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1 Inledning 

Hällberget Vindkraft Elnät AB, i dokumentet benämnt som Bolaget eller Sökanden, avser 

att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för anläggande av en ny dubbel 150 kV 

(nominell spänning) kraftledning, konstruktionsspänning 170 kV. Ledningen berör 

Överkalix kommun och Bodens kommun, Norrbottens län och uppförs för anslutning av 

planerad vindkraftspark Hällberget till transmissionsnätet tillhörande Svenska kraftnät, 

nedan kallat Svk.  

Inom ramen för den tillståndsansökan som Bolaget kommer att upprätta för 

verksamheten ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ 

miljöbalken. Syftet med undersökningssamrådet är att utreda om verksamheten kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 

miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Detta dokument utgör 

samrådsunderlag för undersökningssamrådet.  

På uppdrag av Bolaget, handlägger Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet.  

1.1 Bakgrund och syfte 

Vindkraftsparken Hällberget ligger i den västra delen av Överkalix kommun ca tre mil 

väster om Överkalix tätort, på gränsen till Bodens kommun i Norrbottens län, se 1 nedan. 

För att överföra den producerade vindkraften på upp till ca 1,6 TWh per år till det 

överliggande elnätet avser Bolaget att bygga en dubbel 150 kV kraftledning med 

anslutning till transmissionsnätet. 
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Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område för vindkraftpark Hällberget samt utredningsområde för 
planerade anslutningsledningar.

Vindkraftsbolaget Vasa Vind AB har ansökt om 123 vindkraftsverk inom området men det 

är fortfarande oklart hur många verk som kommer att bli aktuella då ärendet för 

närvarande hanteras i Mark- och miljödomstolen. Beroende på omfattningen kommer det 

att bli aktuellt med en eller två parallella 150 kV ledningar. I nuläget planeras för två 

ledningar men det kommer enbart att byggas det som faktiskt behövs, således kan detta 

komma att revideras utifrån utfallet avseende antal tillståndsgivna verk.  

Den nya dubbelledningen kommer att byggas mellan Svk:s planerade 

transformatorstation för transmissionsnätet (vidare benämnd Station Svk), i anslutning till 

en befintlig 400 kV ledning (UL8) och Sökandes planerade transformatorstation (vidare 

benämnd Station VV) i sydvästra delen av vindkraftsparken Hällberget. Exakt 

stationsplacering och utbredning av Station Svk söder om vindkraftsparken är inte helt 

beslutad. I dagsläget verkar det som att stationsplaceringen hamnar norr om befintlig 400 

kV ledning men den kan även komma att placeras söder därom. Svk planerar för 

ytterligare en ledning parallellt på sträckan, troligtvis norr om befintlig 400 kV ledning, 

vilket kan spela in för slutlig stationsplaceringen. Aktuell dubbel 150 kV kraftledning 

kommer att behöva anpassas utifrån slutligt val av stationsplacering varför ett större 

område både söder och norr om befintlig 400 kV ledning har pekats ut för Station Svk. 

Utredningsområdet för de nya ledningarna framgår av 1. 

Berört område, har inventerats genom studier av kartmaterial från 

Lantmäterimyndighetens topografiska kartor samt utifrån Överkalix kommuns plankartor. 
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Ytterligare information om riksintressen och andra potentiella motstående intressen har 

inhämtats digitalt från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sametinget, Riksantikvarieämbetet 

och Skogsstyrelsen. Information om området har även inhämtats från den MKB inklusive 

inventeringar och utredningar som Vasa Vind genomfört för vindkraftsparken. Uppgifter 

från Artdataportalen kommer att presenteras i kommande MKB. 

För den nya dubbelledningen kommer Bolaget att ansöka om tillstånd (nätkoncession för 

linje). Som en del i arbetet inför ansökan genomför Bolaget härmed 

undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 § miljöbalken. Undersökningssamrådet syftar 

till att identifiera lämplig lokalisering och utformning av ledningssträckning för anslutning 

av vindkraftsparken. Samrådsunderlaget beskriver sträckningsförslagens påverkan på 

människor och miljön. Undersökningssamrådet är även av betydelse för 

tillståndsprocessens utformning och omfattning.  

1.2 Bolaget 

Hällberget Vindkraft Elnät AB är ett elnätsbolag inom Vasa Vind koncernen.  

