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Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar följande.
1

E.ON Energidistribution AB (556070–6060) meddelas nätkoncession för linje för en
145 kV (konstruktionsspänning) luftledning från vindkraftsanläggningen på
Vaberget till ny station vid befintlig ledning L121 i Sollefteå kommun,
Västernorrlands län, i den sträckning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.
Nätkoncessionen gäller tills vidare.
Nätkoncessionen förenas med följande villkor.
1.1 Nätverksamheten ska utöver vad som anges i detta beslut bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad E.ON Energidistribution AB har angett i ansökan med bilagor
eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
1.2 Ledningen ska färdigställas inom 8 år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Senast tre månader innan tiden för färdigställande löpt ut ska E.ON redovisa till
Ei i vilken utsträckning ledningen är färdigställd.
Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller de krav som framgår av 6 kap. miljöbalken.
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Beskrivning av ärendet

Ei prövar ansökningar om tillstånd att bygga och driva elledningar (nätkoncession).
Tillståndsprövningen ska säkerställa att sökanden är lämplig att bedriva elöverföring
(nätverksamhet) och att ledningen har ett godtagbart syfte. Ei:s prövning ska också
garantera att ledningar byggs på ett sätt att människors hälsa och miljön skyddas mot
omotiverat stora skador och olägenheter.
En ansökan om nätkoncession ska bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning
och innan den upprättas ska sökanden samråda med ett antal myndigheter och de
enskilda som berörs av ledningen. Det ställs högre krav på sökandens utredning om
ledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

1.1

E.ON Energidistribution AB (E.ON) ansökan

E.ON Energidistribution (E.ON) har ansökt om nätkoncession för linje för en 145 kV
luftledning från vindkraftsanläggningen på Vaberget till ny station vid befintlig ledning
L121 i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Sökanden har begärt att nätkoncessionen
ska gälla tills vidare.
E.ON har begärt att beslutet ska förenas med följande villkor
1. Verksamheten ska, utöver vad som anges i koncessionsbeslutet, bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad E.ON har angivit i ansökan med bilagor eller i övrigt åtagit sig i
ärendet.
2. Koncessionsbesluten gäller endast under förutsättning att anslutningsavtal för
planerad vindkraftsanläggning tecknas med E.ON.
3. Ledningarna ska färdigställas inom 8 år från det att besluten vunnit laga kraft. Senast
tre månader innan tiden för färdigställande löper ut ska E.ON till Ei redovisa i vilken
utsträckning ledningarna är färdigställda.

1.2

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan

Samråd inleddes under vecka 48, 2017 genom brevutskick av samrådsunderlaget till
berörda myndigheter, organisationer, föreningar och fastighetsägare samt med
allmänheten genom annonsering i Tidningen Ångermanland den 6 december. Samrådet
har även funnits tillgängligt på E.ON:s webbplats.
Inkomna synpunkter och bemötande
Länsstyrelsen i Västernorrlands län framförde synpunkter på
miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll bland annat avseende skyddsåtgärder
för vattendrag och förekomst av skyddsvärda arter. E.ON höll med om vissa av de
föreslagna åtgärderna men ansåg inte att exempelvis långtgående tidsbegränsningar för
anläggningsarbetet eller en generell skyddszon för vegetation vid vattendrag var
miljömässigt motiverade.

2019-12-19

1

3 (23)
Dnr
2018-102138

2018-102138-0025

Datum
2019-12-19

BESLUT

4 (23)

Sollefteå kommun uppgav särskilt att påverkan på Långsjöns mynning med
kringliggande våtmarker och förekommande fisk behöver utredas. E.ON har angett att
detta kommer beskrivas i MKB och att hänsyn till miljöerna kommer tas vid
slutprojekteringen.
1.2.1

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har beslutat att verksamheten kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har motiverat sitt beslut med att den aktuella
kraftledningen innebär ett stort ingrepp i produktiv skogsmark och skogsekosystem.
Ledningen medför tillsammans med annan verksamhet och infrastruktur en ökad
fragmentering av skogsekosystemen. En 35–40 meter bred skogsgata avverkas vid
byggande av ledningen, vilket innebär en förändring av naturmiljön som är bestående så
länge ledningen finns kvar. Den totala längden på ledningen innebär att ytorna som tas i
anspråk för skogsgatan blir omfattande. Långsjöån, som är utpekad som
naturvårdsobjekt och Bodbäcken, som är en värdefull bäckmiljö, samt några
sumpskogsobjekt berörs och kan komma att påverkas.
Området som kraftledningen passerar genom är inte utpekat som särskilt intressant för
det rörliga friluftslivet, men nyttjas sannolikt för olika typer av rekreation som bär- och
svampplockning, jakt med mera. En kraftledning medför dock enligt länsstyrelsens
bedömning liten påverkan på dessa intressen, även om ledningen kan upplevas som ett
störande inslag. E.ON har låtit utföra en naturvärdesinventering och har justerat
ledningssträckningen utifrån flera områden med naturvärden som upptäckts vid
inventeringen. Ett objekt, Bodbäcken, kan dock inte undvikas och där föreslår
inventeraren att försiktighetsåtgärder och skadelindrande åtgärder vidtas i samband med
exploateringen.
Sammantaget har Länsstyrelsen gjort bedömningen att byggande och drift av den
planerade kraftledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

1.3

Ledningens syfte

Syftet med ledningen är att överföra el från den planerade vindkraftsanläggningen
Vaberget till elnätet.

1.4

Ledningens sträckning och tekniska utförande

Ledningens sträckning
Förordad sträckning går från station på Vaberget mot sydväst och följer i stort befintlig
väg för att sedan fortsätta söderut med passage över Bodbäcken. Sedan viker ledningen
av mot sydväst och passerar Långsjöån i höjd med befintlig bilväg. Sträckningen viker
sedan av mot sydöst till ny station intill en befintlig ledning. Hela sträckan är totalt ca 6,9
km.
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Tekniskt utförande
Ledningen ska konstrueras för 145 kV men drivas på en spänning om 130 kV. Den
planerade ledningen planeras bli uppförd som trädsäker luftledning antingen med
portalstolpar i kopparsaltimpregnerat trä eller stål, eller med enbenta stålstolpar med
horisontella faslinor samt topplinor. Även portalstolparna kommer att förses med
topplinor som har funktion både som åskskydd och optofiber för kommunikation.
Särskilt svåra passager över vägar och vattendrag kan kräva speciallösningar med högre
stolpar. I vinklar byggs särskilda vinkelstolpar.
Stolparnas höjd över mark uppgår till ca 15–24 m. Spannet mellan stolparna kan variera
kraftigt utmed sträckningen beroende på terräng och val av stolpar, men brukar i
genomsnitt vara cirka 150–200 m för aktuell spänningsnivå.
Linorna sitter upphängda i isolatorer av glas eller kompositmaterial. Avståndet mellan
linorna är ca 4,5 m. Vid uppförandet av portalstolpar i trä behövs normalt inget
fundament utan oftast sker endast jordåterfyllnad vid stolparna. Ofta placeras också en
optokabel i toppen av den ena stolpen. Beroende på hur mycket produktion (effekt) som
ska anslutas till ledningen kan en eller två linor per fas behövas.
Ledningsgatan kommer att bli 15–20 m bred på vardera sida om ledningen. Enstaka höga
träd utanför ledningsgatan kommer att fällas där risk finns att de kan komma att skada
ledningen. Alternativt toppas dessa kantträd med helikopter. På den korta sträckan från
förordat stationsläge och ut till befintlig ledning där två parallella ledningar byggs blir
ledningsgatan något bredare, ca 50 m.
Byggnation
Byggnation av den nya ledningen börjar med att material (stolpar, reglar, stag,
krossmaterial och i förekommande fall fundament) transporteras in till
kraftledningsgatan och körs ut till varje stolpplats.
Byggnationsarbeten inom blöta markområden kommer i den mån det är möjligt att ske
när marken är tjälad. Risken för stora skador i känsliga våtmarksområden minskas
därmed. Det är dock sannolikt inte möjligt i alla sanka markavsnitt på grund av lång
byggnationstid och kort tid innan vindkraftverken ska driftsättas. Det är också beroende
av hur vintern blir när arbetena ska utföras. Tjälen kan komma vid olika tidpunkter och
gå olika djupt. Mycket snö kan medföra att marken inte blir tjälad. Särskilda
skyddsåtgärder kommer i sådana fall att vidtas för att minimera djupa markskador.
Placeringen av materialupplag och uppställningsplatser för maskiner optimeras för att
minimera transportsträckan mellan upplag och stolpplatser samtidigt som värdefull
natur- och kulturmiljö undviks.
Träportalstolpar anläggs genom att stolpbenen grävs ner i marken. I vissa fall kan det bli
aktuellt att förstärka stolpen med stag som monteras på en betongslipers som grävs ner
under marken. Om stolpen anläggs på berg eller där jordmånen är tunn förankras den i
en stolpsko som skruvas fast i berget. Stolpresning för stålstolpar sker genom att en
grävmaskin med en specialskopa gräver ett hål vari stolpfundamentet placeras. Efter
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resning av stolparna skruvas de på plats i fundamentet och säkras genom stagning.
Resning sker med en skotare med kran. Mindre gropar behöver grävas för var och en av
de, i normalfallet, fyra stagförankringarna.
Där markerna är blöta placeras stolparna i första hand inom de lokalt torraste områdena.
Går det inte att hitta fast mark utnyttjas i sällsynta fall särskild våtmarksfundamentering
med pålat fundament för grundläggning av stolpen.
Stålrörstolpen är alltid stagad. Stolpen monteras på en stolpfot eller fundament under
mark som består av 10 stycken betongslipers (se Figur 13). Stolpfotens ytmått är ca 2,5 x
2,5 m. Fundamentet grävs ned på ett djup av ca 2 m. Schaktgropens ytmått blir ca 4,5 x
4,5 m. Stag monteras på en betongslipers som grävs ner under marken. När stolp- och
stagfundamentet är på plats fylls groparna igen med schaktmassorna. Eventuella
överskottsmassor sprids runt stolpplatsen och marken jämnas till. Utseendet på
fundamentet och gropens storlek kan variera beroende på markförhållandena.
De överskottsmassor som uppkommer i samband med grundläggning av stolpar är
relativt små och kräver inget specifikt omhändertagande. Vid stolpresning i sank
torvmark är schaktningen mer omfattande. Detsamma gäller för grundläggning av
eventuella fackverksstolpar. Huvuddelen av schaktmassorna används dock för
återfyllnad av schaktet när stolpen har rests. Eventuella överskottsmassor fördelas ut i
terrängen kring stolpen. När stolpen är på plats monteras reglar och övrig utrustning.
När samtliga stolpar är färdiga dras faslinorna ut med bandvagn och spolverk placerade i
ledningens ändar. Särskilda drag- och bromsplatser kan upprättas längs ledningen och
även platser där linorna skarvas. En skotare eller grävare med kran krävs vid slutfixering
av faslinorna vid isolatorerna.
I samtliga moment kommer transport av personal att ske via befintliga tillfartsvägar samt
i kraftledningsgatan, med lättare terränggående fordon inklusive bandvagn.

