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1 Inledning och bakgrund
Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för att byta ut och
spänningshöja befintliga 45 kV ledningar mellan två befintliga stationer på Teg, Umeå kommun, Västerbottens
län, se Figur1.

Umeå Energi arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade
överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och exploatering som pågår. För att möta det
ökade effektbehovet planerar Umeå Energi att förstärka nätet genom att byta ut de två befintliga 45 kV
ledningarna mellan stationerna A och B på Teg med två nya 145 kV ledningar, se Figur 1. Syftet med de
befintliga 45 kV ledningarna är att försörja Teg och Röbäck med elenergi. Syftet med att byta ut ledningarna till
145 kV är för att spänningshöja ledningarna för att klara planerad utbyggnad av Teg och Röbäck.

Som del i arbetet inför att ta fram ansökan vill Umeå Energi härmed samråda med berörda parter enligt
miljöbalken. På uppdrag av Umeå Energi handlägger Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet.

Figur 1. Karta över ungefärligt utredningsstråk som de två nya 145 kV luftledningarna kan placeras inom invid de befintliga
45 kV ledningarna, samt det nya stationsområdet.

Ledningarna är delvis belägna inom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter. Med bakgrund av det
har Umeå Energi genomfört samråd med länsstyrelsen i Västerbottens län och de meddelade 2021-05-04 att
Umeå Energi inte behöver söka Natura 2000-tillstånd för åtgärden. Detta under förutsättning att höjden inte
ändras och ledningarna förses med fågelavisare, samt att arbetet inte sker under fåglarnas häcknings- eller
migrations tid, det vill säga arbetet ska utföras under oktober-februari.
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1.1 Inbjudan till samråd
Umeå Energi bjuder in er till ett skriftligt undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken och
uppmanar er att inkomma med synpunkter och information som kan vara till hjälp för att utreda omfattningen
och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer utgöra beslutsunderlag i den fortsatta
tillståndsprocessen.

Ni är inbjudna till samrådet i egenskap av länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda
av åtgärden.

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av de aktuella ledningarna.

De yttranden som inkommer under samrådet kommer att sammanställas och bemötas i den
samrådsredogörelse som kommer skickas till länsstyrelsen för deras beslut i fråga om miljöpåverkan i enlighet
6 kap. 25-26 §§ miljöbalken. Samrådsredogörelsen ingår i ansökningshandlingen som ligger till grund för
Energimarknadsinspektionens beslut. Vid inlämnandet kommer samrådsredogörelsen bli en allmän handling.

Komplett samrådsunderlag finns även att läsa och ladda ner från Umeå Energis hemsida:

http://www.umeaenergi.se/om-oss/offentliga-handlingar/samrad-teg-roback

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 25 mars 2022 via brev eller e-post:

Sweco Sverige AB
Pernilla Arvidsson
Box 110
901 03 Umeå

e-post: pernilla.arvidsson@sweco.se

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta Pernilla på telefon 072-179 37 30 eller e-post
pernilla.arvidsson@sweco.se

1.2 Hantering av personuppgifter
Umeå Energi Elnät AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras inom ramen för samråd och
ansökan i aktuellt ärende. Uppgifterna krävs för att uppfylla bestämmelser i gällande lagstiftning. Umeå Energi-
koncernen behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information finns på Umeå
Energis webb: umeaenergi.se/integritetspolicy

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.

1.3 Tillståndsansökan och markupplåtelse
För att få uppföra och driva en kraftledning krävs ett tillstånd, nätkoncession för linje, enligt ellagen (1997:857).
Av lagen framgår att ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt
6 kap. miljöbalken (1998:808) och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Ansökan om koncession inlämnas
till Energimarknadsinspektionen (Ei) som är prövande myndighet för denna typ av ärenden. I samband med
handläggningen remitteras ansökan ut till berörda parter innan myndigheten fattar sitt beslut. Ansökan
innefattar förutom en miljökonsekvensbeskrivning även en teknisk beskrivning, förteckning över ägare till
berörda fastigheter och innehavare av särskild rätt till berörda fastigheter samt koncessionskarta.

