Varmt välkomna

till samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende planerad 130 kV kraftledning
mellan Storhöjden och Källsjön.
Samrådet genomförs som ett öppet hus med utställning och representanter
på plats för information och diskussion. I utställningen ﬁnns bland annat
information om:

•
•
•
•
•

Tillstånd och samråd
Stråk- och sträckningsförslag
Fastighetskartor
Tekniskt utförande
Marktillträde och ersättning

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget kan skickas till dig med post eller e-post om du så önskar.

Samrådsunderlag samt aktuell information ﬁnns även på eon.se/regionnat. Samtliga planscher
från dagens utställning kommer att ﬁnnas tillgängliga på hemsidan.

Fråga oss!

Representanter från E.ON, Sweco
och Ansjö Skog & Markkonsult ﬁnns
här för att svara på dina frågor och
berätta om de aktuella ledningarna.

E.ON Elnät Sverige AB
Våra ledningar sträcker sig 130 000 km över landet,
vilket motsvarar tre varv runt jorden. Vi är Sveriges
största nätägare med majoriteten nät på landsbygden.

Omsättning:			 7.5 miljarder kr
Investeringar: 		 2.3 miljarder kr/år
Kunder: 					 1 030 000 st
Anställda:				 ca 600 st
Distribution: 		 40 TWh

Total längd elnät:						 134 434 km
Regionnät (30-130 kV):
8 464 km
…varav nedgrävd:
		 482 km
Lokalnät (0.4-20 kV):					 125 970 km
…varav nedgrävd: 				 83 830 km
Ledning per kund: 				 130 meter
Antal nätstationer:

		 44 042 st

Vindkraftsanslutningar
Sollefteå och Kramfors
Bakgrund
E.ON Elnät planerar att bygga ett antal nya ledningar för anslutning av vindkraft
i Sollefteå och Kramfors kommuner i Västernorrlands län. Fyra nya ledningar
planeras för att ansluta vindkraftparkerna Storhöjden, Knäsjöberget,
Sörlidberget och Vitberget till stamnätet.
Förstudie och stråksamråd

Inledningsvis avgränsades ett utredningsområde tillräckligt stort för att rymma ﬂera alternativa
lokaliseringar för planerade ledningar. Inom utredningsområdet har sedan ﬂera stråk studerats för
varje delsträcka (Källsjön-Nässe, Storhöjden-Källsjön, Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön respektive
Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget). Stråksamråd genomfördes under mars och april 2016 för
samtliga sträckor.
Samråd avseende sträckning för tre av ledningarna (Källsjön-Nässe, Knäsjöberget/SörlidbergetKällsjön och Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget,) genomfördes under våren och sommaren 2016,
med kompletterande samråd under hösten 2016. Ansökningar om tillstånd för dessa ledningar
inlämnades under början av 2017.
För sträckan Storhöjden-Källsjön genomförs nu samråd avseende en förordad sträckning.

Storhöjden - Källsjön
Bakgrund
E.ON Elnät planerar att bygga en ny 130 kV ledning mellan Storhöjden och
Källsjön. Syftet med kraftledningen är att ansluta den planerade
vindkraftparken Storhöjden till planerad kopplingsstation vid Källsjön, för vidare
överföring till stamnätet vid Nässe (Långsele).

Studerade stråk

Sträckningsförslag

Ett antal olika stråk har studerats mellan
Storhöjden och Källsjön. Initialt har även ett
markkabelalternativ studerats. Baserat på vad
som framkommit i stråksamrådet samt utifrån
information om bebyggelse, intressen i
området, landskapets geograﬁ och topograﬁ
samt möjligheten att följa beﬁntlig
infrastruktur har stråken utvärderats mot
varandra. Även ekonomiska och tekniska
aspekter har vägt in.