1.5

Miljökonsekvensbeskrivningen

Nedan följer en sammanfattning av E.ON:s miljökonsekvensbeskrivning. E.ON har låtit
göra en naturvärdesinventering och rovfågelinventering i fält för hela ledningens
sträckning.
1.5.1

Alternativa sträckningar och utföranden

Sträckningsalternativ
E.ON har haft två stationsalternativ (A,B) vid vindkraftsanläggningen samt sex möjliga
stationsalternativ (C-H) för anslutning till befintligt nät. E.ON har valt stationsläge A som
förstahandsalternativ eftersom avståndet till anslutande kablar till vindkraftverken blir
kortare samt för att stationsläge A ligger mer undanskymt. För anslutning avfördes
stationsläge F och G då de visade sig tekniskt olämpliga. H avfärdades främst på grund
av avståndet. Alternativ C och D låg mycket nära varandra och därför ströks alternativ D.
Följaktligen togs därför stråk- och sträckningsalternativ fram för stationsläge A till
möjliga anslutningspunkter C och E.
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Inom vindkraftsanläggningen begränsas alternativen av vindkraftverkens buffertzoner. I
väster begränsas möjliga stråk av Långsjön. Stråk öster ut från vindkraftsanläggningen
har översiktligt studerats men förkastats. Terrängen i detta område är mycket brant, det
finns höga naturvärden och ledningssträckan blir längre. Även ett östligare alternativ
söder om vindkraftsanläggningen har bedömts som olämpligt på grund av
terrängförhållanden och våtmarker med naturvärde. Söder om vindkraftsområdet finns
också kulturlämningar med fångstgropssystem. Sydöst om Långsjön begränsas
stråkalternativen av de naturvärden som finns längs med Långsjöån. Kvarstår gör ett
stråkalternativ sydväst ut från vindkraftsanläggningen samt tre alternativ ner mot
befintlig ledning.
Av de redovisades sträckningsalternativen (1, 2A, 2B, 3) har alternativ 3 avfärdats
eftersom sträckningen till stationsläge C passerar flera små skiften vilket kan försvåra
skogsbruket på dessa. Sträckningen korsar också ytterligare ett vattendrag,
Långsjöbäcken, vilket kan innebära ytterligare påverkan på vattenområden. Vidare ligger
stationsläge C närmare brant terräng vid Långsjöns västra strand där bland annat
fjällvråkshäckning konstaterats. Sträckan riskerar även att påverka SCA:s husbehovstäkt i
området. Alternativ 2B är något längre och ger likaså intrång på smala skogsbruksskiften.
Därutöver har negativa samrådyttranden inkommit från markägare och LRF gällande
alternativ 2B, varför även det alternativet har avfärdats. Enligt E.ON är följaktligen
sträckning 1-2A med anslutning vid stationsalternativ E det mesta lämpliga alternativet.
Vilket motiveras med att stationsläget ligger i närheten av befintlig bilväg och
sträckningen dit berör till största delen bolagsmark. Att alternativ 2A berör framförallt
större skiften samt att 2A korsar Långsjöån vid befintlig bilväg och orsakar därmed inget
nytt intrång på ån.
Utföranden
E.ON har valt att förorda ett utförande med trädsäker luftledning. Motiven till detta
beslut är främst knutna till leveranssäkerhet och ekonomi. Ett markkabel alternativ har
utretts översiktligt. Markabelalternativet har avfärdats dels med anledning av vikten av
att snabbt kunna åtgärda eventuella fel i anslutning till produktionsanläggningar av
aktuell storlek och dels för att ledningen skulle behöva borras under Långsjöån och andra
mindre bäckar.
1.5.2

Detaljplan och områdesbestämmelser

Ledningen strider inte mot detaljplan eller gällande översiktsplan för Sollefteå kommun.
1.5.3

Magnetfält och människors hälsa

Magnetfälten från aktuell ledning uppgår till 0.2 mikrotesla på ett avstånd av 40 meter
från aktuell ledning, Närmaste bostad (fritidshus) ligger ca 210 m från förordad
sträckning.
1.5.4

Landskapsbild

Förordad sträckning är till större del belägen inom skogsmark med inslag av
sumpskogar. En del av sträckan kommer synliggöras i samband med de sträckor som går
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parallellt med vägen. Eftersom delar av området är avverkat eller avverkningsanmält kan
ledningen till vissa delar bli synlig från Långsjön; detta gäller framförallt området norr
och söder om Bodbäcken där avstånd till sjön är ca 500–700 meter. Vid södra delen av
sjön, där ledningen går som närmast, kommer dock minst ca 100 meter skog bli kvar
mellan ledningen och sjön och begränsa synligheten. Den bebyggelse som finns vid
Långsjön ligger huvudsakligen längs sjöns norra och östra strand och riktar sig ut över
sjön och således från ledningen. Från denna bebyggelse hamnar således inte ledningen i
blickfånget. Inga särskilt utpekade intressen knutna till landskapsbildskydd berörs av
sträckningen. Sammantaget bedöms påverkan på landskapets karaktär bli liten och E.ON
har därför inte planerat för några skadeförebyggande åtgärder.
1.5.5

