsätter längs med
vägen, passerar byn Björkhöjden och korsar Isbillån. Nordost om Stekpannflon viker
sträckningen av söderut längs med skogsbilvägen in mot planerad vindkraftanläggning
Björkvattnet. Alternativet fortsätter ca 2 km längs med vägen till den punkt söder om
Miller-Abborrtjärnen där ledningen ska ansluta till planerad transformatorstation.
På några kortare delsträckor har sträckningen reviderats jämfört med tidigare samrått
alternativ. Ursprungliga sträckningar från samrådet presenteras i orange i Figur 5 och
bilaga 1. På sträckan ut från planerad transformatorstation vid Nalkullen har en
sträckningsjustering gjorts enligt synpunkter från markägare. Sträckningen följer initialt en
planerad väg inom vindkraftanläggningen och fortsätter sedan huvudsakligen i
fastighetsgräns upp mot Lill-Hocksjön. Vid bebyggelse mellan Stor- och Lill-Hocksjön har
mindre justeringar gjorts utifrån synpunkter från markägare i samrådet. Sträckningen följer
sedan befinlig väg upp mot väg 969. Där sträckningen följer väg 969 har den södra gamla
huvudvägen (som fortfarande finns kvar) valts eftersom det då är möjligt att följa befintlig
luftledningsgata.
Där sträckningen följer väg 969 föreslås ledningen huvudsakligen förläggas söder om
vägen, i anslutning till E.ONs befintliga 20 kV luftledning där denna följer intill vägen.
Ledningen föreslås då huvudsakligen förläggas utanför Trafikverkets vägområde.

4.4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att planerad vindkraftanläggning på Nallkullen
inte kan anslutas till elnätet. Det innebär i förlängningen att vindkraftanläggningen inte
byggs och att samhället går miste om förnyelsebar elproduktion. Även om Nallkullens
vindkraftanläggning i förhållande till omgivande parker är liten så medför parken ändå ett
tillskott till energiproduktionen i stort. Detta kan ske med relativt små ytterligare
investeringar/ konsekvenser då man kan ansluta parken via planerad ledning till den station
som redan planeras vid Björkvattnet. Nollalternativet innebär att inga schaktarbeten
erfordras och att ingen påverkan på exempelvis naturmiljö och markanvändning uppstår.

4.5 Alternativjämförelse
Miljöbalken ställer krav på redovisning av alternativ då projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. För att visa att valt alternativ är det mest lämpliga görs en
konsekvensbedömning av huvudalternativet i avsnitt 6 samt av ytterligare ett alternativ, i
detta fall alternativ 2, i avsnitt 7. En samlad bedömning utifrån konsekvensbedömningarna
samt övriga aktuella aspekter framgår sedan av avsnitt 8.
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5

Beskrivning av förordat alternativ

5.1 Lokalisering och omfattning
Den planerade ledningen sträcker sig från planerad vindkraftsanläggning Nalkullen i öster
(Sollefteå kommun, Västernorrlands län) till en planerad transformatorstation vid
vindkraftsanläggning Björkvattnet i väster (Ragunda kommun, Jämtlands län). Närmaste
större tätort är Ramsele som ligger ca 15 km nordost om Nallkullen. Ledningen går genom
ett kuperat område med omfattande befintlig och planerad vindkraftsetablering. Ledningen
är totalt ca 15 km lång. Ytterligare beskrivning av sträckningen framgår av avsnitt 4.3.2.

5.2 Teknisk utformning och utförande
En markkabel för aktuell 30 kV ledning kräver ett kabelförband med tre enledarkabar (se
Figur 8 nedan). Kablarna som används är plastisolerade med ledare av aluminium och
skärm av koppar. Schaktet blir normalt ca 0,75 m djupt med en bottenbredd på ca 0,5 m.
Dagöppningen på schaktet blir ca 1,5 m brett. I anslutning till kablarna förläggs jordlina,
slang för optofiber kan samförläggas.

Figur 8. Normalschakt för ledningar på aktuell spänningsnivå 30 kV.

Förläggning av kabel sker genom att ett schakt grävs där kabeln placeras varefter schaktet
fylls igen och marken återställs. I botten på kabelschaktet läggs sand eller stenmjöl.
Kablarna placeras ovanpå och täcks med ytterligare sand/stenmjöl. Ovanför kabelförbandet
läggs kabelskydd, ett plastskydd med texten ”elkabel” tryckt på. Precis under markytan
förläggs dessutom kabelmarkeringsnät och varningsband för att undvika att ledningen
skadas vid framtida markarbeten och liknande.
I samband med förläggningsarbetet kommer ett arbetsområde om minst 5 m på schaktets
båda sidor att krävas, dels som tillfällig arbetsväg för schaktmaskiner, dels för hantering av
material och schaktmassor. Om sprängning erfordras kräver arbetsområdet ytterligare
utrymme. Där kablarna förläggs utmed befintlig väg kan denna tillfälligt användas som
arbetsområde och transportväg. Arbetsområdet röjs vid anläggandet från vegetation, men
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får sedan växa igen, frånsett den permanenta trädfria gatan på ca 4 meter som erfordras för
åtkomst under driftskedet. Längs med befintliga vägar kommer avverkningen att bli
begränsad då det redan är avverkat intill vägarna.
Vid passage av väg 969 samt korsning med vattendrag kommer schaktfri
förläggningsmetod att användas, dvs. styrd borrning eller hammarborrning. Metoderna
innebär att man kan borra under marken på kortare sträckor, utan att påverka markytan
eller vattendrag. Styrd borrning fodrar markförhållanden utan för mycket sten och hårt
underlag, huvudsakligen lera och sand, medan hammarborrning kan användas även vid
svårare markförhållanden. Vid styrd borrning finns en radiosändare på borrhuvudet som
skickar signaler till en mottagare ovanför markytan. På så vis kan man styra borren enligt
önskemål. Hammarborrning kräver att utgångspunkten är på en lägre marknivå än det man
vill borra under, exempelvis en väg. Det resulterande borrhålet blir rakt och är inte möjligt
att styras det på samma sätt som man kan vid styrd borrning.

