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1

Inledning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) planerar att ersätta upp till 1100 m av befintlig 40 kV
luftledning med en ny markkabel i Hamre, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Befintlig luftledning berör linjekoncession 406 Fh.

1.1

Bakgrund

I november 2017 vann Sollefteå kommuns detaljplan för fastighet Hamre 3:5 m.fl. laga
kraft. Detaljplanen togs fram med syfte att expandera befintligt industriområde Hamre,
beläget ca 10 km väster om Sollefteå i anslutning till Långsele tätort. Planen syftar till att
skapa beredskap för etablering av större anläggningar för datalagring i form av datorhallar.
För att dels skapa plats för datorhallarna och dels möjliggöra anslutning av dessa till elnätet
behöver upp till 1100 m av befintlig luftledning flyttas. Detta innebär rasering av
luftledning samt nyanläggning av markkabel i ny sträckning. Anläggande av ny
transformatorstation kommer även att utföras i anslutning till området. I figur 1 redovisas
en översiktlig karta över området.

Figur 1. Översiktlig karta över utredningsområdet i förhållande till närliggande tätorter.
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Detta samrådsunderlag har tagits fram inför undersökningssamråd enl. 6 kap 23–24§§
miljöbalken inför rasering av befintlig luftledning samt anläggning av ny 40 kV
markkabel.

1.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. 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). Ansökan om nätkoncession för linje prövas av
Energimarknadsinspektionen (Ei).
Innan en ansökan om koncession kan lämnas in till Ei ska samråd och miljöbedömning
genomföras enligt miljöbalkens 6 kapitel. En ny version av miljöbalkens 6 kapitel trädde i
kraft 1 januari 2018 vilket innebär att verksamhetsutövaren ska genomföra ett
undersökningssamråd avseende projektets miljöpåverkan och kommande MKB:s innehåll
och utformning. När samrådet är avslutat ska sökanden lämna in en samrådsredogörelse till
länsstyrelsen inför ett beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller
inte. Om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning göras enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken. Om projektet inte antas
medföra betydande miljöpåverkan ska en liten MKB utarbetas för projektet. Resultatet från
den lilla MKB:n eller den specifika miljöbedömningen ska ingå som del i
koncessionsansökan.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda
instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession ska erhållas. Vid ett eventuellt
överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller
enbart ledningar och inte transformatorstationer.

1.3

Samråd

Undersökningssamrådet ska, i enlighet med 6 kap §24, hållas med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. I
det fall verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska även ett
avgränsningssamråd hållas för projektet.
Syftet med samrådsprocessen är att samtliga berörda ska ges möjlighet att utbyta
information gällande projektet. Den kunskap som insamlas under samrådsprocessen ligger
till grund för projektets fortsatta utveckling och innehållet i kommande MKB. De parter
som är med i aktuellt samråd kan ses i Tabell 1 nedan. Undersökningssamrådet sker
skriftligt genom utskick av detta samrådsunderlag till berörda parter.
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Tabell 1. Samrådsparter i undersökningssamrådet.
Myndigheter
Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Sollefteå kommun (även berörd som fastighetsägare)

Fastighetsägare/Särskilt berörda
Fastighetsägare och
nyttjanderättshavare på fastighet

Hamre 1:3, 2:13, 2:36, 3:32, 3:5, 3:61, 4:87, 4:90, 4:185, 4:189, 5:13,
S:1

Ohredahke Sameby

Trafikverket

2

Studerade alternativ

2.1

Befintlig ledning i nuvarande sträckning och utformning

I figur 2 nedan redovisas en översiktlig bild av nuvarande luftledning samt föreslagen plats
för den planerade nya transformatorstationen.
Befintlig luftledning sträcker sig till station Hamre från nordost, därefter fortsätter
ledningen i kabelutförande genom de centrala delarna av Långsele tätort och vidare mot
Forse bruk.