Naturmiljö

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering i fält har genomförts för planerad sträckning. Skogarna inom
inventeringsområdet består främst av barrdominerade bestånd med en relativt låg
medelålder. Tall och contortatall är de dominerande trädslagen och skogsmiljöerna är
homogena och strukturer som trädslagsblandning, skiktning samt spridning i ålder och
diameter saknas vanligen. Inom det inventerade området förekommer inte några större
sammanhängande våtmarker. Försumpade områden med granskog samt mindre
områden med lövsumpskog förekommer främst i de centrala delarna i anslutning till
Långsjöån samt några mindre områden i den sydvästra delen. Närmsta skyddade
område, Långsjöbergets naturreservat, ligger väster om Långsjön ca 1,5 km från förordad
sträckning.
Projektområdet för vindkraftsanläggningen med tillfartsvägar bedömdes som helhet
hysa få värdefulla miljöer i förhållande till arealen. Ett antal värdefulla miljöer knutna till
bland annat barrnaturskog och myr-/sumpmarker identifierades dock vid
inventeringarna. Övrig del av kraftledningsträckningen bedöms endast ha låga eller vissa
naturvärden knutna till sig. En eventuell kraftledningsdragning bedöms inte få några
omfattande konsekvenser för den biologiska mångfalden i dessa delar av
inventeringsområdet.
Dock berörs ett antal utpekade inventerade områden. Berörda hänsynsområden är enligt
ansökan Långsjöån, Omnäsloken och Bodbäcken, samt en trivial gallrad sump-/och
blandskog med avsaknad av lövträd, död ved samt blandskog av löv och barr. Berörda
hänsynsområden som är utpekade av skogsnäringen är en gransumpskog, en sumpskog
och en barrskog. Alla dessa kommer påverkas av avverkning för den aktuella
ledningsgatan.
Skyddsåtgärder
Sträckningen har enligt E.ON lagts så att tidigare kända naturvärden och de naturvärden
som identifieras vid inventeringar för vindkraftsanläggningen och kraftledningen i
största möjliga mån undviks. Samtliga objekt med klassning 1 och 2 förutom Långsjöån
har undvikits. Två klass 3-objekt berörs: kanten på den inventerade sumpskogen på
första delen av sträckan, samt Bodbäcken korsas av ledningen. Objekten berörs endast på
kortare sträckor och vid passage av dessa kan stolplaceringen anpassas så att inga stolpar
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placeras inom objekten, varvid påverkan minimeras. Vid passagen av Bodbäcken
kommer en skyddszon med lågväxande vegetation att sparas så långt som möjligt med
hänsyn till elsäkerhet. Ingen körning tillåts i Bodbäcken. Vid passage används tillfällig
bro som tas bort efter anläggningsarbeten.
Passagen av Långsjöån görs vid befintlig väg och vinkelrätt mot vattendraget, vilket
innebär att intrånget från infrastruktur samlas. Öppningen som vägen och bron orsakar
kan delvis samnyttjas som ledningsgata. Inga stolpar kommer att placeras inom det ca 60
meter breda område som länsstyrelsen pekat ut som ”särskilt värdefullt vatten”. I
strandzonen sparas lågväxande vegetation så långt som möjligt med hänsyn till
elsäkerhet. Alla transporter över ån sker över vägbron vilket innebär att ingen körning
eller tillfällig bro behövs invid ån i skogsgatan. Närmast vattnet, ca 5 m från ån,
toppkapas uppväxande sly på en höjd av ca 3 m upp för att åstadkomma förbuskning
och skuggning. Denna åtgärd utförs så långt som möjligt med hänsyn till elsäkerhet.
Under byggnation av ledningen kommer transporter och körning med maskiner
huvudsakligen att ske på befintliga vägar som också nyttjas för vindkraftsbyggnationen
samt i ledningsgatan. I ledningsgatan kommer tillfällig körning att utföras för uttransport
av materiel till varje stolpplats och för uttransport av maskiner vid stolpresning. Om nya
tillfälliga tillfarts- och arbetsvägar behöver anläggas och det finns risk att naturmiljön
väsentligt ändras kommer en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att lämnas in till
tillsynsmyndigheten. Inför framtida planerade röjningsåtgärder eller större
ombyggnationer genomförs alltid samråd med länsstyrelsen i syfte att säkerställa att
erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
Körning i utpekade känsliga blöta objekt utförs så långt som möjligt under tid på året då
marken är frusen eller torr och har god bärighet. Så kallad trampning utförs så att snö
packas innan avverkning så att marken kan frysa till under. Måste ändå tillträde till
objekten ske under blöt period minimeras skador genom att körväg begränsas till en viss
sträckning, att markförstärkning utförs genom risbädd, stockmattor, geotextil och kross
eller liknande åtgärder. Tillfällig förstärkning tas bort efter byggnation. Bredbandade
maskiner med lågt marktryck kan också användas.
Högstubbar lämnas alltid i kantzonen i enlighet med skogsvårdslagen. I
anläggningsskedet styrs lämnande av högstubbar av elsäkerhet och avstånd till faslinor.
Lämnande av högstubbar utöver skogsvårdslagens krav förutsätter markägarens
medgivande. Längs Långsjöån lämnas om möjligt högstubbar i utökad omfattning.
I samband med underhåll kan det eventuellt bli aktuellt med helikoptertoppning av
farliga kantträd, istället för avverkning, efter markägarens godkännande. Detta medför
mindre behov av terrängkörning och ger tidsmässigt mindre påverkan.

2019-12-19

Dnr
2018-102138

2018-102138-0025

Datum
2019-12-19

BESLUT

10 (23)

Skyddade arter
Artskydd
Vid naturvärdesinventeringarna för kraftledningen och för vindkraftsanläggningen
identifierades ett antal arter skyddade enligt artskyddsförordningen samt andra
naturvårdsintressanta arter. Huvuddelen av dessa fynd ligger utanför områden som
direkt berörs av planerade ledningssträckningar. Ett antal berörs dock av förordad
sträckning, såsom garnlav, lunglav och revlummer. Arterna hade en mycket sparsam och
gles förekomst i området och bedöms därför inte som skyddsvärda populationer av
arterna. Revlummer fanns i sträckningens södra del utanför områden som
naturvärdesklassats och alltså inte bedöms ha något högre naturvärden.
Skadeförebyggande åtgärder
Vid detaljprojekteringen kan justeringar göras så att fynden av naturvårdsarter i största
möjliga mån undviks. Enstaka fynd kan dock komma att påverkas. I de fall det inte går
att undvika att ta ner träd med lavar kan dessa lämnas som högstubbar eller död ved.
Inom förordad sträckning har endast en art som är skyddad enligt
artskyddsförordningen noterats, revlummer. Revlummern är dock klassad som
livskraftig (LC). Hänsyn till revlummer ska om möjligt tas vid stolpplaceringen. Om det
konstateras att revlummerbestånd kommer att skadas av schaktningen för stolpbenen
kommer dispens från artskyddsförordningen sökas. Röjningsåtgärder görs i första hand
motormanuellt och ingen ytterligare skada bedöms då göras på dessa arter.
Störningen från ledningsbyggnation och bygget av vindkraftsanläggningen är samlad vid
vägen över Långsjöån. Det innebär att störningen vid ån sker lokalt. Tillfällig störning för
t.ex. utter som rör sig längs vattnet blir därför begränsad.
Fåglar i aktuellt område
Fågelförekomst har undersökts via ArtDatabankens webbplats Artportalen
(skyddsklassade arter har beställts direkt av ArtDatabanken), samt genom inventeringar.
Fokus har lagts på rödlistade arter och arter som ingår i EU:s fågeldirektiv.
I utredningsområdet finns pärluggla (upptagen i fågeldirektivet, livskraftig(LC)) på
rödlistan), sparvuggla (fågeldirektivet, LC), slaguggla (fågeldirektivet, LC), berguv
(fågeldirektivet, sårbar på rödlistan, VU) och tjäder (fågeldirektivet, LC) rapporterade i
artportalen. Rovfågelsobservationerna är rapporterade på relativt långt avstånd (2–3 km)
från både planerade sträckningar och vindkraftsanläggningen.
Vid inventeringar för vindkraftsanläggningen bedömdes Vabergsområdet generellt ha en
”ordinär och ganska fattig fågelfauna sett till art- och individantal”. Kungsörn
(fågeldirektivet, nära hotad på rödlistan, NT) har observerats men inga häckningar
bedömdes som sannolika inom 2 km från utredningsområdet för
vindkraftsanläggningen. Inga fjällvråkar observerades och häckningar i området
bedömdes som mindre troligt. I övrigt observerades ormvråk (LC), duvhök
(fågeldirektivet, NT) och tornfalk (LC).
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Vid inventeringar i området för kraftledningen observerades fjällvråk (NT), havsörn
(fågeldirektivet, NT) och duvhök (NT). En fjällvråkshäckning konstaterades i området
vid Långsjöbergets naturreservat. Havsörn bedöms inte häcka i området.
Enstaka observationer av skogsfågel, inklusive indikationer på spel, gjordes inom
inventeringsområdet. Tjäder (LC) observerades i områdets östra och sydöstra delar, ca 1
km från förordat alternativ, orre (Fågeldirektivet) observerades i områdets norra och
nordvästra delar. Den totala förekomsten av orre och tjäder i området, samt risk för
kollisioner, bedömdes dock som liten. Järpe observerades i södra och östra delen vid
rovfågelsinventeringen för kraftledningen.
I området öster om Långsjöåns utlopp i Långsjön som i naturvärdesinventeringen
pekades ut med höga naturvärden återfinns lämpliga häckningsmiljöer främst för tretåig
hackspett (NT), möjligen även gråspett och spillkråka (NT) i områden med mer lövinslag.
Spillkråka och även större hackspett (LC) finns rapporterade i området i Artportalen.
I övrigt har sångsvan som är markerad med B i fågeldirektivet rapporterats i Artportalen.
Detta är dock enstaka observationer ute i Långsjön på relativt stort avstånd (ca 1 km) från
förordat alternativ.
Skadeförebyggande åtgärder
Häckande fjällvråk finns i området men avstånd till förordad sträckning är relativt stort
och den planerade kraftledningen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på
denna. Även duvhökshäckning bedöms som möjlig i området men även den på ett
sådant avstånd att den inte påverkas av kraftledningen.
De områden som pekats ut som värdefulla för hackspettar har undvikits.
Även om få rörelser sågs ger geografin skäl att anta att det under vissa tider på året
förekommer flygrörelser av sträckande fågel längs med Långsjöån. Stråket längs ån
bedöms vara sådant som i litteratur och rekommendationer är sådant där trögflygande
arter med högre kollisionsrisk bedöms röra sig.
Fåglar väljer den väg under flytt och födosök som innebär minst ansträngning för att nå
målet, varför dalgången över Långsjöån kan antas nyttjas som flygväg mellan
Nordsjösjön i söder och Långsjön åtminstone delar av året. På den sträcka där ledningen
går vinkelrätt mot Långsjöån i dalgångens botten, sträckan mellan vinkelstolparna
kommer fågelavvisare monteras på topplinorna. Dessa utförs förslagsvis som
fluorescerande av typen ”Firefly”. De monteras växelvis på vardera topplinan med ca 10
meters avstånd. Montering av visuella markörer på denna sträcka bedöms minska risken
för kollisioner. Även om det inte finns tydlig forskning som bekräftar det så anses
kraftledningar där faslinor sitter vertikalt medföra högre kollisionsrisk än om faslinorna
sitter horisontellt. I aktuellt fall kommer faslinorna att vara horisontellt konfigurerade.
Förekomster av skyddsvärda arter bedöms inte vara sådana att det motiverar restriktion i
tid för utförande av arbete.
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Miljökvalitetsnormer