5.3 Drift och underhåll
Den planerade ledningen erfordrar en omgivande skogsgata på ca 4 m ovanför ledningen
som ska hållas fri från vegetation. Detta för att underlätta åtkomsten vid underhåll och
reparationer men även för att förhindra att kabeln skadas av att grova rötter växer i
kabelschaktet. Intill vägar och befintlig kraftledning, där det redan idag hålls fritt från
vegetation erfordras ingen ytterligare röjning. I skogsmark röjs gatan med ett intervall på
8-10 år mellan tillfällena.
De vanligaste störningsorsakerna på kablar är yttre påverkan som till exempel avgrävning
eller körskador i samband med skogsbruk samt fel på kabelskarvar eller kabelavslut. För
att undvika avgrävning förläggs kabelskydd och kabelmarkeringsnät ovanför kablarna
enligt beskrivning i föregående avsnitt.
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6

Berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende
förordat alternativ

6.1 Landskapsbild
Området där den nya ledningen planeras utgörs huvudsakligen av ett
energiproduktionslandskap med omfattande befintliga och planerade vindkraftanläggningar
i ett skogslandskap. I skogsmarken finns inslag av myrar, våtmarker, sjöar och vattendrag.
Skogen, som i allmänhet är starkt påverkad av modernt skogsbruk, domineras av tall och
gran med varierande inslag av lövträd, i första hand björk, asp och al. Området är kuperat
och de högsta punkterna är över 500 m.ö.h. medan de lägsta punkterna är kring 300 m.ö.h.
Nallkullen mäter över 500 m.ö.h. En utsiktsbild från Nallkullen framgår av Figur 9 nedan
där man skymtar vindkraftverk i horisonten.

Figur 9. Utsikt från nordsluttning på Nallkullen där befintliga vindkraftverk skymtas i horisonten.

Ett antal mindre sjöar och tjärnar finns inom området, däribland Lungsjön, Stor- och LillHocksjön samt Björkvattensjön. Sjöarna och tjärnarna är sammanlänkade genom bäckar
och åar. Landskapet är genom storskogen till sin karaktär storskaligt, även om den
kuperade terrängen tillsammans med sjöarna, vattendragen och myrarna skapar en viss
variation. Samlad bebyggelse finns huvudsakligen vid byarna längs väg 969 (Hocksjön,
Lungsjön och Björkhöjden) samt mellan Stor-Hocksjön och Lill-Hocksjön. Närmaste
större tätort är Ramsele som ligger ca 14 km nordöst om Lungsjön.
Det finns inga landskapsbildsskyddade områden längs de studerade
ledningssträckningarna.
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6.1.1
Konsekvensbedömning
Förordat alternativ utgör markkabel vilket medför att ledningen inte synliggörs i det
omgivande landskapet. Sträckningen följer huvudsakligen vägar samt befintlig
luftledningsgata på delar avsträckan, det blir därmed inte heller någon omfattande
påverkan till följd av att obruten skogsmark öppnas upp. På den delsträcka där ledningen
går genom skogsmark, där det inte finns någon väg, kommer en mindre skogsgata med en
bredd på ca 4 m att tas upp, en sträcka på ca 1,5 - 2 km. Denna mindre skogsgata innebär
dock inte någon påtaglig påverkan på landskapsbilden i stort. Sammantaget bedöms
påverkan på landskapsbilden till följd av förordat alternativ bli obetydlig.

6.2 Markanvändning och bebyggelse
Markanvändningen i aktuellt område domineras av skogsbruk. Privat skogsbruk såväl som
mer storskaligt skogsbruk bedrivet av skogsbolag förekommer. Området är ett prioriterat
område för vindkraft och flera vindkraftanläggningar finns uppförda eller planeras att
uppföras. Även rennäring bedrivs i området, se ytterligare beskrivning och
konsekvensbedömning under avsnitt 6.7 och nedan.
Bebyggelsen i området är lokaliserad till mindre byar i anslutning till väg 969 och de större
sjöarna i området. De byar som berörs är främst Hocksjön och Björkhöjden samt
bebyggelse mellan Stor- och Lill-Hocksjön. Bebyggelsen består av en blandning av
permanentboende och fritidshus.
6.2.1
Konsekvensbedömning
Förordat alternativ utgörs av markkabel, huvudsakligen i anslutning till vägar vilket gör att
intrånget i obruten skogmark minimeras. På en delsträcka söder och väster om LillHocksjön medför förordat alternativ ett helt nytt intrång i skogsmark på ca 1,5 - 2 km.
Förordat alternativ följer längs med vägar i anslutning till samlad bebyggelse men
ledningen kommer inte att medföra någon påverkan på bebyggelsen bortsett från
eventuella störningar i samband med förläggningsarbeten. Sträckningen passerar vid
bebyggelse mellan Stor- och Lill-Hocksjön men föreslås runda öster om bebyggelsen, mot
Lill-Hocksjön för att hålla maximalt avstånd till bebyggelsen och för att minimera tillfällig
påverkan vid anläggningsarbeten, i enlighet med synpunkter från berörda fastighetsägare.
Sammantaget bedöms förordat alternativ medföra små konsekvenser för markanvändning
och bebyggelse i området.
6.2.2
Skadeförebyggande åtgärder
För att undvika tillfällig påverkan på bebyggelse och boende i området under
byggnationsarbeten kommer planering av arbetena att göras för att säkerställa
framkomlighet och minimera störningar genom att arbeten utförs under dagtid. Arbetena
kommer att utföras i samråd med boende och markägare där så efterfrågas för att kunna
vidta erforderliga anpassningar.
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Vissa utfarter från fastigheter till större vägar kan tillfälligt komma att påverkas av
kabelförläggningen. Här kommer kabeln vid behov att förläggas i rör, alternativt läggs
körplåtar över kabelschakten, så att utfarterna inte blockeras.

6.3 Natur- och vattenmiljö
Det aktuella området består till största delen av skogsmark med inslag av våtmarker, sjöar,
tjärnar och vattendrag. Skogen utgörs huvudsakligen av barrskog med inslag av lövträd.
Spridda områden med högre naturvärden finns i viss utsträckning. Samtliga kända
naturvärden i nära anslutning till utredda sträckningsalternativ finns redovisade på karta i
bilaga 3. Under sommaren 2017 har en fågel- och naturvärdesinventering genomförts för
att identifiera naturvärden så att anpassningar kan göras och erforderliga
skadeförebyggande åtgärder vidtas. Identifierade naturvärden och värdefulla träd redovisas
också på karta i bilaga 3. Artförekomster från utdrag i Artdatabanken samt från genomförd
inventering redovisas på karta i bilaga 4, bilagan innehåller delvis skyddad information och
är därför sekretessbelagd. Rapport från genomförd inventering framgår av bilaga 5.
Förordad sträckning berör några, sedan tidigare utpekade, naturvärden samt några av de
naturvärden som identifierats i samband med genomförd inventering. Sett från planerad
station vid Björkvattnet passerar ledningen intill en våtmark väster om vägen (VMI 1).
Sträckningen korsar NVO 1, ett påtagligt naturvärde som utgörs av en mindre bäck och
omgivande strandområde och som hänger ihop med intilliggande våtmark (se Figur 10).