Figur 2. Befintlig 40 kV luftledning, markerat med röd linje, parallellt med blåmarkerad 10 kV- lokalnätsledning som
även omfattas av planerad flytt. Inritat stationsområde motsvarar detaljplanerat nytt stationsområde.
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Aktuell ledning är uppförd enligt EBR 52 kV konstruktion. Ledningen består i huvudsak
av enkelstolpar i trä försedd med stålreglar, se figur 3. Alla stolpar är kreosotimpregnerade
med stagförankringar med kreosotslipers eller i undantagsfall av betong/stål.

Figur 3. Foto över den stolptyp som generellt förekommer på aktuell ledningssträcka.

2.2

Lokaliseringsalternativ sträckningar

2.2.1 Delsträckor
E.ON samråder på ett antal olika delsträckor (A-F) som tillsammans utgör tre separata
sträckningsförslag. I figur 4 redovisas en karta över framtagna delsträckor.
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Figur 4. Karta över delsträckorna för kabelförläggning Hamre.

Delsträcka A1 sträcker sig i huvudsak öster om befintliga industrianläggningar samt väster
om den tilltänkta lokaliseringen för datorhallarna. Sträckningen är anpassad i enlighet med
sträckningsförslag angiven i Sollefteå kommuns detaljplan för området.
Delsträcka A2 sträcker sig i huvudsak väster om befintligt industriområde nära väg 952.
Delsträckorna A1 och A2 ansluter båda till delsträcka B som följer väg 952, korsar
Stordiket och viker därefter av österut mot det planerade nya stationsområdet.
Delsträcka C utgår från befintlig transformatorstation i söder och viker därefter av österut.
Sträckningen är anpassad i enlighet med sträckningsförslag angiven i Sollefteå kommuns
detaljplan för området. Observera att förslaget följer på norr-/västersidan av planerad ny
grusväg runt den nya industrianläggningen. Befintlig grusväg som delsträckan, i figur 4,
korsar på två platser planeras att tas bort.
Delsträcka D utgör en kortare sträcka mellan delsträcka C och platsen för den nya
transformatorstationen. Sträckningen följer i stort kommunens sträckningsförslag enl.
detaljplanen.
Delsträcka E följer i stort befintlig ledningsgata öster om plats för ny transformatorstation.
Delsträcka F följer, i nord-sydlig riktning, skiftesgränsen mellan två fastigheter innan
Stordiket korsas och ledningen viker av mot väster och ansluter till delsträcka C och D.
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2.2.2 Sträckningsförslag
Totalt sett bildar delsträckorna tre möjliga sträckningsförslag för markkabelförläggningen:
2.2.2.1 Sträckningsförslag 1 (A1/A2 + B + E)
Beroende på val av sträckning A1 / A2 uppgår total markkabellängd till ca 1600 / 1700 m.
2.2.2.2 Sträckningsförslag 2 (A1/A2 + B + D + F)
Motsvarande markkabellängd för denna sträckning uppgår till ca 2000 / 2100 m.
2.2.2.3 Sträckningsförslag 3 (C + D + E)
Markkabellängd för detta sträckningsförslag uppgår till ca 1700 m.

2.3

Utformningsalternativ

I samband med detaljplaneprocessen för Hamre 3:5 har Sollefteå kommun utgått från att
befintlig luftledning rivs och ersätts av markkabel i ny sträckning. Att undersöka ny
luftledningssträckning i området har inte bedömts som intressant utifrån den verksamhet
som planeras på platsen.
Undersökta kabelsträckningar är förhållandevis korta och kan lättare integreras med
planerad industriverksamhet jämfört med ett luftledningsalternativ. En luftledning skulle
innebära en sträckning som sträcker sig runt planerad verksamhet vilket skulle kunna
innebära en begränsning av verksamheten samt en påverkan på landskapsbilden i form av
skapandet av en ny luftledningsbarriär till omgivande åkerlandskap. Av dessa anledningar
har E.ON endast undersökt nya sträckningar i kabelutförande.
2.3.1 Markkabelutformning
För kraftledningar finns det flera olika sätt att ange spänning. Nominell systemspänning 40
kV är den spänning som används för att benämna ledningen och som koncession söks för.
Konstruktionsspänning 52 kV är den högsta spänning som ledningen är konstruerad för.
Det nya kabelförbandet kommer att utgöras av tre stycken enledarkablar med ledarean 630
mm2. Kablarna kommer att förläggas enligt gällande standarder för kabelförläggning i
kabelschakt.
Under Stordiket är utgångspunkten att kabelförbanden kommer förläggas genom styrd
borrning. Styrd borrning fodrar markförhållanden utan för mycket sten och hårt underlag,
vilket bedöms vara fallet på aktuell plats. Enligt geodata från SGU (Sveriges geologiska
undersökning) samt geoteknisk förundersökning från området består grundjordslagret
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överst av ett ca 0,1–0,4 m mäktigt lager med mulljord/torv. Därunder utgör till
övervägande av silt, lera och andra typer av finsediment.
I figur 5 redovisas en skiss över styrd borrning där en radiosändare skickar signaler till en
mottagare ovanför markytan. På så vis kan man styra borren enligt önskemål.