De studerade stråken benämnda 1 har
avfärdats, dels då de är längre än stråken
benämnda 2, dels för att det innebär en ny
älvkorsning utan möjlighet till samordning med
beﬁntlig infrastruktur. Förordat alternativ kan i
stor utsträckning samordnas med beﬁntliga
ledningar på delsträckan genom älvdalen och
vid passage över Ångermanälven. Den
föreslagna sträckningen uppgår till ca 37 km.

Tillståndsprocess
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad
nätkoncession för linje. Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns
i ellagen (1997:857) och i Elförordningen (2013:208). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och upprättandet av MKB sker
i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808).

Förstudie
• Utredning projektförutsättningar
• Kartstudier
• Fältbesök
• Utredningar
Samrådsprocess
• Samråd med myndigheter, fastighetsägare, allmänhet, närboende,
föreningar, organisationer, rättighetsinnehavare med flera
• Möjlighet att lämna in samrådsyttrande
• Länsstyrelsernas beslut om betydande miljöpåverkan
Koncessionsansökan
• En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med samrådsredogörelse tas fram
• Ansökan om tillstånd (koncession) skickas in till
Energimarknadsinspektionen (Ei)
• Informationsutskick till berörda fastighetsägare
Handläggning hos Ei
• Eventuella kompletteringar
• Kungörelse och möjlighet till yttrande
• Sökandens bemötande
• Beslut från Ei
Tillstånd
• Om nätkoncession erhålls gäller den i regel tillsvidare
• Koncession ger ledningsägaren rätt att bygga och använda ledningen
• Ei:s beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen
• Markupplåtelseavtal alternativt ledningsrätt

Miljöpåverkan
- intressebeskrivning
Landskapsbild

Kulturmiljö

Området är kuperat med framträdande brantformer av
typ ﬂyggberg. Höjdskillnaden mellan höjder och dalar
är ofta mycket markerad och på vissa partier är det
mycket brant terräng. Landskapet är genom storskogen
till sin karaktär storskaligt, även om den relativt
kuperade terrängen skapar variation, liksom sjöarna,
vattendragen och myrarna.

Bebyggelse

Landskapet i det aktuella området utgörs
huvudsakligen av skogsmark med inslag av mindre
sjöar och tjärnar samt våtmarker och sumpskogar,
bortsett från passage av Ångermanälven och den
omgivande älvdalen.

Älvdalen består till stor del av åkermark och öppet
landskap som sluttar ned mot älven. Det är i anslutning
till älven som det ﬁnns samlad bebyggelse och där
människor vistas stadigvarande. Det är på denna
sträcka som ledningen kommer att medföra mest
visuell påverkan på den omgivande miljön. För att
minimera den visuella påverkan föreslås på denna
sträcka sambyggnation med en beﬁntlig ledning.

Markanvändning och rennäring

Markanvändningen i det aktuella området består
huvudsakligen av skogsbruk. Ledningen innebär att
produktiv skogsmark tas i anspråk. I älvdalen
förekommer jordbruk och nya stolpplaceringar kan
lokalt medföra intrång i åkermarken.
I området bedrivs rennäring och öster om
Ångermanälven korsar den förordade sträckningen
genom ett område av riksintresse för rennäringen.
Området är ett kärnområde där uppsamling av renar
förekommer.

I det aktuella området ﬁnns forn- och kulturmiljöobjekt
kopplade till historiska verksamheter i form av fäbodar,
fångstgropar mm. Åtta fornlämningar ﬁnns inom 100 m
från förordad ledningssträckning, två
fångstgropsystem, en fäbod, ett gravfält, tre högar samt
en stensättning. Ingen av lämningarna bedöms ﬁnnas
på ett sådant avstånd att de kommer att direkt
påverkas av planerad ledning.
Samlad bebyggelse ﬁnns där ledningen föreslås korsa
Ångermanälven samt i det omgivande
jordbrukslandskapet. På denna delsträcka föreslås
ledningen huvudsakligen sambyggas med en beﬁntlig
ledning för att hålla största möjliga avstånd till
närliggande byggnader. I övrigt är området där
ledningarna planeras glest befolkat med enstaka
bebyggelse och hus.