Vasa Vind har varit aktivt på marknaden sedan 2008 och är idag ett av landets ledande 

vindkraftsbolag. Verksamheten täcker hela kedjan från utveckling och byggnation till 

driftsförvaltning. Genom ansvarsfull utveckling med hänsyn till omgivningarna och miljön 

är bolagets mål hållbara och effektiva vindkraftsprojekt.  

Vasa Vind förvaltar idag över 200 vindkraftverk motsvarande 525 MW installerad 

kapacitet. Dessa vindkraftverk producerar årligen över 1,6 TWh av förnybar energi, 

motsvarande behovet av hushållsel för ca 320 000 svenska hushåll1, vilket motsvarar mer 

än 1% av Sveriges totala elproduktion och drygt 6% av Sveriges vindkraftsproduktion2. 

Utvecklingsverksamheten inkluderar ett av Sveriges största vindkraftsprojekt och ett 

kontinuerligt växande antal projekt runtom i hela Sverige.  

Planerade ledningar kommer att uppföras och drivas av elnätsbolaget Hällberget 

Vindkraft Elnät AB. 

  

  

 
1 Beräknat 5 000 kWh/år och villa. 
2 Jämfört med SCB: 25,5 TWh vindkraftsel 2020 och 143,7 TWh total elproduktion 
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2 Samråd och tillståndsprocessen 

För att bygga och använda elektriska starkströmsledningar krävs enligt ellagen att man 

har tillstånd (nätkoncession för linje). Ansökan om tillstånd prövas av 

Energimarknadsinspektionen (Ei). Nätkoncession för linje beviljas normalt tills vidare med 

möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Enligt miljöbalken inleds tillståndsprocessen med ett undersökningssamråd. Samrådet 

syftar till att den som vill söka om tillstånd ska utreda om verksamheten kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Samrådet ska också syfta till att utreda 

miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Undersökningssamråd 

ska ske med berörda länsstyrelser och kommuner samt med övriga enskilt berörda. 

När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

skickas till länsstyrelsen som underlag för beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en liten MKB tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar 

som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller 

åtgärden kan förväntas ge. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

ska en specifik miljöbedömning genomföras. Processen innefattar avgränsningssamråd 

med en bredare krets och det ställs mer specifika krav på innehåll i slutlig MKB enligt 

miljöbalken jämfört med en liten MKB. 

Koncessionsansökan skickas till Ei som remitterar handlingarna till samtliga berörda 

instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett 

eventuellt överklagande prövas ärendet i mark- och miljödomstolen.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och miljöbalken kan ytterligare tillstånd och 

dispenser krävas. Det kan vara tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt 

annan lagstiftning, som t ex strandskyddsdispens eller ingrepp i kulturmiljö. 

2.1 Samråd i aktuellt projekt 

Aktuellt samråd utgör undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken. Syftet 

med undersökningssamrådet är att utreda om verksamheten kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens 

(MKB) innehåll och utformning. 

Samrådet genomförs skriftligen via utskick till berörda parter. Samrådsunderlaget finns 

även tillgängligt digitalt på Vasa Vinds hemsida www.vasavind.se/hallberget. Samtliga 

parter uppmanas att inkomma med synpunkter och uppgifter som kan vara relevanta för 

projektet och dess utformning. 

Den information och de synpunkter som inkommer i samrådet kommer att sammanställas 

i en samrådsredogörelse som skickas till länsstyrelsen som underlag för deras beslut om 

verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  



   

 
 

 

8(22) 
 
UNDERSÖKNINGSSAMRÅD AVSEENDE NY DUBBEL 150 KV KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTNING TILL  

VINDKRAFTSPARK HÄLLBERGET 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

BK \\sweco.se\se\sto01\projekt\25412\30024734\000\6_arbetsmaterial\2_samråd\210430_samrådsunderlag_slutversion.docx 
 

 

2.2 Bedömning av betydande miljöpåverkan 

Bolagets bedömning i nuläget, utifrån hittills känd information, är att projektet inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) enligt miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningens bestämmelser. Utifrån den information som inkommer i 

samrådet kommer Bolaget att ta ställning till om bedömningen behöver revideras. 