Föreslagen sträckning korsar ett vatten med miljökvalitetsnormer, Långsjöån. E.ON har
angett att de finns risk att Ekologisk status (potential inte uppnås 2021). Motiveringen till
det är att riskbedömningen baseras på nuvarande status, påverkan och miljöproblem
samt tillgänglig kunskap om framtida påverkan. De vattenförekomster som idag inte
uppnår god status samt de vattenförekomster som utifrån framtida påverkan riskerar att
få en försämrad status bedöms vara i risk, d.v.s. att miljökvalitetsnormen inte nås 2021.
Det finns också en risk att kemisk status/potential inte uppnås 2021. Den bedömningen
utgår från Kemisk Status. Denna vattenförekomst uppnår ej god kemisk status och
klassas som "Risk".
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.
Viss avverkning kommer att ske intill vattendragen. Inga stolpar eller åtgärder som
medför omfattande påverkan på vattenförekomsterna kommer att utföras och planerad
ledning bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna.
1.5.7

Kulturmiljö

Förordad sträckning passerar tre kulturobjekt som alla överlappar varandra, Långsele
39:1(fäbod), Långsele 39:1 (fäbod) och Långsele 31:1 (boplats). Förordad
ledningssträckning passerar ca 30–50 meter från kulturobjekten.
I samband med tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningen Vaberget gjordes en
arkeologisk utredning i projektområdet samt planerade tillfartsvägar. I denna bedöms
vägen kunna breddas förbi fornlämningen Långsele 31:1 utan att arkeologisk
undersökning behövs. Kraftledningen på förbi Långsele 31:1 planeras på motsatt (östra)
sida vägen. Viss avverkning kan dock behöva ske även på västra sidan vägen för att få
tillräckligt bred ledningsgata.
Sträckningen har lagts så att kulturmiljöobjekten inte direkt berörs. Om påverkan i
fornlämning ändå inte bedöms kunna undvikas kommer tillstånd enligt kulturmiljölagen
sökas hos länsstyrelsen. De tre objekten vid Långsjöån kommer inför projektering och
byggnation att karteras och snitslas i fält. Under detaljprojekteringen kan stolparnas
placering anpassas för att i möjligaste mån undvika kända och eventuella nyfunna objekt.
Upptäcks tidigare okända lämningar vid byggnation av ledningen kommer arbetet
avbrytas omedelbart och kontakt upprättas med länsstyrelsen.
Med ovan föreslagna hänsynsåtgärder bedöms konsekvenserna för kulturmiljön bli
obetydliga.
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Friluftsliv

Föreslagen ledningssträckning berör inga utpekade intressen för friluftsliv och
rekreation. Området är till största delen produktionsskog varav en del ytor redan är
avverkade eller avverkningsanmälda. Skogen kan dock utnyttjas av människor som bor i
närområdet för skoteråkning, jakt, fiske samt bär- och svampplockning. Fiske kan ske i
Långsjön och Långsjöån. Det har också förekommit örnturism i området. Det är dock
oklart hur omfattande denna verksamhet är. Utifrån de inventeringar som gjorts bedöms
aktuellt område inte hysa någon större örnpopulation. Kraftledningsgator kan vara
positivt för skoteråkning, bärplockning och jakt.
Vid byggnation och underhåll av ledningen kommer avverkningsrester och ris att
avlägsnas från vägar och stigar för att säkerställa framkomligheten i området och därmed
inte begränsa möjligheten att nyttja skog och mark för friluftsliv.
Sammantaget bedöms planerad ledning medföra obetydliga konsekvenser på
friluftslivet.
1.5.9

Skogsbruk

Största delen av ledningssträckningen går genom produktiv skogsmark. Markbehovet
utgörs av en ledningsgata på ca 35–40 meter. Ledningsgatan kräver underhåll för att
hållas trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga träd intill
kraftledningen ska kunna falla på ledningen. Utöver röjning i skogsgatan måste även
riskträd i sidoområdena med jämna mellanrum, ca var 8–10 år, toppbeskäras eller
avverkas.
För att minska intrånget och inte försvåra för rationellt skogsbruk har sträckningen
anpassats för att undvika långsmala och små skogsskiften. Sträckningen har även
justerats något för att inte försvåra lagring och transporter av virke vid avverkning på
fastighet Helgums-Fanby 1:15. E.ON bedömer att den planerade ledningen medför små
negativa konsekvenser på markanvändningen.
1.5.10 Rennäring
Föreslagen ledningssträckning berör inget riksintresse för rennäring utifrån digitalt
planeringsunderlag. Ca 6 km nordost om Vaberget finns ett område som är av
riksintresse för rennäringen och sydväst om Långsjön går en flyttled av riksintresse.
Enligt Sametingets markanvändningskartor ingår hela utredningsområdet i mark som
Ohredahke sameby gör anspråk på såsom vinterbetesmark. Området kring Vaberget
uppges ligga inom vinterbetesmark som kan nyttjas från oktober till och med april.
Samebyn har framfört att det vore önskvärt om arbete kan ske under tid på året då
renarna inte finns i dessa skogar. Renarna fraktas normalt med lastbil från Härbergsdalen
(i Strömsund) till Bispgården i Ragunda kommun varför de vandrar till olika
vinterbetesområden. De viktigaste områdena uppges ligga söder om Långsele, sydväst
om Graningesjön. Mest är renarna i Paljacka (sydväst om Graningesjön). Ca 15 km
nordväst om Vaberget finns ett rengärde som används för insamling av renar och