Friluftsliv

Det aktuella området utgörs huvudsakligen av kuperat
skogslandskap med stora höjdskillnader. I skogsmarken
ﬁnns ﬂertalet sjöar och tjärnar samt natur där det
sannolikt förekommer skoteråkning, jakt, ﬁske, samt
bär- och svampplockning m.m. I området kring
Ångermanälven vistas människor i hög utsträckning
och det förkommer troligen aktiviteter kopplade till
rekreation och friluftsliv.

Infrastruktur

Den planerade ledningen korsar järnvägen, ett antal
riksvägar samt mindre enskilda vägar och
skogsbilvägar. Ledningen berör ett antal andra
ledningar och föreslås sambyggas med en av E.ON
Elnäts beﬁntliga ledningar på en delsträcka.

Naturmiljö

Naturvärdena i området består av mindre partier av
utpekad värdefull skog. Även ornitologiska värden
förekommer. En naturvärdes- och fågelinventering har
genomförts för att säkerställa att föreslagen sträckning
är lämplig utifrån naturmiljösynpunkt.
Föreslagen sträckning berör eller passerar nära intill ett
antal inventerade naturvärden samt sumpskogar.

Intresseförteckning

Identiﬁerade intressen som berör de
redovisade ledningsstråken ﬁnns redovisade
i intresseförteckningen som ﬁnns i utskrivna
exemplar eller kan hämtas hem via
eon.se/regionnat

Miljöpåverkan

- Under bygg- och driftskedet
Miljökonsekvenser till följd av byggnation och drift av den planerade
kraftledningen kommer att beskrivas närmare i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att upprättas till koncessionsansökan
då ledningens utförande och sträckning är bestämd.
Byggnation och underhåll

Byggnation av den planerade kraftledningen mellan
Storhöjden och Källsjön kommer att innebära
avverkning av skog samt bortforsling av virke.
Schakt-, sprängnings- och fyllningsarbeten kan medföra
tillfälliga störningar. Under byggskedet förekommer
övergående störningar i form av buller och avgaser
från maskiner och anläggningstraﬁk. I och i anslutning
till kraftledningsgatan kan även lokal markpåverkan
uppstå till följd av terrängkörning. Skador på
kulturlämningar i samband med avverkning och
byggnation bör kunna undvikas genom planering av
arbetena samt genom att märka ut berörda lämningar i
fält.

Driftskede - elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält uppkommer vid generering,
överföring och distribution samt slutanvändning av el.
De elektromagnetiska fälten påverkas av fasledarnas
inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet
mellan ledarna. Magnetiska fält mäts i enheten
mikrotesla (µT). Magnetfältet avtar snabbt med
avståndet från ledningen.
I dagsläget har forskningen inte kunnat fastställa om
det ﬁnns några skadliga hälsorisker av de magnetiska
fälten. Några gränsvärden för magnet fält eller
skyddsavstånd till kraftledningar har inte tagits fram av
svenska myndigheter.

Driftskede – mark och natur

De huvudsakliga miljökonsekvenser som en
kraftledning bedöms medföra är påverkan på
landskapsbilden och pågående markanvändning, vilken
i detta fall huvudsakligen är skogsbruk. Ledningen
kommer att medföra ett produktionsbortfall för
skogsbruket i och med den skogsgata som krävs för
ledningarna.
Där naturobjekt berörs kommer det sannolikt att bli
aktuellt med avverkning av träd i viss omfattning.
Anpassningar har gjorts för att i möjligaste mån
undvika påverkan på områden med naturvärden, i vissa
fall kan dock de tekniska förutsättningarna innebära
att viss påverkan blir aktuell.

E.ON Elnät för en öppen och saklig dialog om
magnetiska fält och eventuella risker. E.ON
Elnät följer kontinuerligt pågående forskning
inom området och strävar efter en
kunskapshöjning beträffande magnetiska fält.
E.ON Elnät beaktar berörda myndigheters
rekommendation och miljöbalkens regler om
försiktighet och tar människors oro på allvar.
E.ON Elnät mäter, beräknar och redovisar vid
behov magnetfältsnivåer kring våra
anläggningar.