Bedömningen att projektet inte antas medföra BMP görs utifrån att verksamheten i sig är 

av sådan art att den inte bedöms medföra ingripande effekter på miljön, även om 

naturmiljön lokalt förändras till följd av den skogsgata som krävs kring ledningarna. Det är 

en relativt kort sträcka, där det blir fråga om ett antal stolpplaceringar där mer omfattande 

markarbeten krävs. I övrigt är det främst fråga om avverkning och att högväxande 

vegetation inte kommer att kunna tillåtas intill ledningarna. Inga skyddade områden eller 

riksintressen berörs och ledningarna kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormer inte 

kan uppfyllas. 

Lokaliseringen är i nära anslutning till överliggande elnät och vindkraftparken varför 

sträckningen för ledningarna minimeras och koncentreras till området vid och mellan 

anslutningspunkterna. Markanvändningen på platsen idag är huvudsakligen skogsbruk 

men framledes kommer området delvis att ianspråktas för vindkraftpark Hällberget. 

Planerade ledningar, som är en förutsättning för vindkraftparken, bedöms därmed vara i 

enlighet med tillåten markanvändning. Lokaliseringen står inte i strid med de punkter i 12 

§ miljöbedömningsförordningen som anges avseende särskild hänsyn och som ska 

beaktas vid bedömning av BMP.   

Viss vägledning kring omfattningen som ska uppnås för att ett projekt ska vara BMP kan 

ges utifrån hur lagstiftningen är utformad. Generellt för kraftledningar är att alla större 

ledningar i transmissionsnätet, från 220 kV och uppåt, som har en sträckning som 

överstiger 15 km alltid ska bedömas innebära betydande miljöpåverkan (enligt 6 § punkt 

6 miljöbedömningsförordningen). I övrigt, för ledningar på lägre spänningsnivåer samt för 

kortare sträckor för transmissionsledningar, ska en bedömning göras i varje enskilt fall. I 

aktuellt fall är det fråga om en kortare sträcka och det är inte en transmissionsledning. 

2.3 Markåtkomst 

Förutom koncession behöver ledningsägaren även få rätt att nyttja aktuella 

markområden. Detta görs i första hand genom frivilliga markupplåtelseavtal med berörda 

markägare. Avtalen reglerar rättigheter och skyldigheter kopplat till ledningen, både för 

markägaren och ledningsägaren. Ersättning till markägaren för intrånget som ledningen 

medför utgår som ett engångsbelopp enligt gällande praxis. Om frivilligt avtal ej kan 

träffas ansöker ledningsägaren om ledningsrätt.  

3 Alternativ 

Nedan beskrivs det utredningsområde och de sträckningar som har studerats för de 

planerade ledningarna. 
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3.1 Utredningsområde 

Utredningsområdet utgör det område som Sökanden inledningsvis utgått från inför 

upprättandet av lämpliga sträckningsförslag för planerade ledningar. Områdets nord- och 

sydpunkt utgörs huvudsakligen av den nya ledningens anslutningspunkter. Då det är 

fråga om en relativt kort sträckning har området i övrigt begränsats av avståndet till 

stationerna samt omkringliggande intressen och begränsningar i form av planerade 

vindkraftverk, befintlig 400 kV ledning mm. 

Närheten mellan Svk:s ledning och vindkraftsparken Hällberget har varit vägledande för 

omfattningen av utredningsområdet. Utredningsområdet för aktuell dubbel 150 kV ledning 

överlappar utredningskorridoren för Svk:s planerade nya 400 kV ledning mellan 

Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. 

 

 
Figur 2. Aktuellt utredningsområde för planerad dubbel 150 kV kraftledning för anslutning av 
vindkraftpark Hällberget.  

3.2 Nya stationsanläggningar 

3.2.1 Station Svk  

Sökanden har av Svk anvisats till plats för ny station, i anslutning till befintlig 400 kV 

transmissionsledning som passerar utanför området för vindkraftparken, se Figur 3 

nedan. Sannolikt blir placeringen norr om befintlig ledning, men en placering söder om 
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ledningen kan också vara möjlig. Planering och projektering av stationen kommer att ske i 

samråd med Svk. 

3.2.2 Station VV  

Transformatorstationens placering i parken har valts utifrån att det ska vara en kort 

sträckning från Station Svk, men ändå en strategiskt vald plats med avseende på vägar 

inom parkområdet. Det är fördelaktigt att stationen ligger vid avtagsväg/stickväg och inte 

huvudväg genom vindkraftparken. Från Station VV, transformatorstationen, kommer det 

interna elnätet att utgå för anslutning till vindkraftverken.  