Ett koncessionsbeslut innebär att den sökande får tillstånd att ha en ledning i drift på angiven sträcka men det
ger inte rätt att ta mark i anspråk för att bygga ledningen. Umeå Energi har ett gällande avtal med kommunen
som ger rätt att anlägga ledningar på kommunal mark. Med övriga fastighetsägare kommer Umeå Energi att
upprätta markupplåtelseavtal och/eller ansöka om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten. Processen att
teckna avtal sker normalt i samband med detaljprojektering inför byggnation. Tillståndsprocessen och prövning
av ansökan om koncession är en lång process varför tecknande av avtal kan dröja relativt lång tid efter det att
samråd genomförts och ansökan skickats in till Ei.

https://urldefense.com/v3/__http:/www.umeaenergi.se/om-oss/offentliga-handlingar/samrad-teg-roback__;!!HBVxBjZwpQ!k9UITbw3d58-4-KaLG7bdHFlNFUVklk7wnJC_JQMxxemS1sjvQ0qP-8Z96j02gS4P8hOprk$
mailto:pernilla.arvidsson@sweco.se
http://www.umeaenergi.se/integritetspolicy
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2 Planerade åtgärder och teknisk utformning
De befintliga 45 kV ledningarna mellan station A och B har både en nominell spänning och en
konstruktionsspänning på 45 kV. De befintliga portalstolparna i trä har en höjd på cirka 15-17 meter och ett
avstånd mellan stolparna på ungefär 200-240 meter.

De nya 145 kV ledningarna kommer ha en nominell spänning på 145 kV och en konstruktionsspänning på 170
kV. Stolparna kommer utgöra samma konstruktion som befintliga ledningar och målet är att de ska ha en
likvärdig höjd och utformning som befintliga ledningar. Stolparnas material kommer vara i trä, stål eller
komposit, eller en kombination av dessa. Avståndet mellan faserna blir cirka fem meter. Antalet stolpar och
stolpplacering blir liknande som idag.

Umeå Energi kommer att bygga en ny station invid östra sidan av den befintliga stationen A, se Figur 1, och
därefter rasera den befintliga stationen när den nya är i drift. De nya ledningarna kommer att utgå ifrån den
nya stationen. Stationen prövas enligt ett bygglovsförfarande och ingår inte i denna koncessionsansökan.

Ledningarna anläggs parallellt med befintliga 45 kV luftledningar. När de nya 145 kV ledningarna tagits i bruk
kommer befintliga 45 kV-ledningar raseras. Under bygg- och raseringstiden kan det komma att bli
begränsningar i framkomligheten för trafik och gående i berört område. Ökad bullernivå och utsläpp från
byggtrafik och arbetsmaskiner kan förekomma. Under bygg- och raseringsarbetet kommer åkermark användas.
När arbetet är slutfört återställs åkermarken till befintligt skick.

Inga alternativa sträckningar har utretts då det inte är erforderligt att dra en ledning i nysträckning då det idag
finns en befintlig ledning för sträckan mellan A och B som ledningarna kan byggas intill.

3 Områdets förutsättningar och bedömning av miljöeffekter

3.1 Planförhållanden och markanvändning
Umeå kommuns översiktsplan ger en tydlig bild av kommunens intentioner när det gäller Umeås framtida
utveckling och expansion. Ledningarna berör kommunens fördjupade översiktsplan, samt Stadsplan för
”Riksvägsområdet” från 1963. Ledningarnas nordligaste del ligger inom detaljplan Stadsplan ”Riksvägsområdet”
för bostadsområde mm, se Figur 2.

Enligt Umeå kommuns fördjupade översiktsplan så går vägreservatet för Västra länken, som är under
byggnation, förbi den norra delen av ledningarna, se Figur 3.

De planerade ledningarna ersätter befintliga ledningar och bedöms därför inte medföra någon effekt på de
planer som nämns ovan. Ledningarna överensstämmer med kommunens översiktsplanering då den ökar
driftsäkerheten och möter det ökade överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och
exploatering som pågår.
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Figur 2. Detaljplanen (grön ruta) som berörs ingår i Stadsplan ”Riksvägsområdet” för bostadsområde mm för en stor del av
västra Teg.

Figur 3. Fördjupade översiktsplan. Blått streck är dagens 45 kV-ledningar. V9 = Verksamhetsområde (V).
Streckad röd linje = Vägreservat (R), Västra länken.



8 (9)

3.2 Naturmiljö och kulturmiljö
De befintliga 45 kV ledningarna går delvis inom Umeälvens delta och slätter (SE0810475) som är skyddad
Natura 2000-område och Djur- och växtskyddsområde, se Figur 4. Umeälvens delta och slätter (SE0810475)
utgörs av den öppna jordbruksmarken på Röbäcks- och Degernässlätterna samt av Umeälvens deltaområde
med strandskogar, strandängar och vatten. Områdets värden i aktuell del är kopplade till fågellivet. I berört
område finns inga utpräglade svämsjöar och det största värdet lokalt bedöms bestå i att det är ett öppet brukat
jordbrukslandskap.

Cirka 320 meter norr om ledningarna finns en fornlämning (vägmärke, milstolpe), se Figur 4, som inte bedöms
beröras av verksamheten.

Figur 4. Karta med intressen i ledningarnas näromgivning.
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3.3 Bebyggelse och infrastruktur
Strax öst om ledningarna ligger Röbäcksdalens fältforskningsstation och forskningsladugård och ledningarna
passerar över deras fastighet. Närmsta bostadshus ligger cirka 115 meter norr om ledningarna.

Elektromagnetiska fält är en kombination av elektriska och magnetiska fält som skapas när elektricitet alstras,
transporteras och förbrukas. Magnetfält som alstras från kraftledningar mäts i tesla (T) eller microtesla (μT).
Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem. Fälten härstammar från bl.a. kraftledningar
och elapparater. Vid bostäder och kontor alstras i genomsnitt 0,5-1 μT. Magnetfälten försvagas snabbt med
ökande avstånd till källan. Beräkningar av förväntade magnetfält kommer att genomföras och presenteras i den
miljökonsekvensbeskrivning som kommer att upprättas.

Effekter bedöms främst kunna uppstå i samband med anläggningsarbeten och består då av till exempel buller,
begränsad framkomlighet och byggtrafik. När ledningen är på plats kommer den inte att medföra några
effekter. Anpassningar och skadeförebyggande åtgärder behöver vidtas gentemot angränsande anläggningar
och vägar. Dialog kommer att föras med berörda parter och erforderliga avstånd kommer att upprätthållas till
andra anläggningar. Ansökningar till exempelvis Trafikverket för korsning av väg (Västra länken) och liknande
kommer att upprättas.

Ledningarna ligger inom Umeå Airports skyddsområde på 4 km. Dialog sker med flygplatsen.

3.4 Umeå Energis bedömning avseende betydande miljöpåverkan
Då det är fråga om utbyte av befintliga luftledningar har Umeå Energi gjort bedömningen att projektet inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser. Med de försiktighetsåtgärder och
tidsbegränsningar för byggnationen som beskrivs bedömer Umeå Energi att verksamheten inte påverkar miljön
inom Natura 2000-området på ett betydande sätt och området som tas i anspråk kommer på sikt inte
försämras som rast-, häcknings- eller födosökslokal för de fågelarter som Natura 2000-området syftar till att
skydda. I övrigt finns inga andra utpekade naturintressen eller kulturmiljöintressen i ledningarnas närområde.
Hänsyn kommer att tas till Röbäcksdalens fältforskningsstation och forskningsladugård under byggnation.
Närmsta bostadshus ligger på behörigt avstånd.

4 Fortsatt arbete
Information och synpunkter som framkommer under samrådet utgör en viktig grund för den fortsatta
tillståndsprocessen. Efter detta samråd kommer koncessionsansökningar med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram.

Koncessionsansökningarna planeras att lämnas till Energimarknadsinspektionen under
sommaren 2022.
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