Markbehov

- Möjliga tekniska utföranden
Storhöjden-Källsjön

Teknik
- Möjliga tekniska utföranden
Den planerade kraftledningen kommer att ingå i 130 kV regionnätet för
växelström. Ledningen föreslås uppföras som luftledning. Initialt har även en
utformning med markkabel studerats. På grund av tekniska och ekonomiska skäl
har detta alternativ inte bedömts som rimligt att gå vidare med.
Den planerade ledningen kommer huvudsakligen att uppföras i tidigare
obruten terräng. Ledningen föreslås byggas i en konstruktion med enbenta
stålrörsstolpar alternativt portalstolpar. Stålrörsstolparna blir i normalfallet ca
20-30 m höga medan portalstolparna blir ca 15-25 m höga. Oavsett vilken typ
av stolpar som väljs kan det bli aktuellt med andra typer av stolpar på specifika
platser om förhållandena så kräver.

Exempelskiss stolptyper för enkla 130 kV ledningar, t.v. enbenta stålrörsstolpar och t.h. portalstolpe (ej skalenlig)

Där ledningen föreslås sambyggas
med befintlig ledning, genom
älvdalen och vid passage över
Ångermanälven, blir det aktuellt
med stålrörsstolpar med dubbla
ledningar.
Exempelskiss stolptyper för dubbel
130 kV ledning (ej skalenlig)
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Marktillträde
Förundersökningsmedgivande

•
•
•
•
•

Tillträde till mark för förundersökningsarbeten
Innebär inte medgivande till ledningsbyggnation
Stakning, siktröjning
Markundersökningar
Tillfälliga skador ersätts

Markupplåtelseavtal

•
•
•
•
•

Skriftlig överenskommelse om upplåtelse av mark för ledningen
Reglerar ledningsägarens och markägarens rättigheter och skyldigheter
Gäller för all framtid, så länge den aktuella ledningen finns
Skrivs in i fastighetsregistret
Ligger till grund för ledningsrätt

Ledningsrätt

•
•
•
•
•

En ledningsrätt innebär en rätt att nyttja ett område för att
anlägga, underhålla och bibehålla ledningar
Gäller för all framtid, så länge den aktuella ledningen finns
Reglerar ersättningsfrågorna om ingen frivillig överenskommelse görs
Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning.
Lantmäterimyndigheten är en opartisk myndighet
Ledningsrätt styrs av ledningsrättslagen

Ersättning
Ersättningen baseras på de ersättningsprinciper som finns i
expropriationslagens 4:e kapitel (1972:719). Detta innebär att det är
marknadsvärdeminskning som ersätts med ett tillägg på 25%.
Bestående skada
Värdering av bestående skada sker utifrån bland annat
Skogsnormen och Åkernormen.

Skador under arbetets gång
Vi ersätter även tillfälliga skador som uppkommer under arbetets gång,
exempelvis sönderkörda skogsvägar och skördeskador.

Frivillig överenskommelse
Vid frivillig överenskommelse om ersättning för bestående skada betalar
E.ON ett tillägg. Om ingen överenskommelse kommer till stånd
överlämnas ärendet till lantmätaren som då får ta beslut.

Synpunkter
Synpunkter som inkommer under samrådet är viktiga för oss och kommer
tillsammans med annat utredningsmaterial att ligga till grund för vårt fortsatta
arbete med respektive ledning.
Använd gärna synpunktsblanketten som ﬁnns på materialbordet och lämna den
i lådan innan du går. Skriftliga synpunkter kan även lämnas via post eller e-post.

Postadress

Sweco Energuide AB
Att. Hanna Markström
Box 34044
100 26 STOCKHOLM

E-post

hanna.markstrom@sweco.se
hulda.pettersson@sweco.se

Lämna ditt skriftliga
samrådsyttrande
senast fredagen den
21 april 2017.