3.3 Alternativa sträckningar 

Två olika sträckningar mellan anslutningspunkterna har studerats. Utgångspunkten har 

varit att så långt som möjligt undvika konflikt med Svk:s 400 kV transmissionsledning 

samt med Svk:s nya planerad 400 kV ledning. Slutlig placering av Station Svk kommer att 

avgöra om korsningar med 400 kV ledningar krävs eller inte.  

Två alternativa sträckningar, A respektive B, har tagits fram för planerade ledningar, se 

Figur 3. Utifrån känd information förordar Bolaget alternativ A. 

 

 
Figur 3. Föreslagna sträckningar och stråk för planerad dubbel 150 kV kraftledning för anslutning av 
vindkraftpark Hällberget. 
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3.3.1 Alternativ A 

Alternativ A, markerad röd sträckning i kartan, är den som förordas, utifrån tillgänglig 

information. Sträckningen bedöms som mest lämplig då den i princip utgör kortast möjliga 

avstånd mellan stationerna samt i möjligaste mån undviker de kultur- och naturvärden 

som finns i utredningsområdet. Kraftledningen planeras att gå från Station Svk och 

nordost genom skogsmarken för att ca 200 m därefter vika av i en mer östlig riktning i ca 

500 m. Kraftledningarna sträcker sig genom skogsmark, som definieras som lövrik skog 

äldre än 503 år med inslag av sumpmark. Skogen övergår i tallskog äldre än 603 år innan 

alternativ A korsar en av huvudvägarna in i vindkraftsparken och vidare in mot Station 

VV. Sträckningen är totalt ca 750 m. 

3.3.2 Alternativ B 

Alternativ B, markerad blå sträckning, utgår från Station Svk och följer söder om 

transmissionsnätet ca 300 m österut där den viker av i nordostlig riktning. Ledningarna 

föreslås här korsa Svk:s 400 kV ledning (och troligen även ny planerad ledning) och dess 

skogsgata innan de fortsätter in i skogsmark. Om Station Svk hamnar norr om befintlig 

400 kV ledning kommer det troligen innebära att aktuella ledningar behöver korsa Svk:s 

ledning även ut från stationen, vilket är en nackdel. Strax innan ledningarna når Station 

VV korsar de en av huvudvägarna in i vindkraftsparken. Alternativ B medför intrång i en 

naturvårdsskog samt berör ett område som av Sveaskog utsetts som nyckelbiotop med 

lövrik strövskog äldre än 1303 år. I detta område finns även några mindre hyggen. Största 

delen av skogen definieras som lövrik skog äldre än 503 år utmed sträckan men strax 

innan alternativ B når Station VV övergår den i tallskog äldre än 60 år3.  Sträckningen är 

totalt ca 720 m. 

  

 
3 https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/karta-over-vart-markinnehav/ 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sveaskog.se/om-sveaskog/karta-over-vart-markinnehav/__;!!HBVxBjZwpQ!nLY-Z_0xvTu3UhW1hwiOfEd8_Y7OLlGO_k2_hDPZJz3ud4o756E7LENWCvWTQCeFbsu_YQ$
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4 Tekniska förutsättningar   

Uppförandet av den nya dubbla 150 kV kraftledningen kommer huvudsakligen att ske i 

obruten mark, inom eller i anslutning till vindparksområdet för Hällberget. Delar av 

kraftledningen ligger i redan ianspråktagen mark av skogsgatan för SvKs befintliga 400 

kV ledning. 

Området ligger inom Försvarsmaktens lågflygsområde som innebär att nya (eller ej 

tidigare tillståndsgivna) byggnader och anläggningar inte får överstiga 20 m höjd. Det 

innebär begränsningar för utformningen av aktuell ledning, trots att den uppförs i 

anslutning till en befintlig kraftledning och planerade vindkraftverk. Begränsningar finns 

även gällande avstånd till planerade vindkraftverk. Exakta placeringar för vindkraftverken 

är inte beslutade utan de har en ”flyttmån” på 200 m radie, vilket gör att planerade 

ledningar inte kan placeras för nära möjliga verksplaceringar. Det är också viktigt att 

ledningarna vid korsning med väg i vindkraftparken projekteras så att tunga och stora 

transporter på vägen inte begränsas. 