Figur 10. Inventerat naturvärde NVO 1, mindre bäck och omgivande strandområde.
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Vidare norrut passerar sträckningen intill NVO 2-4, två fattigkärr med påtagliga värden
samt ett myrkomplex med höga naturvärden, den sistnämnda sedan tidigare utpekad i
våtmarksinventeringen (VMI 2).
Där sträckningen ansluter intill väg 969 korsas ett vattendrag utan påtagliga eller höga
naturvärden. Ytterligare ett vattendrag, Isbillån, med påtagliga naturvärden i form av
NVO 6 korsas väster om Björkhöjden. Vattendraget har även miljökvalitetsnormer
kopplade till sig, se avsnitt 2.3.2 (Vattendrag VISS). Även NVO 5 och 7 återfinns väster
om Björkhöjden och utgörs av artrika vägkanter, norr om vägen.
Där bebyggelsen börjar i Björkhöjden återfinns ett värdefullt träd, en asp, intill vägen. I
östra delen av bebyggelsen återfinns ytterligare ett antal artrika vägkanter med påtagligt
naturvärde, NVO 8 breder ut sig på båda sidor om vägen (främst norra) och NVO 9 och 10
norr om vägen (se bild från NVO 10 i Figur 11 nedan). På motsatt sida av vägen vid
NVO 10, utanför vägområdet och den luftledning som följer längs med vägen, återfinns en
värdefull granskog med höga naturvärden (NVO 11). Strax norr om detta område, norr om
vägen finns ett relativt stort fattigkärr med påtagliga naturvärden (NVO 12). Ca 200 m
öster om naturvärdet korsas ytterligare ett vattendrag.

Figur 11. Bild från inventerat naturvärde NVO 10.

Sträckningen passerar genom avgränsningsområdet för SSVAB:s vindkraftpark
Björkhöjden och ett område som är utpekat som naturvårdsobjekt (Naturvård). I östra
kanten av naturvårdsobjektet återfinns ett område med höga naturvärden norr om vägen
(NVO 13), en naturlig bäckfåra med högörtsvegetation och omgivande lövskog. Området
är sedan tidigare utpekat som nyckelbiotop. Väster om Stor-Hocksjön finns två områden
med påtagliga naturvärden, NVO 14 och 15, båda värdefulla granskogar. Strax norr om
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dessa, norr om vägen finns ett mindre vattendrag, med påtagliga naturvärden, som dämts
upp av bäver och bildat en mindre damm, NVO 16. Intill detta naturvärde återfinns en
ängs- och betesmark utpekad av jordbruksverket vid genomgång 2016 (ÄB 1).
Efter att sträckningen svängt av söderut från väg 969, ner mellan sjöarna Stor- och
Lillhocksjön, finns tre utpekade påtagliga naturvärden, en gammal fäbodvall med
omgivande lövskog (NVO 17), en grannaturskog med förekomst av död ved (NVO 18)
samt en barrsumpskog (NVO 19). Längs med denna sträckning finns även ett antal
utpekade värdefulla träd i form av aspar.
Området hyser ett trivialt fågelliv men ett flertal observationer av fåglar har gjorts sedan
tidigare samt vid genomförd fågel- och naturvärdesinventering (se bilaga 5). Inga boplatser
eller likande har identifierats dock intill förordad sträckning.
Inom området finns ett flertal förekomster av orkidéarter som omfattas av skydd enligt 7–
8 §§ artskyddsförordningen. De arter det rör sig om är tvåblad, korallrot, grönkulla,
brudsporre, spindelblomster samt fläcknycklar.
6.3.1
Konsekvensbedömning
Den våtmark som återfinns öster om vägen strax norr om planerad transformatorstation vid
Björkvattnet (VMI 1) bedöms inte påverkas av den planerade ledningen. Avgränsningen i
våtmarksinventeringen är grov och i genomförd naturvärdesinventering har inga påtagliga
naturvärden identifierats intill vägen i detta område. Om det vid detaljprojektering visar sig
att risk för påverkan på våtmarksområdet bedöms förekomma förläggs ledningen på västra
sidan om vägen. Vid korsning med vattendraget norr om våtmarken (NVO 1) kommer
ledningen att borras under för att undvika påverkan. Viss påverkan till följd av avverkning
och röjning kommer att uppstå intill vattendraget, även om lågväxande vegetation kommer
att lämnas kvar i den mån det är möjligt. Det innebär att solinstrålningen och
livsbetingelserna ändras lokalt men då det är intill väg där det redan är relativt öppet
bedöms konsekvenserna bli små.
Sträckningen passerar intill de inventerade områdena med naturvärden benämnda NVO 2-4
men då dessa inte återfinns i direkt anslutning till vägen bedöms ingen påverkan komma att
uppstå. Om det vid detaljprojektering visar sig att grävarbeten väster om vägen intill
NVO 4 och våtmarken VMI 2 riskerar att påverka våtmarksområdet/myrkomplexet
förläggs ledningen på motsatt sida av vägen.
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Där ledningen följer intill väg 969 finns flertalet utpekade naturvärden kopplade till artrika
vägkanter, huvudsakligen på norra sidan om vägen (NVO 5, 7, 8, 9 och 10). Ledningen
föreslås huvudsakligen förläggas söder om vägen så länge det är lämpligt och
förhållandena tillåter detta. Om det visar sig att byte av sida om vägen erfordras kommer
korsning av vägen att genomföras med borrning. Påverkan på de artrika vägkanterna
bedöms huvudsakligen kunna undvikas genom att förlägga ledningen på södra sidan om
vägen. NVO 8 är avgränsat så att det berör båda sidor om vägen varför det är svårt att helt
undvika påverkan. Vid grävarbeten kan påverkan uppstå i form av att arter påverkas, en
möjlighet är att gräva bort ytskiktet för att sedan lägga tillbaka det när kabeln är förlagd på
plats för att minimera påverkan. Ett annat alternativ är att borra sig under kortare sträckor
om det finns risk för påverkan på värdefulla arter. Sammantaget bedöms konsekvenserna
för de värdefulla vägkanterna bli liten. I Figur 12 nedan visas den artrika vägkanten för
NVO 8.