2019-12-19

1.5.8

13 (23)
Dnr
2018-102138

2018-102138-0025

Datum
2019-12-19

BESLUT

14 (23)

transport hem. Samebyn anger att alla marker är viktiga. De största problemen anser
samebyn vara skogsbruket, järnvägar, vägar och samhällen. Vindkraft tillkommer som
hinder. All vindkraft och andra verksamheter gör att betestrycket på områden som är
kvar ökar. Vägar och anläggningsytor tar betesmark och plogade vägar gör att renarna
störs i deras rörelser eftersom de gärna följer vägarna och splittras. Samebyn menar att
det skulle vara bra om så många befintliga vägar som möjligt används och inte nya
anläggs.
Inför skogsavverkning och byggnation kommer berörd sameby att informeras och
information inhämtas huruvida renar kommer att uppehålla sig i skogarna sydväst om
Vaberget den vintern byggnation blir aktuell. I den mån det är möjligt styrs arbeten till
del av året då renar inte uppehåller sig området. Ur flera andra aspekter är det dock en
fördel att utföra avverkning och byggnation under den kalla delen av året, t.ex. för att
minska körskador och minska påverkan på naturmiljön. Inga nya permanenta vägar
bedöms behöva anläggas. Vägen som också ska nyttjas av vindkraften kommer att nyttjas
för transporter för kraftledningsbygget.
Kumulativa effekter
En ca 40 meter bred ledningsgata kommer skapas, vilket kan uppfattas som ett
främmande inslag i ett skogslandskap. Tillsammans med övrig infrastruktur som ingår i
projektet (vindkraftsanläggningen, transformator- och kopplingsstationer, övriga
ledningar) bildas en omfattande infrastrukturetablering i ett område som till stor del
utgörs av glesbygd. Betraktad som en helhet innebär etableringen förändringar av
markanvändningen och landskapsbilden i området. Samtidigt bidrar den planerade
ledningen till en ökad produktion av förnyelsebar energi i Sverige.
Landskapsbildsmässigt bedöms påverkan från vindkraften vara det som ger störst
påverkan i skogslandskapet. Den kumulativa tillkommande påverkan från
kraftledningen bedöms vara liten. Likaså bedöms påverkan för rennäringen främst
uppstå på grund av det intensiva storskogsbruket och i viss mån från vindkraften. Den
tillkommande negativa påverkan på rennäringen på grund av kraftledningen i drift
bedöms som mycket liten.
I en större skala utgör aktuell vindkraftsetablering och kraftledning en mindre del i den
samlade vindkraftsutbyggnaden och den kumulativa effekten från den nu aktuella
ledningen blir liten. Ser man övergripande på kraftledningsutbyggnaden i landet har
andelen luftledningar minskat sedan början av 2000-talet på grund av de stora
vädersäkringsprojekt som genomförts och genomförs. Även om det uppstår en
tillkommande luftledning i aktuellt område så blir nettotillskottet av luftledningen i en
större skala inte högre på grund av ledningen.
Skadeförebyggande åtgärder
Vägen till vindkraftsanläggningen samnyttjas i hög grad vid byggnation av ledning och
transformatorstation. Passagen av Långsjöån sker där vägbro också passerar. Information
kommer inhämtas från berörd sameby inför byggnation för att om möjligt anpassa
utförandetid.
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1.5.11 Infrastruktur
Åtgärden berör endast mindre skogsvägar. Inga riksintressen för infrastruktur eller andra
större transportleder berörs. Planerad väg till byggnation av vindkraftverk korsas på
flera ställen.
Vid byggnation och underhåll av ledningen kommer avverkningsrester och ris att
avlägsnas från vägar och stigar för att säkerställa framkomligheten i området. Viss
tillfällig påverkan kan dock ske under byggnation av ledningen. Vid projektering
kommer samordning att ske med vindkraftsbyggnationen. Där ledningen korsar vägen
kommer erforderlig höjd på faslinor att lämnas för att säkerställa transporter med
vindkraftverk.
Sammantaget bedömer E.ON att planerad ledning kommer medföra obetydliga
konsekvenser på infrastrukturen.
1.5.12 Underhåll
För att bibehålla en ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas vilket
sker var 8:e till 10:e år. Röjningsarbete görs normalt manuellt med röjsåg. I vissa fall kan
mindre fordon med röjningsaggregat användas. Röjningspersonalen förflyttar sig själva
och utrustningen i ledningsgatan med hjälp av lätt terränggående fordon som fyrhjuling
eller snöskoter. Utöver röjningen av ledningsgatan måste normalt även kantträd
avverkas, så kallade ”farliga träd”. Farliga träd står utanför den röjda skogsgatan och har
vuxit sig så höga att de vid exempelvis storm kan falla på ledningen eller på stolpar och
stag. Dessa träd mäts in och stämplas innan avverkning. Det är idag vanligt att dessa
kantträd toppas med helikopter istället för att avverkas från marken. Vid avverkning av
kantträd kan skördare användas eller så sker det manuellt. Det avverkade virket lämnas i
många fall kvar beroende på markägarens önskemål. Vid större mängder, vilket sällan
blir fallet, körs virket ut med skotare som fraktar det till närmaste väg.
Tekniskt underhåll på ledningen utförs vid behov. Det kan handla om att byta ut gamla
eller skadade ledningsdelar samt felsöka och genomföra reparationer vid eventuella
felavbrott.

2

Ei:s utredning

Ei ska som en del i sin handläggning begära in synpunkter från ett antal särskilt angivna
remissinstanser. Ei har därför skickat E.ON:s ansökan till Elsäkerhetsverket,
Försvarsmakten, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Sollefteå kommun,
Svenska Kraftnät samt ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som berörs
av ledningen. Försvarets radioanstalt har informerats om ansökan.