Figur 5. Principskiss över den schaktfria metoden styrd borrning (skiss från Styrud AB).

Passagen under diket borras sedan med en kanal, samtidigt installeras ett skyddsrör per
kabelförband. Materialet i hålet spolas ut med borrvätska bestående av vatten. Styrd
borrning medför endast mindre buller under anläggningsskedet. Det kan liknas vid ljudet
av en traktorgrävare.
Ovanför ledningarna och ca 5 m ut åt båda håll kommer en byggnads- och anläggningsfri
zon att upprätthållas, i syfte att skydda och hålla ledningarna tillgängliga för reparation.
Området närmast ledningarna kommer även fortsättningsvis hållas trädfritt. En
markförlagd ledning under en redan trädfri passage kräver inget regelbundet
röjningsunderhåll.
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Figur 6. Skiss över kabelförband i rör under mark med ovanliggande kabelskydd. Kabeln läggs på ca 1 meters djup.

2.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att ingen ledningsflytt sker och befintlig luftledning bibehålls
enligt nuvarande utformning. Luftledningens sträckning hamnar i konflikt med ny
detaljplan för fastighet Hamre 3:5 m.fl. Anläggande av planerade datorhallar i området kan
därmed inte utföras enligt upprättad detaljplan, vilket innebär att planerna på en större
industriverksamhet stoppas samt anläggande av ny transformatorstation.

2.5

Rasering av befintlig luftledning

Markkabelutförande enligt sträckningsförslagen innebär att upp till 1100 m av befintlig
luftledning rivs. Rasering är planerad att utföras genom lin-nedplockning med hjälp av
linjemaskin (traktor) som opererar i ledningsgatan. Stolpmaterial lyfts ur och
återvinns/skrotas.
Befintlig stolpkonstruktion omfattar kreosotimpregnerat virke. E.ONs utgångspunkt är att
alla delar av stolpkonstruktionen som innehåller kreosot ska avlägsnas från platsen för
återvinning/skrotning. Hål och schaktningar från upptagning av stolpdelar utjämnas med
hjälp av grävskopa.

2.6

Motiv till förordat alternativ

E.ON förordar sträckningsförslag 1 som inkluderar delsträckor A2 + B + E. Detta eftersom
sträckningsförslaget kommer att anläggas längs med befintlig infrastruktur i form av väg
952. Norr om planerad ny transformatorstation kan befintlig ledningsgata nyttjas utan att
skog behöver avverkas vid nyttjande av ny sträckning. En kablifiering utanför
industrietableringen bedöms generellt även som en mer praktisk lösning för
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industriverksamheten, bl.a. bedöms denna sträckning ta höjd för eventuella framtida
expansioner av verksamheten.

3

Beskrivning av berörda intressen

Information om berörda intressen i området har eftersökts genom kartstudier samt via
kunskapssammanställning från tidigare planprocess i området. Digitala data har inhämtats
från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Artportalen.
Beskrivning av berörda intressen nedan utgår enbart från en ledningsmässig bedömning av
nuvarande förhållanden jämfört med de förändringar som en markkabel bidrar till.
Industriverksamhetens påverkan på berörda intressen omfattas i den mån det bedömts
relevant. I figur 7 redovisas avsaknaden av kända motstående intressen i området.

Figur 7. Motstående intressen i form av riksintressen eller större naturvårdsområden saknas.