4.1 Tekniskt utförande 

För kraftledningar finns de tekniska utförandena luftledning och markförlagd kabel. Båda 

utförandena har för- och nackdelar, sett till olika aspekter.  

Markkabel är ett tekniskt utförande som är vanligt inom lägre spänningsnivåer i elnätet, 

exempelvis inom lokalnätet. Inom region- och transmissionsnätet används markkabel i 

mindre omfattning och huvudsakligen när det inte finns utrymme för luftledning, 

exempelvis inom tätbebyggda områden i stadsbebyggelse.  

Fördelarna med markkabel är att de tar mindre mark i anspråk då de inte kräver lika stor 

omgivande skogsgata som luftledningar. De medför då inte heller något visuellt inslag i 

den omgivande miljön på samma sätt som luftledningar. Däremot medför markkabel 

nackdelar i form av mer omfattande markingrepp, ofta irreversibla, till följd av att schakt 

och eventuell sprängning krävs på hela sträckan, jämfört med för luftledning där schakt 

enbart krävs vid stolpplaceringar. En annan nackdel med markförlagda ledningar är att 

eventuella fel tar längre tid att hitta och åtgärda. I aktuellt område med långa vintrar med 

tjälad mark, kan det innebära långa avbrottstider vid eventuella fel. För luftledningar är 

det lättare att hitta och snabbt åtgärda fel. För att upprätthålla driftsäkerhet vid 

markkabelförläggning är det vanligt att man förlägger dubbla förband för att ha redundans 

om det skulle bli avbrott på någon ledning, något som innebär ökade kostnader. 

Kostnaden är ytterligare ett skäl till att luftledning är vanligare på högre spänningsnivå. 

Markförlagd kabel är generellt flera gånger dyrare och det ska därför finnas starka skäl för 

att markförläggning ska bedömas som rimligt.  

I aktuellt fall skulle ett markkabelalternativ troligen följa snarlik sträckning som föreslagen 

luftledning, alternativt längs med väg in till Station Svk, beroende på var denna kommer 

att anläggas. Längden på ledningen skulle bli motsvarande som för föreslagen 

luftledningssträckning. I aktuellt fall bedöms det inte föreligga skäl som bedöms rimliga att 
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motivera den större kostnad som markförläggning skulle innebära för planerade 

ledningar.    

4.1.1 Förordat utförande – luftledning 

De nya ledningarna föreslås att utföras som luftledningar. Ledningssträckningen är 

belägen inom lågflygningsområde där begränsning av höjd på nya (ej tillståndsgivna) 

objekt är 20 m. Av den anledningen är det mest troligt att det blir fråga om portalstolpar, 

med horisontalt placerade faslinor. Bolaget har dock valt att i samrådet presentera två 

huvudsakliga exempel på stolptyper för ledningarna som kan bli aktuella på hela eller 

delar av ledningssträckningen. Stolpkonstruktion är alltså inte fastställd, men i Figur 4 och 

Figur 5 nedan framgår exempel på stolputförande. 

 

 
Figur 4. Exempel på två parallella portalstolpar med horisontal fasplacering. 

I Figur 4 ovan presenteras exempel med två parallella portalstolpar med horisontal 

fasplacering. Dessa stolpar blir i normalfallet upp till 20 m höga och avståndet mellan 

faslinorna är ca 5 m. Normalt byggs denna typ av portalstolpar i utförande i trä men även 

andra material kan bli aktuell.  

I Figur 5 nedan presenteras en stålrörsstolpe med vertikal fasplacering. Andra 

stolpkonstruktioner för 2x150 kV med vertikal fasplacering kan bli aktuella, exempelvis en 

konstruktion i fackverksstål.  Avståndet mellan faslinorna är ca 5 meter i horisontal led 

och ca 5 m vertikal led. Denna typ av stolpar är normalt ca 25-30 m höga varför denna 

konstruktion kan komma att bedömas som olämplig på grund av lågflygsområde.  
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Figur 5. Exempel på stålrörsstolpe med vertikal fasplacering, med två ledningar i samma stolpar. 