2.1

Inkomna remissynpunkter

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har framfört följande. Den aktuella kraftledningen
förläggs till största delen i obruten terräng, vilket kommer att innebära ett stort ingrepp i
produktiv skogsmark och skogsekosystem. Verksamheten kommer att medföra påverkan
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på miljön både vid själva byggandet av kraftledningen, men även vid framtida röjningsoch underhållsåtgärder. Länsstyrelsen vill understryka vikten av god planering och
miljöhänsyn vid anläggningsarbetet, samt vid alla framtida röjnings- och underhållsåtgärder. Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivningen angett ett antal
försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön och sträckningen har
justerats så att tidigare kända och de naturvärden som identifierats vid inventeringar för
vindkraftsanläggningen i största möjliga mån undviks. Länsstyrelsen anser att dessa
åtaganden från bolaget är bra men vill understryka vikten av att koncessionen förenas
med villkor om att bolaget ska utföra verksamheten i enlighet med vad som angivits i
miljökonsekvensbeskrivningen samt övriga åtaganden. Ytterligare villkor om hänsyn till
naturmiljön kan även behöva föreskrivas.
Hänsyn till vatten, våtmarker och naturmiljö
Den förordande sträckningen passerar två vattendrag med höga naturvärden, Långsjöån
och Bodbäcken. Utöver föreslagna skadeförebyggande åtgärder anser länsstyrelsen att
koncessionen ändå kan behöva förenas med skärpta eller ytterligare villkor utöver
bolagets egna åtaganden avseende hänsyn till vattendrag.
Förbud mot att köra med arbetsfordon i eller genom vattendrag vid byggnation eller
underhållsåtgärder etc. ska gälla som villkor. Vid passage av vattendrag ska befintliga
eller temporära broar användas. När temporära broar används ska dessa tas bort snarast
efter att respektive åtgärd är utförd. Vid anläggningsarbete och underhållsåtgärder ska
en minst tio meter bred funktionell skyddszon med toppkapade träd och buskar lämnas i
anslutning till vattendrag, sjöar och våtmarker i samband med avverkning av
skogsgatan, samt vid alla framtida röjningsåtgärder. Koncessionen bör även förenas med
ett villkor om förbud att i vattnet lämna kvar stockar, grenar eller ris som kan riskera att
orsaka vandringshinder för fisk. Den planerade ledningen passerar även ett antal
sumpskogar och våtmarker. Bolaget uppger att körning i utpekade känsliga blöta objekt
kommer utföras så långt som möjligt under tid på året då marken är frusen eller torr och
har god bärighet. Bolaget uppger vidare att om körning ändå måste ske under blöt period
kommer skador att minimeras genom lämpliga skadeförebyggande åtgärder, såsom
genom användande av stockmattor eller geotextil och kross. Länsstyrelsen anser att detta
är bra, men bedömer att koncessionen även bör förenas med villkor för att undvika
körskador. Villkoret ska innehålla krav som säkerställer att permanenta körskador som
kan påverka våtmarkernas hydrologi inte får orsakas vid dessa arbeten. Länsstyrelsen
anser även att villkoret ska omfatta krav på återställning av eventuella skador som
orsakats på marken. Vidare ska bolaget vid framförande av motordrivna fordon i terräng
längs kraftledningen i samband med projektering, byggande, underhåll och skötsel
använda de maskiner och metoder som medför minsta möjliga ingrepp i miljön.
Den utförda naturvärdesinventeringen har identifierat ett mindre antal områden som har
ett påtagligt eller högt naturvärde. Dessa beskrivs som känsliga miljöer där det har
bedömts att en eventuell exploatering i form av en kraftledning skulle påverka den
biologiska mångfalden negativt. Bolaget har efter inventeringen justerat sträckningen för
att i största möjligaste mån undvika dessa miljöer, vilket länsstyrelsen ser som positivt.
Viss avverkning kommer dock ändå att ske inom eller i kanten av flera berörda
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hänsynsområden, vilka redovisas i avsnitt 5.3.1 i miljökonsekvensbeskrivningen. Då
dessa få kvarvarande miljöer utgör viktiga öar i ett i övrigt hårt brukat och fragmenterat
skogslandskap anser länsstyrelsen att avverkning samt kantträdsavverkning inom eller i
närhet till dessa områden ska ske restriktivt. Även ett villkor om att spara högstubbar i
anslutning till dessa områden kan vara lämpligt.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att den genomförda arkeologiska utredningen och de föreslagna
hänsynsåtgärderna bolaget har redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen är
tillfredställande ur kulturmiljösynpunkt.
Hotade arter
Endast en art som är skyddad enligt artskyddsförordningen har noterats inom förordad
sträckning, revlummer, som är klassad som livskraftig (LC). Bolaget uppger att hänsyn
kommer att tas till revlummer i det fall det är möjligt och uppger att om det konstateras
att revlummerbestånd kommer att skadas av schaktningen för stolpbenen kommer
dispens från artskyddsförordningen att sökas. Vidare kommer röjningsåtgärder att göras
i första hand motormanuellt och ingen ytterligare skada bedöms då göras på de
naturvårdsarter och skyddade arter som konstaterats förekomma längs sträckningen. Det
nämns även att det i samband med detaljprojekteringen kan göras justeringar så att de
fynd av naturvårdsarter som påträffats i samband med inventeringen i största möjliga
mån undviks. Länsstyrelsen ser positivt på detta.
Påverkan på fågellivet
En rovfågelinventering utfördes under juni-oktober 2017 och konstaterade att häckande
fjällvråk finns i området. Då avståndet till förordad sträckning är relativt stort bedömer
bolaget dock att den planerade kraftledningen inte medför någon negativ påverkan på
denna art. Även duvhökshäckning bedöms som möjligt i området men även den på ett
sådant avstånd att den inte påverkas av kraftledningen. Länsstyrelsen delar bolagets
bedömning för båda dessa arter. Vidare har även de områden som pekats ut som
värdefullt för hackspettar undvikits vilket länsstyrelsen ser som positivt. En dalgång vid
Långsjöån kan dock antas nyttjas som flygväg mellan Nordsjösjön i söder och Långsjön
åtminstone delar av året och bolaget avser här att montera fågelavvisare på topplinorna
av typen ”Firefly” på den sträcka där ledningen går vinkelrätt mot Långsjöån i
dalgångens botten. Länsstyrelsen bedömer sammantaget att bolagets förslag till
hänsynsåtgärder för fågellivet anses tillräckliga för att inte påverka skyddsvärda fåglar
negativt utifrån det kunskapsläge som finns idag. Länsstyrelsen delar även bolagets
uppfattning om att förekomsten av skyddsvärda arter inte bedöms vara sådana att det
motiverar restriktion i tid för utförande av arbete.
Sollefteå kommun har framfört följande. Kommunen har tidigare yttrat sig under
samrådsprocessen och bedömer att E.ON Energidistribution AB har bemött kommunens
synpunkter med relevanta svar och förtydliganden. En eventuell broförstärkning vid
Långsjöåns utlopp bör troligast falla inom ramen för strandsskyddslagstiftningen
och/eller anmälan om vattenverksamhet och berör egentligen inte koncessionen.
Ledningssträckningen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan från 2017 och
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passerar inte några detaljplaneområden eller andra områden med t.ex. förskolor el
liknande verksamheter.
Sollefteå kommun informerar vidare att i juni 2018 vann beslutet från Mark- och
miljödomstolen (MMD) laga kraft och det finns nu ett giltigt miljötillstånd för
vindkraftsparken Vaberget bestående av en del för WPD Onshore Vaberget AB och en
del för Eolus Vind AB med tillsammans 22 vindkraftverk. Några av de planerade
vindkraftverken ligger på den så kallade kommunägda skogen – en skogsfastighet med
Sollefteå kommun som ägare.
En förutsättning för att kunna ansluta parken till överliggande elnät är dels att tillstånd
(koncession) beviljas för anslutningsledningen från parken ner till av E.ON utpekad
anslutningspunkt i Nässe. Den andra förutsättningen är att ett nytt transmissionsnät
måste etableras i Nässe för vidare överföring av producerad energi till överliggande
elnät. Etablering av nya stamnätsstationer regleras huvudsakligen av Svenska kraftnät,
och ett krav på etablering är att det finns 300 MW för anslutning. Aktuell vindkraftpark
väntas producera upp till ca 99 MW och samverkan krävs därför med andra projekt.
Utmaningarna med elnätet är en stor avgörande tidsfaktor för projektet.
Sammanfattningsvis måste byggstarten vänta in mer processer och samverkan.
Elsäkerhetsverket, Försvarsmakten Högkvarteret, Luftfartsverket och Svenska kraftnät
har inte haft något att invända mot ansökan. Övriga remissinstanser har inte svarat på
remissen.

2.2

E.ON Eldistributions bemötande

E.ON har fått tillfälle att bemöta de synpunkter som har kommit in och har framfört
följande:
Bemötande av Länsstyrelsen i Västernorrlands läns yttrande
Vad gäller behov av särskilda villkor så anser E.ON att bolaget åtagit sig
hänsynsåtgärder i MKB vilka säkerställs genom det allmänna villkoret i
koncessionsbeslutet. E.ON anser inte att ytterligare särskilda villkor krävs för
säkerställande av erforderlig miljöhänsyn. Det är även E.ON:s uppfattning av Mark- och
miljööverdomstolen genom en rad domar fastställt att det generellt inte är miljömässigt
motiverat med särskilda villkor och det finns enligt E.ON:s uppfattning inte några
sådana miljöintressen i detta fall som skulle motivera behov av särskilda villkor.
Det som särskilt bör kommenteras är länsstyrelsens uppfattning om återställning av
skador och maskiner och metoder som medför minsta möjliga ingrepp i miljön:
Det ska även omfatta krav på återställning av eventuella skador som orsakats på marken. Bolaget
ska vid framförande av fordon i terräng använda de maskiner och metoder som medför minsta
möjliga ingrepp i miljön.
Detta är enligt E.ON:s uppfattning en alltför generell skrivning där ingen
skälighetsavvägning har gjorts. Som E.ON tolkar skrivningen så gäller detta för all
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terräng i generell bemärkelse. Erforderliga hänsynsåtgärder vad gäller markskador och
val av maskiner har enligt E.ON:s uppfattning redogjorts för i inlämnad
ansökningshandling. Som E.ON tolkar länsstyrelsens skrivning innebär det att samtliga
eventuella skador ska återställas. För det första råder inget tvivel om att tillfälliga
markskador kommer att uppstå vid en ledningsbyggnation. Det blir bitvis mycket kraftig
markpåverkan vid byggnationen längs med kraftledningsgatan. Skador återställs efter
byggnation till godtagbart skick men det kommer alltid att synas att byggnation har
utförts. Det viktiga att förhindra, enligt E.ON:s uppfattning, är sådan markpåverkan som
permanent riskerar att påverka hydrologi, arters bevarandestatus eller lokala
populationer. Det bör också poängteras att påverkan av markskiktet kan ha positiva
konsekvenser för vissa växtarter och att länsstyrelsen i samarbete med markägare på
flera platser i länet aktivt åstadkommer markskador för gynnande av växt- och djurarter
som annars har svårt att etablera sig i tätt markytskikt.
Om länsstyrelsens uppfattning om val av fordon generellt skulle gälla så skulle all
avverkning ske manuellt och grävning utföras med små bandgående maskiner med lågt
marktryck överallt. Man skulle också generellt behöva använda stockmattor eller
liknande. Detta är enligt E.ON:s uppfattning inte rimligt utifrån de värden som kan
skyddas i relation till ökade kostnader och försening i projektets framdrift som blir
konsekvensen. Sådana val av arbetsmetoder som länsstyrelsen förespråkar kan komma
ifråga endast i områden med mycket höga naturvärden. Annars väljs de metoder som
anses effektiva för arbetenas utförande. Detta har enligt E.ON:s uppfattning redogjorts
för i MKB.
Bemötande av Sollefteå kommuns yttrande
E.ON delar uppfattningen att tillstånd och dispenser avseende broförstärkning vid
Långsjöån ligger utanför koncessionsprövningen. Samordning kommer härvid att ske
med vindkraftsexploatören och erforderliga tillstånd och dispenser kommer att sökas.
E.ON delar även uppfattningen att elnätsanslutningen är en avgörande tidsfaktor för
projektet.