Figur 12. Artrik vägkant för inventerat naturvärde NVO 8.

Passage av Isbillån, som utgör ett naturvärdesobjekt (NVO 6) och som har
miljökvalitetsnormer kopplade till sig, kommer att ske med borrning under vattendraget för
att undvika påverkan. Avverkning och röjning av vegetation intill ån kommer att påverka
livsbetingelserna lokalt. Då det är fråga om ett begränsat område, intill väg där det redan är
relativt öppet intill vattendraget bedöms konsekvenserna för naturvärdet bli små.
Där sträckningen passerar in i bebyggt område vid Björkhöjden och passerar en asp
(värdefullt träd) kommer påverkan i största möjliga mån att undvikas genom att förlägga
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ledningen på motsatt sida om vägen, alternativt genom att runda trädet så att det kan stå
kvar. Konsekvenserna bedöms således bli obetydliga.
Där sträckningen passerar förbi NVO 11 går det idag en luftledning parallellt med vägen.
Här planeras den nya ledningen att förläggas i den befintliga ledningsgatan och således
utanför det skogsområde med utpekade naturvärden som inventerats. NVO 12 och 13
bedöms inte beröras då ledningen planeras att förläggas på motsatt sida om vägen jämfört
med utpekade objekt. Ledningen passerar genom det naturvårdsobjekt som omger StorBitarmyran. Konsekvenserna för naturmiljön inom objektet bedöms bli obetydliga
eftersom ledningen förläggs intill väg, i anslutning till befintlig luftledning.
Sträckningen följer vägen förbi NVO 14 och 15 som omger vägen på båda sidor. Även här
finns en befintlig luftledning på södra sidan om vägen och den nya ledningen planeras att
förläggas i ledningsgatan varför ingen påverkan kommer att uppstå på de utpekade
skogsområdena. Ingen påverkan bedöms uppstå på den ängs- och betesmark (ÄB 1) som
återfinns norr om vägen, väster om bebyggelsen vid Hocksjön. Inte heller NVO 16 bedöms
påverkas då ledningen borras under vattendraget, i första hand på södra sidan om vägen.
Ledningen berör då inte den damm/vattenspegel som bidrar till naturvärdena (se damm i
Figur 13).

Figur 13. Uppdämd damm som utför inventerat naturvärde NVO 16.

Söder om Lill-Hocksjön återfinns tre områden med utpekade naturvärden (NVO 17-19)
samt ett antal värdefulla träd i form av aspar. Sträckningen har anpassats för att
huvudsakligen undvika naturvärdena. I den mån det är möjligt kommer det i
detaljprojekteringen att tas särskild hänsyn till de värdefulla träden så att dessa kan stå
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kvar, de står dock på privat skogsmark som brukas och träden har inget formellt skydd.
Möjligen kan påverkan i ytterkant av något av naturvärdesobjekten bli aktuellt men
konsekvenserna på naturmiljön i detta område bedöms bli små.
Passage av samtliga vattendrag, även de som inte har några utpekade naturvärden kopplade
till sig, kommer att ske genom borrning för att undvika påverkan. Lokalt kan miljön i
anslutning till vattendragen påverkas då avverkning och röjning behöver genomföras intill
vattendragen. Konsekvenserna för berörda vattendrag bedöms dock bli små då det är fråga
om väldigt lokal förändring, huvudsakligen intill vägar som redan nu medför en påverkan.
Påverkan på fågellivet från en markkabel består huvudsakligen av de tillfälliga störningar
som kan uppkomma till följd av förläggningsarbeten. Baserat på den fågelinventering som
har gjorts bedöms den planerade ledningen inte medföra några negativa konsekvenser för
fågellivet i området. Ledningen följer huvudsakligen intill vägar och störning förekommer
således redan från vägtrafik.
Påverkan på arter som omfattas av 7–8 §§ artskyddsförordningen (alla orkidéer inom
berört område) kan komma att uppstå i och med anläggning av markkabel. Förutsatt att
föreslagna skadeförebyggande åtgärder utförs, bedöms de negativa konsekvenserna för
dessa arter bli obetydliga till små. Om skada ej kan undvikas kommer dispens från
artskyddsförordningen att sökas.
Sammantaget bedöms påverkan till följd av den planerade ledingen bli liten och endast
små konsekvenser för naturmiljö förväntas uppstå.
6.3.2
Skadeförebyggande åtgärder
En del skadeförebyggande åtgärder framgår redan av konsekvensbedömningen ovan men
nedan beskrivs några generella skadeförebyggande åtgärder som kommer att vidtas.
För att förebygga skador och påverkan på vattendrag kommer passage av samtliga
vattendrag att ske genom att man borrar sig under dessa. Lågväxande vegetation intill
vattendragen kommer att lämnas kvar så långt det är möjligt.
I så stor utsträckning som möjligt kommer ledningen att placeras på den sida av vägen som
är mest fördelaktig, längs med väg 969 sker förläggning på södra sidan om vägen, i stor
utsträckning längs med befintlig 20 kV luftledning.
Där värdefulla träd finns kommer sträckningen i den mån det är möjligt att anpassas för att
gå runt utpekade träd.
Om det vid detaljprojektering visar sig att det inte är möjligt att fullt ut undvika värdefulla
och skyddade arter föreslås borrning under alternativt att man lyfter bort vegetationsskiktet
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och sedan lägger tillbaka det när kabeln är lagd på plats. Om artskyddsdispens behöver
sökas kommer det att stämmas av med Länsstyrelsen och en ansökan kommer att upprättas.

6.4 Kulturmiljö
Inga kända forn- eller kulturlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet finns inom
100 m från den förordade sträckningen. Där förordat alternativ korsar Isbillån finns
uppgifter om lämningar registrerade hos Skogsstyrelsen norr om väg 969 i form av en
gammal kvarn (SoH 1), en vattensåg (SoH 2) och en liten kraftstation tillhörande sågen
(SoH 3). Ledningen borras under vattendraget och ingen påverkan uppstår på lämningarna.
I det fall tidigare okända lämningar skulle påträffas vid byggnation av ledningen kommer
arbetena att avbrytas och kontakt upprättas med Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen, så
att erforderliga åtgärder kan vidtas.

6.5 Friluftsliv
Studerade sträckningsalternativ berör inga områden som är särskilt utpekade med avseende
på friluftsliv och rekreation. Området utnyttjas dock sannolikt av människor som bor och
vistas i närområdet för skoteråkning, jakt, fiske samt bär- och svampplockning m.m.
Påverkan på friluftslivet består dels i den förändring av landskapsbilden som den planerade
ledningen innebär, och dels i de temporära störningar som uppkommer för det lokala
friluftslivet i samband med byggnation och underhåll av ledningen. Se myrområde med
vindkraftverk i bakgrunden i Figur 14.