3.1

Samhällsnytta

Flytten av luftledningen med tillhörande kablifiering bidrar i förlängningen till stor lokal
samhällsnytta i och med att den skapar möjligheter till en större industrietablering i
glesbygd. Anläggande av datorhallar beräknas kunna generera ett stort antal nya jobb i en
kommun som kontinuerligt uppvisat ett minskat invånarantal. En etablering av denna
storlek skapar även underlag för nya bostäder, utökad service och förbättrad
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kollektivtrafik. Verksamheten förväntas därför ha stor betydelse, både för Långsele tätort
och Sollefteå kommun i stort.

3.2

Landskapsbild

Befintlig 40 kV luftledning sträcker sig genom ett i huvudsak öppet jordbrukslandskap i
gemensam ledningsgata med en ytterligare 10 kV ledning. Nuvarande luftledningssträcknings södra del är delvis omgiven av vegetation, som avses avverkas i och med
anläggningen av det utökade industriområdet.
Långsele tätort ligger i nära anslutning till aktuell ledningssträckning med samlad
bostadsbebyggelse belägen inom 300 m från befintlig transformatorstation. I förhållande
till befintlig bebyggelse döljs ledningen väl av omgivande vegetation.

3.3

Markanvändning, bebyggelse och planer

Ledningssträckningen planeras till största del inom detaljplanelagt område Hamre 3:5
m.fl., se figur 8. För del av området gäller även detaljplan ”Hamre industriområde”,
fastställd 1973. I Sollefteå kommuns översiktsplan från 2017 tar kommunen ett
ställningstagande för att utveckla och utvidga Hamre industriområde med fokus på
etablering av hallar för energi- och ytkrävande datalagring.
Hamre ligger i utkanten av Långsele tätort med ca 2000 invånare. Tätorten är lokaliserad
söder om ledningsområdet och berörs inte av etableringen. Endast enstaka bostadshus
förekommer inom 200 m från någon av sträckningsförslagen.

Figur 8. Plankarta hämtad från Sollefteå kommuns detaljplan (DP) för fastighet Hamre 3:5 m.fl. Röd och grön pil anger
avsedd mark för kabelförläggning, enl. upprättad DP, och motsvarar delsträcka A1, del av delsträcka B samt C.
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3.4

Natur- och vattenmiljö

Utredningsområdet saknar större naturvärdesområden som riksintressen, naturreservat,
Natura 2000-områden etc. Inga mindre naturvärdesområden som ex. nyckelbiotoper,
sumpskogar, naturvärden eller biotopskyddade områden förekommer heller i närområdet,
se figur 9.
Sträckningsförslagen korsar Stordiket. Diket utgör inte någon naturlig bäck utan är en
grävd avledning av Lägerbäcken.
En naturinventering av detaljplanerat område samt av Stordiket har utförts. Historiskt har
området utgjort en odlingsmark, vilket även omfattar barrskogspartiet i områdets södra del
som uppskattningsvis är ca 50 år gammalt. Floran indikerar ingen kalkpåverkan och består
av arter som kan förväntas på en markgrund bestående av finsediment och relativt kväverik
miljö. Skogen hyser inga särskilda naturvärden och inga rödlistade arter har noterats
varken inom det avgränsade inventeringsområdet eller utefter Stordiket.

Figur 9. Inga kända mindre naturvärdesområden finns inom eller i anslutning till utredningsområdet.
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3.5

Kulturmiljö

Hamre är en del av en gammal kulturbygd med ett stort antal forntida bosättningar utmed
Faxälvens strand och de bördiga strandängarna har brukats för odling sen järnåldern (ca
500 f.Kr.). Däremot saknar utredningsområdet riksintressen för kulturmiljövården, se figur
10. På fastigheterna finns heller inga kända fornminnen som riskerar att påverkas av
verksamheten.
Ungefär 550 m från planområdet ligger Långsele kyrka, den nuvarande är uppförd 1828
men ersatte en tidigare stenkyrka från 1500-talet. Kyrkan ligger inom bevarandeområde för
odlingslandskapet Hamre by som är utpekat i Sollefteå kommuns program för
kulturmiljövården.