 

För båda stolptyperna gäller att faslinorna är infästa i hängande isolatorkedjor av 

komposit/glas och stål. Oavsett stolptyp är var och en av ledningarna uppdelade på tre 

faslinor. Ledningarna kommer även att utrustas med topplinor för skydd mot åsknedslag 

samt med fiber för kommunikation. Normal spannlängd (avståndet mellan stolpplatserna) 

blir ca 150–200 m, men kan vara både längre och kortare beroende på topografi, 

markförhållanden och hinder etc. Stolparna grundläggs genom att stolpen grävs ner i 

marken eller grundläggs med fundament. I vissa fall kan stolpar behöva säkras genom 

stagförankring. Stagen består då av stållinor som grundläggs i marken eller fästs in i 

berg. Det gäller i första hand vinkelstolpar, men kan även vara aktuellt för andra stolpar. 

Andra stolptyper kan bli aktuella på enstaka platser om förhållandena kräver det. 

Ledningarna kommer att uppföras med topplinor. 

Innan en kraftledning kan börja anläggas genomförs en detaljprojektering där lednings-

sträckningen bl.a. stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Inför detalj-

projekteringen inhämtas ett medgivande om förundersökning hos berörda markägare, om 

detta inte gjorts tidigare. En värdering av den skog som behöver avverkas till förmån för 

den nya kraftledningsgatan genomförs och träd aktuella för avverkning stämplas.  

När tillstånd för anläggandet av ledningen erhållits och erforderliga markupplåtelseavtal 

är påskrivna avverkas skogen. Nästa moment är intransport av material (såsom stolpar 

och reglar) till kraftledningsgatan. 

För anläggande av ny dubbel 150 kV luftledning är Bolagets utgångspunkt att använda 

portalstolpar, se  Figur 4 ovan. Den huvudsakliga anledningen är att höjden troligen 

behöver hållas nere vilket bedöms som svårt för ledningar med vertikalt placerade 

faslinor.  
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5 Miljöpåverkan 

I nedan stycken beskrivs områdets förutsättningar och en bedömning av den 

miljöpåverkan som kan förväntas uppstå till följd av den planerade dubbla 150 kV 

kraftledningen. Den sammantagna bedömningen är att inget av sträckningsförslagen 

riskerar att ge upphov till betydande negativ påverkan på miljön. 

5.1 Markanvändning 

Landskapet i området är kuperat och utgörs huvudsakligen av skogsbruk parallellt med 

rennäring. Delar av vindkraftsområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk i 

Energimyndighetens databas Vindbrukskollen, områdes ID 2513-V-001.Vasa Vind har 

ansökt om tillstånd för att uppföra 123 vindkraftsverk men det är ännu inte beslutat hur 

många verk som kommer att bli aktuella. Planerade ledningar krävs för att ansluta 

vindkraft i området vilket gör att de är förenliga med riksintresset för vindbruk. 

Anläggande av ny dubbel luftledning kommer att innebära att område som idag används 

för skogsbruk, utsätts för ett intrång av en ny och ca 60 m bred skogsgata, på en ca 750 

m lång sträcka. Detta medför ett skogligt bortfall längs denna korridor motsvarande 

maximalt ca 3 ha. Det blir en lokal påverkan på markanvändningen som i viss mån 

förändras.  

Föreslagna sträckningar berör inga detaljplaner och är förenliga med kommunala 

översiktsplaner.  

Ledningarna kommer i viss mån att beröra befintlig och eventuell ny 

transmissionsledning, beroende på var Station Svk placeras. Korsningar med Svk:s 

ledningar kommer i första hand att undvikas och i andra hand planeras i samråd med Svk 

så att de följer gällande riktlinjer för korsningar. När ledningarna är i drift bedöms de inte 

medföra några konsekvenser för Svk:s anläggningar.  

Sammantaget bedöms ledningarnas påverkan på markanvändningen i området bli liten. 

5.2 Rennäring 

Inom utredningsområdet finns intresse för rennäring. Enligt Sametingets kartunderlag har 

Gällivare och Ängeså samebyar här vinter-och vårbetesland samt delar av 

huvudkalvningsområde som är av betydelse för rennäringen (se Figur 6 nedan). 

Ledningarna kommer tillsammans med planerad vindkraftpark och tillhörande 

anläggningar att bidra till vissa kumulativa effekter i området, som förändras från orörd 

skogsmark.  