Figur 14. Myrområde med befintliga vindkraftverk i bakgrunden, från aktuellt område i närheten av Nallkullen.
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6.5.1
Konsekvensbedömning
Förordat alternativ utgörs av markkabel, huvudsakligen längs med befintliga vägar vilket
gör att påverkan begränsas till redan exploaterade områden. Alternativet medför inte något
visuellt inslag i den omgivande miljön. En kortare delsträcka går genom tidigare obruten
skogsmark vilket medför ett visst intrång i form av att en mindre skogsgata tas upp.
Intrånget kan lokalt upplevas som en visuell påverkan, det kan dock medföra positiva
effekter för friluftslivet då tillgängligheten förbättras. Sammantaget bedöms den negativa
påverkan på friluftslivet bli obetydlig eller mycket liten för förordat alternativ.
Tillfälliga störningar i form av buller, avgaser och ökad trafik i närområdet kommer att
uppkomma oavsett alternativ. Störningarna kan lokalt bli omfattande under vissa perioder
av byggnationen men är övergående och påverkan bedöms som liten.
6.5.2
Skadeförebyggande åtgärder
Vid avverkning och byggnationsarbeten kommer vägar, stigar och leder hållas fria från
avverkningsrester för att undvika påverkan på framkomligheten.

6.6 Infrastruktur
Samtliga studerade alternativ berör annan infrastruktur i form av väg 969, skogsbilvägar,
mindre terrängkörningsvägar, andra kraftledningar och vindkraftanläggningar (se väg 969,
ledningar och vindkraftverk i Figur 15.

Figur 15. Väg 969 parallellt med befintliga ledningar och vindkraftverk.
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6.6.1
Konsekvensbedömning
Förordat alternativ utgörs av markkabel och innebär tillfällig påverkan vid byggnation då
transporter på vägar och eventuella begränsningar i framkomlighet kan bli aktuellt. När
ledningen är på plats bedöms den inte medföra någon påverkan på annan infrastruktur i
området. Där korsning med Trafikverkets väg eller om sträckning inom vägområdet blir
aktuellt kommer erforderliga avtal att upprättas och byggnation ske i enlighet med gällande
regler och riktlinjer.

6.7 Rennäring
Enligt den digitala information som finns tillgänglig avseende rennäring i området berörs
Jijnjevaerie och Raedtievaerie samebyars områden av den planerade ledningen. Jijnjevaerie
nyttjar området under förvinter, vinter och vårvinter. För Raedtievaerie sameby finns ingen
information om hur de nyttjar området. Förordad sträckning korsar en led för rennäringen
(Ren Led), som nyttjas av Voernese sameby, norr om stationsplaceringen vid Björkvattnet.
Ingen ytterligare information om rennäringen i området eller synpunkter från berörda
samebyar har framkommit i samband med genomfört samråd.
6.7.1
Konsekvensbedömning
Förordat alternativ, som utgörs av markkabel, bedöms medföra en obetydlig påverkan på
rennäringen när ledningen är i drift. Ledningen kommer inte att vara synlig på de platser
där leder korsas och sträckningarna följer huvudsakligen befintliga vägar vilket gör att man
undviker att bryta ny terräng och öppna upp och fragmentera landskapet.
Under anläggningsskedet kan störningar uppkomma till följd av körning, schaktarbeten
och liknande. Då arbetena huvudsakligen kommer att vara lokaliserade kring befintliga
vägar bedöms den tillfälliga påverkan bli obetydlig eller liten.

6.8 Elektromagnetiska fält
6.8.1
Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra
hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i en kraftledning och
varierar med storleken på strömmen, samt även spänningsnivån och faslinornas
konfigurering. Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Till
skillnad mot elektriska fält så avskärmas inte magnetfält av byggnader och kan således
påverka miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
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6.8.2
Magnetfält och hälsoeffekter
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetfält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock
en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida detta kan göras till
rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt.
6.8.3
Magnetfält från aktuell ledning
Magnetfälten från aktuell ledning har beräknats utifrån en förväntad årsmedelströmlast på
155 A för ledningen. Detta ger ett genomsnittligt värde på magnetfälten från ledningen
över året. Magnetfälten har beräknats 1 m över markytan. Beräkningen påvisar att
magnetfälten från aktuell ledning uppgår till 0,4 μT på ett avstånd av 2 m från aktuell
ledning, se Figur 16 nedan.
6.8.4
Konsekvenser och skadeförebyggande åtgärder
Genomförda beräkningar påvisar att magnetfälten uppgår till 0,4 μT på ett avstånd av 2
meter från aktuell ledning. Detta ska ställas i relation till att avståndet till närmaste bostad
kommer att bli minst 5 meter, troligen mer än så. Magnetfält för en markkabel avtar
mycket snabbt med avståndet från ledningen, jämfört med för en luftledning där
utbredningen är större. Som framgår av Figur 16 nedan är magnetfälten knappt mätbara vid
10 m avstånd. Med bakgrund av ovanstående bedöms de magnetiska fälten från aktuell
ledning sammantaget ge upphov till ringa konsekvenser för människors hälsa och miljö.
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Figur 16. Förväntad utbredning av magnetfält kring planerad kraftledning utifrån genomförda beräkningar.