Figur 10. Karta över kulturmiljövärden i närområdet. Utredningsområdet tangerar Hamre by, ett bevarandeområde för
odlingslandskapet. Inom svart-markerad cirkel finns Långsele kyrka lokaliserad.
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3.6

Friluftsliv

Området är inte klassat som riksintresse för friluftslivet eller det rörliga friluftslivet.
Den skog som finns i området har tidigare nyttjats regelbundet för undervisning, där
eleverna vid Långsele skola kunnat titta på olika trädslag. I södra kanten av skogen finns
ett vindskydd med eldstad.

3.7

Rennäring

Området är inte av riksintresse för rennäringen men tillhör samebyn Ohredahkes
vinterland.

3.8

Infrastruktur

Väg 952 passerar strax väster om utredningsområdet, se figur 11. Sträckningsförslag 3 är
anpassat efter en vägdragning. Det finns en befintlig grusväg som planeras att läggas om i
ny sträckning söder om planerade datorhallar, vars sträckning sträckningsförslaget har
lokaliserats efter.

Figur 11. Karta över väg 952 i området. Infartsväg som sträckningsförslag 3 följer (efter ombyggnation av
vägsträckning) finns markerade med röd pil.
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3.9

Elektromagnetiska fält

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.
Magnetfält och hälsoeffekter
Trots omfattande internationell forskning saknas entydiga resultat som påvisar ett samband
mellan exponering av magnetfält och negativa hälsoeffekter. Mot bakgrund av 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.
Magnetfält från aktuell ledning
Magnetfälten från aktuell ledning kommer att beräknas utifrån årsmedelströmlasten för
ledningen vilket således ger ett genomsnittligt värde på magnetfälten från ledningen över
året. Magnetfältsberäkningen kommer att redovisas i kommande MKB.

3.10

Kumulativa effekter

Planerad ledningsflytt är en förutsättning för att möjliggöra utökad industrietablering på
fastigheten Hamre 3:5 m.fl. Anläggande av datorhallar i området innebär ett
markanspråkstagande samt medför bl.a. en uppenbar förändring av nuvarande
landskapsbild, vilket kan ses som en kumulativ miljöeffekt av förändrat ledningsutförande
och sträckning.

4

Konsekvensbedömning

Nedan följer en översiktlig konsekvensbedömning av de sträckningsförslag som tagits
fram. Utifrån vad som framkommer från föreliggande samråd kan justeringar avseende
ledningens lokalisering komma att ske. I den MKB som planeras att tas fram som en del i
koncessionsansökan kommer dock ledningens miljöpåverkan analyseras och beskrivas i
detalj. Nedan redovisas översiktligt den miljöpåverkan som respektive
sträckningsalternativ ändå kan förutses kunna ge upphov till.

sid 18/22

4.1

Landskapsbild

Kablifiering innebär att både befintlig 40 kV luftledning samt parallellgående 10 kV
luftledning förläggs i mark enligt ny sträckning för att ge plats för utökad
industriverksamhet. Ledningsmässigt innebär detta en reducerad påverkan på
landskapsbilden i och med att den riktning i landskapet som luftledningarna markerar
försvinner.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Ledningssträckningarna berör tidigare nämnda detaljplaner, sträckningsförslagen har i den
mån det bedömts möjligt anpassats efter upprättad detaljplan.
Kablifieringen kommer att beröra ett område som i stort saknar bostadsbebyggelse. Ett
bostadshus förekommer inom 60 meter, inom 200 meter från sträckningsförslagen
förekommer <10 bostadshus. Planerad kablifiering bedöms inte medföra någon negativ
påverkan på boendemiljöer.

4.3

Natur- och vattenmiljö

Inget av sträckningsförslagen berör några kända naturvärdesområden eller utpekade
naturvärden. Kablifiering innebär att skog behöver avverkas för upprättande av en mindre
ledningsgata. Samtidigt planeras den skog som finns i området att avverkas för att ge plats
för industriverksamheten.
Stordiket korsas där markkabelförläggningen kan behöva utföras genom ex. styrd borrning
under diket. En sådan teknisk lösning innebär ingen påverkan på vattenmiljön.
Mot bakgrund av att området inte hyser några kända naturvärden bedömer E.ON att det
saknas naturvärden som kan bli betydligt påverkat. Miljön har bedömts som lämplig för en
utökning av befintligt industriområde och E.ON bedömer att en ny ledningsdragning inkl.
rasering av befintlig luftledning inte ger upphov till några betydande miljöeffekter.