3

Bestämmelser som ligger till grund för Ei:s beslut

De bestämmelser som ligger till grund för det här beslutet redovisas i bilaga 2.

4

Ei:s motivering till beslutet

E.ON har ansökt om nätkoncession för linje för en 145 kV luftledning från
vindkraftsanläggningen på Vaberget till ny station vid befintlig ledning L121 i Sollefteå
kommun, Västernorrlands län. E.ON har begärt att nätkoncessionen ska gälla tills vidare.

4.1

Ledningens lämplighet

Ei bedömer att ledningen är lämplig från allmän synpunkt eftersom ledningen behövs för
att ansluta vindkraftsparken på Vaberget till elnätet.
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E.ON:s lämplighet

E.ON är ett etablerat nätföretag som har flera nätkoncessioner. Företaget har sedan
tidigare bedömts lämpligt att utöva nätverksamhet och Ei har inte funnit anledning att
göra en annan bedömning av E.ON lämplighet i detta beslut.

4.3

Detaljplaner och områdesbestämmelser

E.ON uppger att ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser och
det har inte framkommit något i ärendet som tyder på motsatsen. Sollefteå kommun har
inte gjort några invändningar under samrådet eller Ei:s remiss.

4.4

Miljökonsekvensbeskrivningen

Ei bedömer att E.ON:s miljökonsekvensbeskrivning uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken
och att den kan ligga till grund för prövning av ansökan. Samråd har hållits i tillräcklig
omfattning och beskrivningen innehåller de uppgifter som krävs för att identifiera och
beskriva ledningens direkta och indirekta effekter på omgivningen samt för att
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

4.5

Ledningens miljöpåverkan

Det finns särskilda regler om bland annat Natura 2000 områden, nationalparker,
kulturminnen och kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och
växtskyddsområden, strandskyddsområden samt vattenverksamhet i miljöbalken och
andra författningar. Dessa bestämmelser gäller oavsett vad Ei beslutar i detta ärende. Det
finns därför inte skäl för Ei att i villkor närmare precisera vad som ska gälla där
ledningen passerar genom områden där sådana regler redan gäller.
4.5.1

Val av teknik och sträckning

Av MKB:n framgår att E.ON har studerat flera olika stations- och sträckningsalternativ.
Det framgår även att alternativen har varit begränsade utifrån geografin, med brant och
kuperad terräng, i kombination med olika hänsyns-, vattenområden och skyddsvärda
arter att ta hänsyn till. E.ON har dessutom beaktat inkomna samrådsyttrande och bland
annat tagit hänsyn till mindre skogsskiften. Sammantaget gör Ei bedömningen att E.ON i
tillräcklig omfattning utrett olika teknik- och sträckningsalternativ och valt den mest
lämpliga med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för miljön.
4.5.2

Naturmiljö och artskydd

Med utgångspunkt i E.ON:s naturvärdesinventering och MKB anser Ei att sträckningen
lagts så att tidigare kända och identifierade naturvärden i största möjliga mån undviks.
För de hänsynsområden och vattenområden som likväl berörs bedömer Ei att påverkan
på naturmiljön blir liten, eftersom E.ON åtagit sig att vidta skyddsåtgärder samt det
faktum att ledningen berör hänsynsområdenas utkanter.
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Länsstyrelsen har föreslagit att beslutet förenas med särskilda villkor för att undvika
körskador i terrängen generellt, skärpta eller ytterligare villkor avseende hänsyn till
vattendrag samt krav på villkor om att lämna högstubbar i anslutning till
hänsynsområdena. Mot bakgrund av de skyddsåtgärder som E.ON har åtagit sig att
vidta anser Ei att naturmiljön skyddas i tillräckligt hög grad genom det allmänna
villkoret samt genom kraven i skogsvårdslagen. Några ytterligare villkor som föreskriver
strängare skyddsåtgärder än de som E.ON har åtagit sig att utföra anses därför inte
nödvändiga för att skydda naturmiljön runt ledningen. Ei:s beslut om nätkoncession
hindrar dock inte den kommunala miljönämnden eller länsstyrelsen från att, med stöd av
miljöbalken, meddela de förelägganden som behövs för att skydda djur- och växtlivet i
området.
Avseende de skyddsvärda arterna revlummer, garnlav och lunglav bedömer Ei att
ledningens påverkan blir liten eftersom förekomsten av dessa arter är sparsam och gles
samt mot beaktatande av de skyddsåtgärder som E.ON åtagit sig att vidta.
Utifrån vad som framgår av rovfågelinventeringen och de skyddsåtgärder E.ON har
åtagit sig bedömer Ei att ledningen inte riskerar att påtagligt skada fågellivet i området
och att verksamheten därför kan tillåtas.
4.5.3

Rennäring

Ledningssträckningen berör Ohredahke sameby som har vinterbetesmark i området. I
övrigt berörs inga särskilt utpekade intressen för rennäringen. Inga områden av
riksintresse för rennäringen berörs.
Ei finner att det i ärendet inte har framkommit några uppgifter som tyder på att
ledningarna tillsammans med vidtagna skyddsåtgärder påverkar rennäringen på ett
sådant sätt att det påtagligt försvårar näringens bedrivande.
4.5.4

Övrigt

Ei har också prövat ledningens påverkan på landskapsbilden, skogsbruk, kulturmiljö,
friluftslivet, närboende och magnetfält samt miljökvalitetsnormer. Ei bedömer att
ledningarna inte medför någon negativ påverkan på ovan nämnda intressen.

4.6

Sammanfattande bedömning

Ei bedömer att E.ON:s ansökan om nätkoncession för linje för en 145 kV ledning från
vindkraftsanläggningen på Vaberget till ny station vid befintlig ledning L121 i Sollefteå
kommun är förenlig med bestämmelserna i ellagen och miljöbalken. Ansökan ska därför
godkännas.

4.7

Villkor för beslutet

Ei bedömer att det finns anledning att binda E.ON till de åtaganden företaget gjort i sin
ansökan med bilagor och under handläggningen av ärendet, genom ett så kallat allmänt
villkor. Av det allmänna villkoret följer att bland annat att ledningen ska drivas med den
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spänning E.ON angett och att de magnetfältsvärden som redovisats inte får överskridas.
Vid byggnation, reparation och underhåll ska E.ON vidta de skyddsåtgärder som
beskrivits. Sökanden ska dock inte vara förhindrad att i framtiden använda metoder som
har mindre påverkan på människors hälsa eller miljön.
Villkor om anslutningsavtal och förlängd färdigställandetid
E.ON har i ansökan yrkat att beslutet ska förenas med villkor om att tillståndet endast
ska gälla under förutsättning att det tecknas ett anslutningsavtal för planerad
vindkraftsanläggning. Ei har inte möjlighet att villkora ett beslut på detta sätt.
E.ON har även yrkat att beslutet ska förenas med villkor om att ledningen ska
färdigställas inom 8 år från att beslutet vunnit laga kraft och att bolaget senast tre
månader innan tiden för färdigställandet löper ut ska redovisa för Ei i vilken utsträckning
ledningen är färdigställd. Eftersom ledningens syfte är att ansluta planerad vindkraftpark
till elnätet bedömer Ei att bolagets yrkande är relevant. Beslutet om nätkoncession ska
därför gälla endast under förutsättning att ledningen byggs och tas i drift inom åtta år
från det att beslutet vunnit laga kraft.

4.8

Giltighetstid

Nätkoncessionen ska på E.ON:s begäran gälla tills vidare. Inga särskilda skäl för att
tidsbegränsa nätkoncessionen har framkommit.