Då ledningarna kommer att uppföras på relativt kort sträcka, i direkt anslutning till befintlig 

och planerad 400 kV ledning samt inom området för vindkraftpark Hällberget bedöms 

påverkan på rennäringen till följd av den dubbla 150 kV ledningen bli liten. Ledningen är 

en följd av vindkraftparken som i sig har en större påverkan på rennäringen men 

ledningarna bedöms inte medföra betydande tillkommande effekter och konsekvenser för 

rennäringen.  
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Figur 6. Rennäringsintressen i området enligt Sametingets kartor kring planerad vindkraftpark 
Hällberget och området för uppförande av planerade anslutningsledningar. 

5.3 Naturmiljö 

Skogen domineras av barrträd och ädellövträd är ovanliga medan asp och björk är vanligt 

förekommande (se Figur 7).  

I samband med tillståndsansökan för vindkraftsparken har det genomförts 

naturvärdesinventeringar i området och resultaten från dessa har legat till grund för 

utredningsarbetet för planerade ledningar. Aktuell dubbel 150 kV kraftledning berör inga 

värdefulla våtmarksområden men passerar intill några inventerade naturvärden, klass 2 

(se Figur 8 nedan). 
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Figur 7. Lövrik strövskog i aktuellt utredningsområde. 

 

 

Figur 8. Utpekade natur- och kulturvärden i området där nya 150 kV kraftledningar planeras för 
anslutning av vindkraftpark Hällberget. 
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De studerade sträckningarna berör inte några områden med miljökvalitetsnormer för 

vatten. Ledningarna kommer inte heller att medföra någon påverkan på 

miljökvalitetsnormer för luft och buller. 

I utredningsarbetet inför ansökan om tillstånd för vindkraftparken har diverse studier och 

inventeringar för fåglar genomförts i området. Fågellivet är i hög grad kopplat till 

våtmarker i området och det har inventerats och konstaterats bl.a. spelplats för tjäder. 

Begränsningar finns avseende uppförande av vindkraftverk och dessa kommer att följas 

även för planerade ledningar.  

Uppförandet av dubbel 150 kV kraftledning bedöms medföra lokal förändring av 

naturmiljön där skogsgatan avverkas för att ge plats för ledningarna. Produktionsskog 

övergår till öppen röjd mark. Lokal påverkan uppstår vid markarbeten för 

kraftledningsstolparna. Inga utpekade naturvärden berörs och sammantaget bedöms 

påverkan på naturmiljön till följd av planerade ledningar bli liten. 

5.4 Kulturmiljö 

I området finns en kulturlämning i form av en husgrund (L2019:622), se Figur 8 ovan. 

Denna ska undvikas vid byggnation av ledningarna. I övrigt berörs inga utpekade 

kulturmiljövärden eller utpekade lämningar.  

Om det vid det framtida arbeten påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar 

skall den del av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till 

länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §.  

Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljön till följd av planerade ledningar bli 

obetydlig.  

5.5 Landskapsbild och friluftsliv 

Landskapet i området är kuperat med höjder inom området för vindkraftparken. 

Ledningarna planeras i sydvästra delen av området, söder om höjderna. Området består 

av ett mosaiklandskap med skog, sank- och myrmark och består mest av skogbeklädda 

kullar, där dominerande jordarter är torv och morän. Skogen är till största del barrskog 

med inslag av lövträd såsom asp och björk. Planerad dubbel 150 kV ledning kommer att 

medföra att en ny skogsgata tas upp i landskapet och ledningarna blir ett tillkommande 

visuellt inslag. Då ledningarna planeras på kort sträcka mellan transmissionsledning/ar 

samt i anslutning till planerad vindkraftpark bedöms ledningarna inte medföra att 

karaktären på landskapet förändras nämnvärt. Däremot bidrar de till kumulativ påverkan i 

området som i viss mån kan upplevas som industriellt i jämförelse med omgivande 

skogsmark.  

Inga utpekade intressen för friluftsliv berörs, dock kan rekreation i form av exempelvis jakt 

samt svamp- och bärplockning förekomma. 

Under anläggningsfasen kommer mindre lokal påverkan på friluftslivet att kunna uppstå, 

då arbeten kan uppfattas som störande för den omgivande miljön. Denna störning är 
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dock tidsmässigt kort och i förhållande till den yta som berörs samt de arbeten som 

kommer att pågå kopplat till uppförandet av vindkraftparken bedöms påverkan i 

sammanhanget försumbar. 

Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbild och friluftsliv till följd av planerade 

ledningar bli liten, både under bygg och driftskede.   

5.6 Boendemiljö 

Det finns inga byggnader, för stadigvarande vistelse, i närheten av utredningsområdet för 

planerade ledningar, avståndet bedöms vara mer än 2 km. 

De planerade ledningarna kommer att alstra elektromagnetiska fält. Fälten från 

luftledningar är normalt förhöjda precis under luftledningarna men avtar snabbt med 

avståndet till ledningen. Ingen risk för påverkan på människors hälsa eller boendemiljö 

bedöms uppkomma till följd av planerade ledningar. 
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6 Samlad bedömning 

Anläggande av aktuell dubbel 150 kV luftledning möjliggör en indirekt samhällsnytta i 

form av att förnyelsebar energi ansluts till det överliggande elnätet. Till år 2040 har 

Sverige som mål att elproduktionen ska vara 100 % förnybar vilket anslutandet av denna 

vindkraftspark till elnätet utgör ett steg närmare att uppnå4.  

Anläggande av ny luftledning kommer att innebära att område som idag används för 

skogsbruk övergår till skogsgata kring ledningarna. Det blir en lokal påverkan på 

markanvändningen som i viss mån förändras. Påverkan bedöms som liten.  

Ledningarna uppförs inom område som nyttjas av rennäringen, enligt Sametinget i 

områden för vinter- och vårvinterbete samt inom huvudkalvningsland. Ledningarna i sig 

bedöms medföra ett litet intrång men är en följd av vindkraftparken som medför ett intrång 

för rennäringen. Påverkan till följd av planerade ledningar bedöms som liten. 

Inga utpekade naturvärden bedöms påverkas, även om naturmiljön lokalt kommer att 

förändras till följd av den nya skogsgatan samt viss lokal påverkan vid stolpplaceringar. 

Sammantaget bedöms påverkan som liten på naturmiljön.  

Inga utpekade kulturvärden eller lämningar berörs och påverkan från planerade ledningar 

bedöms bli obetydlig.   

Ledningarna kommer att medföra visuell påverkan lokalt i området och kan komma att 

innebära störningar för friluftslivet i samband med byggnation. Påverkan bedöms bli liten. 

Inga bostäder för stadigvarande vistelse finns i området och påverkan på boendemiljö 

bedöms bli obetydlig. 

 

 

 

 

  

 
4 Energimyndigheten, Sveriges energi- och klimatmål, http://www.energimyndigheten.se/klimat--
miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/ 

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/
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7 Kontakt och synpunkter 

Bolaget vill som nämnts ovan inhämta information och synpunkter som är av betydelse 

för beslut om planerade ledningar kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt som 

underlag för utformning och omfattning av kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Karin Bäckman på Sweco, på telefon 070-

167 21 12 eller via e-post karin.backman@sweco.se. Vi ber er att inkomma med 

eventuella synpunkter på projektet senast den 11 juni 2021.  

När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsens beslut om anläggningen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Alla inkomna yttranden kommer att bemötas och biläggas ansökan om 

nätkoncession. 

Sökanden ber samtliga fastighetsägare att informera om eventuella arrendatorer 

eller andra nyttjanderättsinnehavare som kan komma att beröras av planerade 

ledningar.  

 

Skriftliga synpunkter kan skickas via e-post till karin.backman@sweco.se eller skickas 

per post till: Sweco Sverige AB, att. Karin Bäckman, Södergatan 1, 462 34 Vänersborg. 

7.1 Hantering av personuppgifter 

Bolaget är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras inom ramen för 

samråd och ansökan i aktuellt ärende. Uppgifter har inhämtats från lantmäteriets 

fastighetsregister. Uppgifterna krävs för att uppfylla bestämmelser i gällande lagstiftning 

avseende samråd och tillståndsansökan. Sweco, som bistår Bolaget i arbetet med 

samråd och tillståndsansökan, utgör personuppgiftsbiträde åt Bolaget och hanterar 

uppgifterna på uppdrag av Bolaget. Bolaget och Sweco behandlar personuppgifter enligt 

gällande dataskyddslagstiftning.  

Information och synpunkter som framkommer i samrådet kommer att sparas och 

dokumenteras i ärendet. Informationen sammanfattas i den samrådsredogörelse som 

utgör del i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas till tillståndsansökan.  
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