4.4

Kulturmiljö

Inga kända kulturmiljöintressen som riksintressen eller fornlämningar finns lokaliserade i
närheten av sträckningsförslagen. De fornlämningar som finns i närområdet är starkt
kopplade till Faxälven och ligger på behörigt avstånd från utredningsområdet. Påträffas
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Delsträcka A2
tangerar bevarandeområde för odlingslandskapet Hamre by, men bedöms inte medföra
någon negativ påverkan på bevarandeområdets värden.
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Förordat sträckningsförslag bedöms därmed inte innebära någon påverkan på befintlig
fornlämningsmiljö.

4.5

Friluftsliv

Området hyser inga större friluftslivsvärden och en kablifiering i ny sträckning bedöms
inte medföra någon betydande negativ påverkan.

4.6

Infrastruktur

Förordat förslag planeras att delvis anläggas i anslutning till väg 952. Kablifieringen
bedöms inte medföra någon betydande påverkan på övrig infrastruktur i området.

4.7

Elektromagnetiska fält

Magnetfältsberäkning för aktuell kabel kommer att utföras i kommande MKB.
Magnetfältet kring en markförlagd kabel är begränsad till de närmaste metrarna från
kabeln. Oavsett sträckningsförslag bedömer E.ON att magnetfältet från aktuell ledning inte
kommer att utgöra någon betydande påverkan på omgivningen. Avståndet till bostäder är i
aktuellt område stort (ca. 60 m). För detta bostadshus innebär en ombyggnation av
befintlig luftledning till kabel att nuvarande magnetfältsnivåer minskar.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms de magnetiska fälten från aktuell ledning
sammantaget ge upphov till ringa konsekvenser för människors hälsa och miljö.

4.8

Rennäring

Området ligger inte inom något riksintresseområde för rennäringen. Sträckningsförslagen
berör ett tätortsnära område inom samebyn Ohredahkes vinterland. Samebyn utgör en
samrådspart i detta undersökningssamråd och får inkomma med uppgifter kring dess
eventuella nyttjande av området. Med tanke på den relativt korta ledningssträcka som
berörs, dels för rasering men även för nyanläggning, samt det tätortsnära läget bedömer
E.ON att sträckningsförslagen inte medför någon betydande negativ påverkan för
rennäringen.

4.9 Kumulativa effekter
Sträckningsförslagen bedöms inte bidra till kumulativa miljöeffekter tillsammans med
andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får
påbörjas. Det finns inga sådana verksamheter i direkt anslutning till utredningsområdet.

4.10 Bedömning av betydande miljöpåverkan
Utifrån en samlad bedömning av ovan beskriven miljöpåverkan samt oavsett av slutligt
sträckningsval anser E.ON att projektet inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan
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5

Preliminär utformning MKB

När samrådsprocessen är avslutad kommer alla inkomna synpunkter att sammanfattas
tillsammans med E.ONs bemötande av yttrandena i en samrådsredogörelse. När
Länsstyrelsen fattat beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller
inte så kommer antingen en liten MKB eller specifik miljöbedömningsprocess att inledas.
Samrådsredogörelsen kommer att utgöra underlag för kommande MKB.

5.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning
Nedan följer en förteckning av de avsnitt som preliminärt kommer ingå i kommande MKB.
1. Inledning
2. Tillståndsprocessen
3. Alternativutredning (nollalternativ och förordat alternativ)
4. Tekniska förutsättningar
5. Nuläge och konsekvensbedömning
a. Strömförsörjning och redundans
b. Planer och bebyggelse
c. Markanvändning och resurshushållning
d. Miljökvalitetsnormer
e. Naturmiljö
f. Kulturmiljö
g. Friluftsliv
h. Rennäring
i. Boendemiljö, hälsa och säkerhet
j. Infrastruktur
6. Samlad bedömning
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