6.9 Kumulativa effekter
Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar.
Ett exempel är landskapsbildspåverkan från flera luftledningar i samma ledningsgata, där
det sammantagna intrycket av industrilandskap lokalt kan uppfattas som starkare. Ur
landskapssynpunkt kan även t.ex. vägar i närområdet bidra till kumulativa effekter.
För arealkrävande näringar som skogs- och jordbruk samt rennäring innebär andra
ytkrävande verksamheter och infrastruktur i ett område ett bortfall av areal som tidigare
har använts, eller som skulle kunna vara lämplig, för att bedriva den egna näringen. Det
sammanlagda arealbortfallet för dessa areella näringar kan ibland vara betydande inom ett
område. För rennäringen kan infrastruktur och andra verksamheter som bedrivs inom
betydelsefulla renskötselmarker även medföra andra störningar som exempelvis ändrade
rörelsemönster och undvikandebeteenden vid val av betesmarker hos renarna. Dessutom
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kan konkurrerande verksamheter innebära att förflyttning av renarna och annan hantering i
samband med renskötseln försvåras. Dessa störningar kan på motsvarande sätt förstärkas
och bli kännbara i takt med att fler och fler verksamheter tillkommer i området.
Rennäringen har historiskt sett bedrivits inom stora orörda områden där renarna har kunnat
ströva fritt i stor utsträckning. Utspridd infrastruktur som fragmenterar landskapet och
minskar de orörda områdena innebär en påverkan på förutsättningarna att bedriva
renskötsel.
Den planerade ledningen är en direkt konsekvens av vindkraftanläggningen som planeras
vid Nallkullen. Tillsammans med andra vindkraftanläggningar och ledningar som finns
eller som planeras i området kommer den aktuella ledningen att bidra till kumulativa
effekter. Nedan beskrivs förväntade konsekvenser relaterade till de kumulativa effekter
som E.ON bedömer är relevanta för det aktuella projektet. Värt att notera är att området är
särskilt utpekat och har bedömts som lämpligt för etablering av vindkraft i kommunernas
översiktliga planering (Vindbruk i Sollefteå kommun, Fördjupad översiktsplan, 2008 samt
Vindkraft i Ragunda kommun, tillägg till Översiktsplan 2006.). Ledningen är en
konsekvens av vindkraften och prövning av en vindkraftanläggning ska inkludera de
kumulativa effekterna av samtliga tillhörande anläggningar och etableringar som erfordras.
Även om ledningen inte prövas i detalj i vindkraftprövningen bör detta ha vägts in i den
samlade bedömningen av tillåtligheten.
6.9.1 Konsekvenser för landskapsbild
Det förordade alternativet utgörs av markkabel och bedöms inte bidra till någon kumulativ
påverkan på landskapsbilden.
6.9.2 Konsekvenser för rennäring
Oavsett val av alternativ kan tillfälliga störningar i form av buller och trafik uppkomma
som lokalt påverkar förutsättningarna att bedriva renskötsel. Tillsammans med störningar
från annan verksamhet som bedrivs i området samt eventuellt rovdjurstryck mm som
påverkar renarnas vinterbete, kan den kumulativa påverkan under anläggningsfasen av
planerad ledning medföra att renar undviker området. Det är därför viktigt att planering av
anläggningsarbetet görs i samråd med berörda samebyar och att arbetena i möjligaste mån
anpassas enligt renskötselns villkor, i synnerhet vid de renleder som berörs. Området är
redan påverkat av både vägar, vindkraftanläggningar och andra kraftledningar och det är
viktigt att minimera ytterligare påverkan.
För förordat alternativ är det fråga om markkabel, huvudsakligen lokaliserade intill vägar.
Den kumulativa påverkan bedöms under byggskedet bli liten men när ledningen väl är i
drift bedöms påverkan bli obetydlig.
6.9.3 Konsekvenser för skogsbruk
Skogsbruket bedöms i huvudsak kunna bedrivas som tidigare i området i stort även efter
vindkraftsetableringar och byggnation av aktuella ledningar. Ett visst arealbortfall för
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skogsbruket uppstår inom vindkraftanläggningarna till följd av etableringen av
vindkraftverk, internt ledningsnät, nya tillfartsvägar samt eventuell breddning av befintliga
vägar. Den andel av parkernas totala yta som behöver avverkas är dock relativt begränsad
och marken upplåts frivilligt av berörda fastighetsägare för vindkraften. Den tillkommande
kumulativa effekten till följd av planerad ledning bedöms bli obetydlig eller möjligen liten
för ett alternativ med markkabel.
6.9.4 Konsekvenser för samhällsekonomi och klimat
Planerad kraftledning medför att vindkraftsanläggning Nallkullen kan byggas och anslutas
till elnätet. Ur ett lokalt samhällsekonomiskt kumulativt perspektiv möjliggör ledningen
därför i förlängningen att arbetstillfällen kan skapas under anläggnings- och driftskedet för
vindkraftsanläggningen och ledningen. Om dessa arbetstillfällen innebär en lokal
samhällsekonomisk nytta eller inte, beror på om det finns ledig arbetskraft med rätt
kompetens i det lokala samhället.
Ledningen möjliggör produktion av förnyelsebar energi som kan ersätta fossil energi och
utsläpp av koldioxid till atmosfären. Vindkraftsetableringarna i området i stort innebär att
omfattande förnyelsebar elproduktion möjliggörs.
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7

Berörda intressen samt konsekvensbedömning;
alternativ 2

7.1 Landskapsbild
Beskrivning av landskapet och landskapsbilden i området framgår av avsnitt 6.1. En
luftledning (eller två parallella som det är fråga om i detta fall) innebär ett nytt element i
landskapet som bidrar till viss fragmentering och störning för den omgivande miljön.
7.1.1
Konsekvensbedömning
En luftledning enligt alternativ 2 innebär att en ny skogsgata öppnas upp i landskapet och
att ledningen i sig medför en visuell påverkan på landskapsbilden lokalt. En ledning på
denna spänningsnivå innebär dock att stolparna hamnar i höjd med omgivande skog vilket
minimerar påverkan på landskapsbilden i ett större perspektiv. Ledningarna uppförs till
viss del relativt nära väg 969 samt omgivande vindkraftverk/parker i området vilket gör att
infrastrukturen samlas. Sammantaget bedöms en luftledning enligt alternativ 2 medföra en
måttlig påverkan på landskapsbilden i området. I Figur 17 nedan visas befintliga ledningar
i anslutning till väg 969 och befintlig vindkraftanläggning.

Figur 17. Befintliga ledningar i anslutning till väg 969 och intill befintlig vindkraftanläggning.
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7.2 Markanvändning och bebyggelse
Beskrivning av markanvändning och bebyggelse i området framgår av avsnitt 6.2.
Konsekvensbedömning av påverkan på rennäringen till följd av en ledning enligt
alternativ 2 beskrivs nedan.
7.2.1
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 utgör en sträckning med luftledning genom tidigare obruten skogsmark.
Sträckningen är ca 10 km lång och en dubbel 30 kV luftledning erfordrar en ca 45 m bred
skogsgata. Det innebär grovt räknat att ca 45 ha skogsmark tas i anspråk för en luftledning
enligt alternativ 2. På delar av sträckan följer sträckningen dock i nära anslutning till annan
infrastruktur i form av väg 969 och vindkraftsanläggningar. Det är därför troligt att arealen
skogsmark som behöver tas i anspråk är lägre än 45 ha. En luftledning inom skogsmark
kan medföra att skogsbruket försvåras då ledningen innebär ett fysiskt hinder samt att
fastigheter och skogsskiften kan fragmenteras, denna påverkan minimeras dock av att
ledningen delvis följer annan infrastruktur. Sträckningen undviker direkt närhet till
bebyggelse. Sammantaget bedöms påverkan på markanvändningen bli måttlig för
alternativ 2.