Hur man överklagar
Se bilaga 3, Så här gör du för att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.
Detta beslut har fattats av avdelningschef Daniel Norstedt. Föredragande var
handläggare Jim Bruylandt.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Bilagor
1 Karta över ledningens sträckning
2 Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
3 Så här gör du för att överklaga beslutet

Skickas till
E.ON Energidistribution AB
Elsäkerhetsverket
Försvarsmakten högkvarteret
Försvarets radioanstalt
Trafikverket
Luftfartsverket
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Länsstyrelsen Västernorrland
Ohredahke sameby
Sollefteå kommun
Ägare och rättighetsinnehavare till berörda fastigheter enligt markägarförteckning
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Anläggningsnr

Bilaga 2
Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
I denna bilaga presenteras de regler som har tillämpats vid prövningen av ansökan.
Ellagen (1997:857)
En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
(nätkoncession) (2 kap. 1 §).
En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak bestämd sträckning
(nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät inom ett visst område (nätkoncession för
område) (2 kap. 2 § första stycket).
Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt (2
kap 6 §).
En nätkoncession för linje får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser (2
kap. 8 §).
Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje ska bestämmelserna i
2–4 kap. och 5 kap. 3 och 15 §§ miljöbalken tillämpas (2 kap. 8 a § första stycket).
För en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för linje ska
1 frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter
att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om annat inte följer av
undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
2 en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6
kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

3 en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas (2 kap. 8 a §
andra stycket).
Trots det som sägs i första och andra styckena behöver frågor som har prövats i ett mål
eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på nytt i ärendet om
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nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt miljöbalken finns en
miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta effekter på
människors hälsa och miljön som linjen kan medföra, behöver det inte finnas någon
särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet (2 kap. 8 a § andra stycket).
Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva
nätverksamhet (2 kap. 10 § första stycket).
En nätkoncession ska förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna
intressen och enskild rätt samt med de villkor för anläggningens utförande och nyttjande
som behövs av säkerhetsskäl eller för att i övrigt skydda människors hälsa och miljön
mot skador och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark och
vatten och andra resurser eller som av annat skäl behövs från allmän synpunkt (2 kap. 11
§).
En nätkoncession gäller tills vidare. En nätkoncession för linje får dock begränsas att gälla
för en viss tid, om sökanden begär det eller om det annars finns särskilda skäl.
Giltighetstiden får i ett sådant fall vara som längst femton år (2 kap. 13 §).
En innehavare av en nätkoncession för linje ska senast fem år efter det att beslutet att
meddela nätkoncession vunnit laga kraft ha färdigställt den ledning som
nätkoncessionen avser (2 kap. 16 a § första stycket).
Om det finns särskilda skäl, får tiden för färdigställande förlängas efter ansökan av
nätkoncessionshavaren. Ett beslut om förlängning ska meddelas för viss tid (2 kap. 16 a §
andra stycket).
Miljöbalken
Allmänna hänsynsregler
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana
villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldig att visa att de
förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas (2 kap. 1 § första stycket).
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap.
2 §).
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap. 3 § andra stycket).
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Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller
bioteknisk organism (2 kap. 4 §).
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § första stycket).
Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt
att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana
åtgärder (2 kap. 7 § första stycket).
Grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär (3 kap. 2 §).
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (3 kap. 3 §).
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk (3 kap. 4 § andra stycket).
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk (3 kap. 4 § tredje stycket).
Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för
vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringarnas bedrivande (3 kap. 5 § första stycket).
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket ska skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 5 § andra stycket).
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas (3 kap. 6 § första stycket).
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 6 § andra stycket).
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Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa (3 kap 7 §
första stycket).
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 7 § andra stycket).
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning
eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar (3 kap. 8 § första stycket).
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna
(3 kap. 8 § andra stycket).
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen (3 kap. 9 §
första stycket).
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna (3 kap. 9 § andra stycket).
De områden som anges i 2–8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns
i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får komma till stånd endast om
1 det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och
2 det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden (4
kap. 1 § första stycket).
Miljökvalitetsnormer
Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs (5 kap. 3 §).
Miljöbedömningar
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap. 1 § andra stycket).
Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa,
som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som
uppstår på kort, medellång eller lång sikt på
1 befolkning och människors hälsa,
2 djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
3 mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
4 hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
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5 annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6 andra delar av miljön (6 kap. 2 §).
Den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan åtgärd som avses i
20 § första stycket 2 ska undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (6 kap. 23 § första stycket).
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1 den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden anser att en betydande
miljöpåverkan kan antas,
2 frågan om betydande miljöpåverkan har avgjorts i föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 21 §, eller
3 den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden har förelagts att ansöka
om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a § (6 kap. 23 § andra stycket).
Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta
åtgärden
1 tar fram ett samrådsunderlag, och
2 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 (6 kap. 24 § första stycket).
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det
avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap.
24 § andra stycket).
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 (6 kap. 25 §).
Den specifika miljöbedömningen ska innebära att
1 den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden
a) samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas
(avgränsningssamråd),
b) tar fram en miljökonsekvensbeskrivning, och
c) ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrågan, och
2 den som prövar tillståndsfrågan
a) ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen, och
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b) slutför miljöbedömningen (6 kap. 28 §).
Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda
som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga
statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av
verksamheten eller åtgärden (6 kap. 30 § första stycket).
Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska se till att de som ingår i
samrådskretsen enligt första stycket men som inte tidigare har fått ett samrådsunderlag
kan ta del av ett samrådsunderlag (6 kap. 30 § andra stycket).
Om ett undersökningssamråd enligt 24 § första stycket 2 inte har skett, ska
samrådsunderlaget innehålla uppgift om det (6 kap. 30 § tredje stycket).
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
1 uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och
andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen,
2 uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden,
3 uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden
vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller
åtgärden inte påbörjas eller vidtas,
4 en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten
eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser,
5 uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller
avhjälpa de negativa miljöeffekterna,
6 uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller
åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om sådana
uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
7 en icke-teknisk sammanfattning av 1–6, och,
8 en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden (6
kap. 35 §).
Om verksamheten eller åtgärden kan antas påverka miljön i ett naturområde som är
förtecknat enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen
innehålla en beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser för syftet med
att bevara området, en redogörelse för de alternativ som har övervägts med en
motivering till varför ett visst alternativ valts samt de uppgifter som i övrigt behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§ (6 kap. 36 § första stycket).
De uppgifter som ska finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 35 och 36 §§ ska
ha den omfattning och detaljeringsgrad som
1 är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, och
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2 behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av de väsentliga miljöeffekter
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra (6 kap. 37 §).
Den som prövar tillståndsfrågan ska i ett särskilt beslut eller i samband med att
tillståndsfrågan avgörs ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller
kraven i detta kapitel så att den specifika miljöbedömningen kan slutföras. Ett sådant
ställningstagande får inte överklagas särskilt (6 kap. 42 §).
Den som prövar tillståndsfrågan ska, när tillståndsfrågan avgörs, slutföra
miljöbedömningen genom att med hänsyn till innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen
och det som kommit fram under handläggningen av målet eller ärendet identifiera,
beskriva och göra en slutlig och samlad bedömning av miljöeffekterna (6 kap. 43 §).
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
En verksamhet eller åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap.
20 § första stycket 2 miljöbalken, om verksamheten eller åtgärden innefattar en
anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en
längd av minst 15 kilometer (6 § 6 punkten).
Artskyddsförordningen (2007:845)
I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till
denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att:
1 avsiktligt fånga eller döda djur,
2 avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintringsoch flyttningsperioder,
3 avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4 skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller
alla levnadsstadier hos djuren. (4 § första stycket).
I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel
eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten
försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från
motorfordon eller från flygplan (5 § första stycket).
I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i
bilaga 1 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattningen som framgår av
bilagan
1 döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2 ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon (6 §).
I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N är
det förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra
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växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen. Förbudet gäller alla stadier i
växternas biologiska cykel (7 §).
I fråga om sådana vilt levande kräldjur, mossor, lavar svampar och alger som anges i
bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattningen som framgår av
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2 ta bort eller skada frön eller andra delar (8 §).
I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i
bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av
bilagan
1 gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna och
2 plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra
kommersiella ändamål (9 §).
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1 plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och

Så här gör du för att överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt. Överklagandet ska vara skriftligt.
När du överklagar ska du

1 (1)

2019-12-19

BILAGA Bil.nr

2 redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är fel i beslutet, varför du vill att
beslutet ska ändras och på vilket sätt
3 lämna dina kontaktuppgifter så att domstolen kan nå dig: namn, personnummer eller
företagets organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress
4 hänvisa till och bifoga de handlingar som du anser styrker din sak.
Om du anlitar ombud ska du uppge kontaktuppgifter till ombudet.

Senaste dag för att överklaga
Inom tre (3) veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande ha
kommit till Energimarknadsinspektionen.

Vem tar emot överklagandet?
Du ska skriva att du vill överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt, men du ska ändå skicka överklagandet till Energimarknadsinspektionen.
Adressen är:
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Vad händer sedan?
Energimarknadsinspektionen prövar först om överklagandet kommit in i rätt tid. Om
överklagandet kommer in för sent kan det avvisas. Annars överlämnar
Energimarknadsinspektionen skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som prövar överklagandet. I vissa fall kan
Energimarknadsinspektionen själv ompröva beslutet.
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För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen.
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1 tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer

