
Tillståndsprocess för ny elledning 
– så här arbetar Jämtkraft
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Uppstartsfas med faktainsamling och utredning av lämpliga 
stråkalternativ.

Samrådsperiod 1-3
Varje samrådsperiod går till på följande sätt (period 2 
genomförs endast vid behov):

• Uppstart med kungörelseannons i lokala tidningar samt 
utskick av samrådsunderlag till berörda.

• Insamling av synpunkter från markägare, myndigheter, 
samt övriga sakägare.

• Sammanställning av alla synpunkter som kommit in i 
samrådet.

• Uppdatering av ledningens stråkalternativ, utifrån de 
uppgifter som kommit in.

Utredning Boende och Hälsa 
Vi genomför en magnetfältsutredning, samt ser över 
eventuella anpassningar av ledningen som kan behöva göras 
för landskapsbild och närboende.

MKB
Vi tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i form av 
en rapport utifrån det som framkommit i processen och 
de inventeringar samt utredningar som genomförts. Vi 
bedömer olika stråkalternativ och dess effekter på miljön 
och människors hälsa, vilket resulterar i ett slutligt stråkval 
för ledningen. Rapporten ska innehålla alla uppgifter som 
Energimarknadsinspektionen kräver för att kunna göra sin 
bedömning.

Färdig ansökan 
Vi sammanställer ansökan och skickar in den till 
Energimarknadsinspektionen (Ei).

Fågelinventering – under våren och sommaren genomför 
vi fågelinventering i det planerade ledningsområdet. 
Inventeringarna har fokus på kungsörn, skogshöns, 
häckfåglar och rovfåglar.

Inventering av naturvärden, kulturminnen och 
fornminnen i det planerade ledningsområdet.

Slutlig miljöbedömning – När alla inventeringar är klara 
gör vi en slutlig miljöbedömning. Denna bedömning baserar 
vi miljökonsekvensbeskrivningen på samt ansökan till 
Energimarknadsinspektionen.

EI handlägger ärendet 
Energimarknadsinspektionen gör en samlad bedömning 
av de miljöeffekter som verksamheten/åtgärden kan antas 
medföra. Det brukar ta cirka 12-18 månader.

Beslut från EI 
Energimarknadsinspektionen beslutar om ledningen får 
byggas.

Eventuell överklagan Tid att överklaga beslutet (3 veckor 
efter delgivning).

Eventuell domstol Om beslutet överklagats går ärendet 
vidare till förvaltningsdomstol.

Beslutet vinner laga kraft

Förklaringar