7.3 Natur- och vattenmiljö
En översiktlig beskrivning av naturmiljön i området framgår av inledningen i avsnitt 6.3.
En luftledning enligt alternativ 2 skulle innebära att en ca 45 m bred skogsgata skulle
behöva tas upp i skogsmark. Sträckningen berör några av de naturvärdesobjekt som
identifierats i samband med inventering av huvudalternativet. Det är möjligt att man i viss
mån skulle kunna justera sträckningen för att minimera intrånget i några av dessa
naturvärden men man kan sannolikt anta att det skulle finnas flera områden med värdefull
natur längs med luftledningssträckningen, i områden som inte inventerats.
7.3.1
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 innebär att avverkning av ca 45 ha skog blir aktuellt och att man lokalt
förändrar naturmiljön så att vissa arter gynnas och andra missgynnas. Även om
markanvändningen domineras av aktivt skogsbruk i området skulle värdefull skog, ur
naturmiljösynpunkt, i viss mån behöva avverkas för att göra plats för ledningen. Ledningen
skulle enligt detta alternativ innebära påverka på ett antal utpekade naturvärden, bland
annat skulle avverkning bli aktuellt inom utpekat naturvärdesobjekt (och nyckelbiotop)
eftersom ledningen på denna sträcka inte kan justeras på grund av närhet till befintliga
vindkraftsanläggningar. Sammantaget bedöms alternativ 2 medföra en måttlig påverkan på
naturmiljön.
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7.3.2
Skadeförebyggande åtgärder
Stolpplaceringar anpassas i den mån det är möjligt för att undvika närhet till vattendrag och
områden med naturvärden. Intill vattendrag sparas lågväxande vegetation i möjligaste mån
för att minimera förändringen av ljusinstrålning och förhållanden för flora och fauna.

7.4 Kulturmiljö
Inga kända forn- eller kulturlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet finns inom
100 m från alternativ 2. Där sträckningsalternativet korsar väg 969 i närheten av Isbillån
finns uppgifter om lämningar registrerade hos Skogsstyrelsen i form av en gammal kvarn,
en vattensåg och en liten kraftstation tillhörande sågen. Sträckningen passerar knappt
100 m från lämningarna och dessa skulle således kunna undvikas, ingen påverkan bedöms
därför uppstå till följd av en ledning enligt alternativet.
I det fall tidigare okända lämningar skulle påträffas vid byggnation av ledningen skulle
arbetena att avbrytas och kontakt upprättas med Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen, så
att erforderliga åtgärder skulle kunna vidtas.

7.5 Friluftsliv
En översiktlig beskrivning av friluftslivet i området framgår av avsnitt 6.5.
7.5.1
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 innebär att en ca 45 m bred skogsgata tas upp i landskapet och att en visuell
påverkan uppstår med en ny ledning i landskapet. Lokalt har detta en påverkan på
omgivningen men i ett större perspektiv påverkar det inte områdets karaktär. På delar av
sträckan följer sträckningen också i nära anslutning till annan infrastruktur i form av
väg 969, vindkraftanläggningar och andra kraftledningar. Det gör att man minimerar
påverkan i tidigare helt opåverkad terräng. En skogsgata genom tidigare obruten terräng
kan också, i vissa fall, upplevas som positivt för friluftslivet då det kan öka tillgängligheten
för att ta sig ut i skog och mark. Sammantaget bedöms alternativ 2 medföra en liten negativ
påverkan på friluftslivet.
Tillfälliga störningar i form av buller, avgaser och ökad trafik i närområdet kommer att
uppkomma oavsett alternativ. För luftledningsalternativet kan det bli en något större
påverkan i skogsmark då sträckningen i mindre utsträckning följer befintliga vägar.
Störningarna kan lokalt bli omfattande under vissa perioder av byggnationen men är
övergående och påverkan bedöms som liten.
7.5.2
Skadeförebyggande åtgärder
Vid avverkning och byggnationsarbeten hålls vägar, stigar och leder fria från
avverkningsrester för att undvika påverkan på framkomligheten.
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7.6 Infrastruktur
Alternativ 2 berör annan infrastruktur i form av väg 969, större och mindre skogsbilvägar,
andra kraftledningar och vindkraftanläggningar (se områdesbild i Figur 18).

Figur 18. Väg 969 i anslutning till befintlig vindkraftanläggning och kraftledningar.

7.6.1
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 utgörs av luftledning och skulle på en delsträcka passera mellan befintlig
kraftledning och vindkraftverk i området. Denna lösning innebär en risk för elsäkerheten
eftersom det inte är önskvärt med en luftledning på så nära avstånd till vindkraftverken.
För att undvika oönskade konsekvenser skulle den nya ledningen därför sannolikt behöva
markförläggas eller specialkonstrueras på något sätt på denna delsträcka.
Erforderliga korsningsavtal och liknande med Trafikverket upprättas i enlighet med
gällande regler och riktlinjer.
7.6.2
Skadeförebyggande åtgärder
För att inte hamna för nära befintliga vindkraftverk och kraftledningar skulle det på denna
delsträcka sannolikt bli fråga om någon typ av speciallösning, troligen skulle den nya
ledningen behöva markförläggas på denna delsträcka.

7.7 Rennäring
Beskrivning av rennäringen i området framgår av avsnitt 6.7.
7.7.1
Konsekvensbedömning
Alternativ 2 innebär att nya skogsgator öppnas upp och tas i anspråk på stora delar av
sträckan. Sträckningen är dock belägen inom ett område där det redan finns vindkraft, väg
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samt andra kraftledningar vilket gör att ledningen inte skulle medföra ett nytt intrång i helt
orörd mark. Sträckningen korsar en flyttled för rennäring och där skulle det vara viktigt att
anpassa stolpplaceringarna så att de inte påverkar leden. Luftledningar kan störa
rennäringen genom att renarna kan uppvisa undvikelseeffekter för kraftledningar.
Luftledningar kan också försvåra helikopterflygning som ibland används i samband med
renskötseln.
Sammantaget bedöms konsekvenserna till följd av en luftledning enligt alternativ 2 bli små
under driftstiden eftersom ledningen planeras inom ett område med omfattande
vindkraftsetableringar.
Den faktor som visat sig ha den största påverkan på renar är nivån på den mänskliga
aktiviteten, inte den störning som själva anläggningen ger. Det medför att den största
påverkan kommer att ske under byggandet av ledningarna. Under anläggningsskedet kan
störningar uppkomma till följd av körning, schaktarbeten och liknande. Då alternativ 2 går
genom tidigare obruten terräng och därmed inte följer vägar kan det medföra påverkan på
rennäringen. För alternativ 2 bedöms de tillfälliga konsekvenserna för rennäringen bli små
till måttliga.
7.7.2
Skadeförebyggande åtgärder
Anpassning av stolpplaceringar görs vid korsning av flyttleden för att undvika påverkan.
För att säkerställa att störningar för rennäringen undviks under byggnation förs dialog med
berörda samebyar i syfte att undvika störande arbeten vid eventuella känsliga platser och
tidpunkter på året.

7.8 Elektromagnetiska fält
Se information under avsnitt 6.8. För en luftledning blir de resulterande magnetfälten högre
jämfört med för en markförlagd ledning, främst då avstånden mellan faslinorna är större.
Någon beräkning av magnetfälten för alternativ 2 har inte gjorts eftersom detta alternativ
har valt bort.

7.9 Kumulativa effekter
För närmare beskrivning av de kumulativa effekter som aktuellt projekt kan medföra se
avsnitt 6.9.
7.9.1 Konsekvenser för landskapsbild
Vid uppförande av en luftledning enligt alternativ 2 skulle den planerade ledningen ge
upphov till viss fragmentering i tidigare sluten skogsmark. Ledningen samlokaliseras till
viss del med befintlig infrastruktur som väg, vindkraft och andra ledningar vilket gör att
landskapet lokalt kan kännas exploaterat. Från utkikspunkter i landskapet bidrar ledningar
och vindkraft till att känslan av orörd natur minskar.
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I ett större perspektiv ingår den nya ledningen i en omfattande etablering av vindkraft i
området. Vindkraftsanläggningarna tillsammans med nya ledningar samt tillhörande
transformatorstationer utgör en omfattande infrastrukturetablering i ett område som till stor
del utgör glesbygd. Betraktad som en helhet innebär etableringarna en förändrad
landskapsbild i området. En förutsättning för att kumulativ påverkan på landskapsbilden
ska uppstå, är att det finns platser i landskapet som erbjuder utblickar som inkluderar flera
av de sammankopplade verksamheterna. För att någon väsentlig konsekvens av den
kumulativa visuella påverkan ska uppstå krävs dessutom att dessa platser regelbundet
besöks av människor. I det aktuella området finns det platser där flera av etableringarna
synliggörs och där människor vistas. Sammantaget bedöms den kumulativa påverkan till
följd av en luftledning enligt alternativ 2 bli liten till måttlig.
7.9.2 Konsekvenser för rennäring
Oavsett val av alternativ kan tillfälliga störningar i form av buller och trafik uppkomma
som lokalt påverkar förutsättningarna att bedriva renskötsel. Tillsammans med störningar
från annan verksamhet som bedrivs i området samt eventuellt rovdjurstryck mm som
påverkar renarnas vinterbete, kan den kumulativa påverkan under anläggningsfasen av
planerad ledning medföra att renar undviker området. Det är därför viktigt att planering av
anläggningsarbetet görs i samråd med berörda samebyar och att arbetena i möjligaste mån
anpassas enligt renskötselns villkor, i synnerhet vid de renleder som berörs. Området är
redan påverkat av både vägar, vindkraftsanläggningar och andra kraftledningar och det är
viktigt att minimera ytterligare påverkan.
Alternativ 2 innebär att en ny skogsgata tas upp, delvis i tidigare obruten terräng vilket
ökar fragmenteringen och bidrar till att minska orörda områden. Ledningen planeras dock
inom ett område med omfattande vindkraftsetableringar och andra ledningar.
Lokaliseringen bedöms medföra en relativt liten ytterligare påverkan i området ur ett större
perspektiv.
7.9.3 Konsekvenser för skogsbruk
Skogsbruket bedöms i huvudsak kunna bedrivas som tidigare i området i stort även efter
vindkraftsetableringar och byggnation av aktuella ledningar. Ett visst arealbortfall för
skogsbruket uppstår inom vindkraftsanläggningarna till följd av etableringen av
vindkraftverk, internt ledningsnät, nya tillfartsvägar samt eventuell breddning av befintliga
vägar. Den andel av parkernas totala yta som behöver avverkas är dock relativt begränsad
och marken upplåts frivilligt av berörda fastighetsägare för vindkraften. Den tillkommande
kumulativa effekten till följd av planerad ledning bedöms bli liten för ett alternativ med
luftledning.
7.9.4 Konsekvenser för samhällsekonomi och klimat
Planerad kraftledning medför att vindkraftsanläggning Nallkullen kan byggas och anslutas
till elnätet. Ur ett lokalt samhällsekonomiskt kumulativt perspektiv möjliggör ledningen
därför i förlängningen att arbetstillfällen kan skapas under anläggnings- och driftskedet för
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vindkraftsanläggningen och ledningen. Om dessa arbetstillfällen innebär en lokal
samhällsekonomisk nytta eller inte, beror på om det finns ledig arbetskraft med rätt
kompetens i det lokala samhället.
Ledningen möjliggör produktion av förnyelsebar energi som kan ersätta fossil energi och
utsläpp av koldioxid till atmosfären. Vindkraftsetableringarna i området i stort innebär att
omfattande förnyelsebar elproduktion möjliggörs.
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Samlad bedömning

Den planerade ledningen bedöms sammantaget medföra små konsekvenser för människors
hälsa och för miljön. Det förordade alternativet bedöms som mest lämpligt utifrån en
samlad bedömning av konsekvenser för bedömda miljöaspekter. Ledningen berör inga
utpekade skyddade områden, dock berörs ett antal vattendrag där strandskyddsdispens
krävs. Möjligen kan det även bli aktuellt att ansökan om dispens från artskyddet om det
visar sig att det inte är möjligt att undvika skyddade arter intill vägkant. Tillfälliga
störningar kommer att uppkomma i närmiljön vid byggnation av ledningen till följd av
transporter, grävarbeten och borrning. För att minimera störningar för närboende och
fastighetsägare kommer dialog att föras med de som haft önskemål och synpunkter, för att
i möjligaste mån anpassa arbetenas omfattning och genomförandetid. Den planerade
ledningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser.
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