I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter
som kommit in och lämnade svar samt bemötanden från Vattenfall Eldistribution AB för de inkomna
synpunkterna.
I detta samråd har ett alternativ för den nya 150 kV ledningen presenterats med lokalisering i befintlig
ledningsgata. Anledningen till detta är att två stycken 40 kV ledningar planeras att raseras och därmed
anser Vattenfall Eldistribution AB det mest lämpligt att nyttja befintlig och redan exploaterad mark för
den nya ledningen. Andra alternativ har studerats och förkastats, vilket kommer att presenteras i
kommande MKB.
Samrådet, som genomförts enligt 6 kap. 4§ miljöbalken (1998:808), har omfattat följande:
·

Skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå kommun, övriga myndigheter och
organisationer enligt sändlista, samt med berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare.
Samrådshandlingar skickades ut 2017-12-20.

·

Skriftligt samråd med allmänheten via annonser i Norrländska Socialdemokraten (NSD)
2017-12-21, Norrbottens-Kuriren (NK) 2017-12-21 samt i Piteå tidningen (PT) 2017-12-21.

Inför samrådet upprättades ett samrådsunderlag. Handlingen skickades till myndigheter och
organisationer. Berörda fastighetsägare underrättades om samrådet via brev om att underlaget fanns att
tillgå på Vattenfalls Eldistribution AB:s hemsida: vattenfalleldistribution.se/samrad. Möjligheten fanns
även att vända sig till ansvarig konsult (Ramböll) för att få samrådsunderlaget skickat till sig.

Alla skriftliga handlingar från samråden redovisas i följande bilagor:
Bilaga 1

Samrådsunderlag sträckning

Bilaga 2

Sändlista och utskick till myndigheter, organisationer och sakägare

Bilaga 3

Annons i NSD 2017-12-21, NK 2017-12-21 samt i PT 2017-12-21

Bilaga 4

Skriftliga synpunkter
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INNEHÅLL

Ombyggnationen av ledningsnätet påverkar flertalet ledningar i området och kommer att
möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet. Vattenfall Eldistributions befintliga
ledningsnät redovisas i figur 1.
Den nya ledningsstrukturen föranleder en ansökan om nätkoncession för linje för en ny 150
kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning PL4 S3-4 (vilken i dagsläget matas söderifrån
från NT91 Rengård) och station PT46 Munksund i Piteå kommun. Den nya ledningen
kommer att bli ca 700 meter lång.
Den planerade nya ledningen möjliggör att två befintliga 40 kV ledningar (PL441, PL442)
mellan stationerna Pitholm (PT 44) och Munksund (PT46) kan raseras. I detta samråd har
därför enbart ett alternativ studerats med lokalisering i befintlig ledningsgata där de två 40 kV
ledningarna löper i dagsläget, jfr figur 2 och 3.
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I samband med att Vattenfall Eldistribution AB uppdaterar och säkerställer det framtida
regionnätet i Norr- och Västerbotten, har beslut tagits att station PT44 Pitholm ska raseras.
Stationen är i stort behov av upprustning och därmed är en stukturförändring av kringliggande
ledningsnät ett bättre alternativ än att renovera stationen. Ledningsnätet planeras istället att
anslutas till station PT46 Munksund.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

2021-06-03
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Figur 1. Vattenfall Eldistributions befintliga ledningar samt utredningsområde för ny 150 kV
ledning.
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2.1 Gällande lagstiftning
För att få bygga och nyttja en elektrisk starkströmsledning krävs tillstånd enligt ellagen
(1997:857), så kallad nätkoncession för linje. I en ansökan om nätkoncession ska enligt
ellagen en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Samrådsförfarandet och kraven på MKB
regleras i miljöbalken (1998:808), se vidare nedan. Ansökan om nätkoncession prövas av
Energimarknadsinspektionen.
2.2 Samråd och MKB
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. 4§
miljöbalken. Detta ska i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.
Eftersom Vattenfall Eldistribution anser att det redan tidigt i projektet är viktigt att inhämta
synpunkter från alla samrådsparter kommer samråd att ske med Länsstyrelsen, kommunen
och enskilda, men även med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet
som kan antas bli berörd av verksamheten. Efter genomfört samråd kommer en närmare
analys av sträckningen att ske, baserat på inkomna synpunkter, befintliga natur- och
kulturvärden etc., befintlig markanvändning, bostäder, ekonomi och byggbarhet för att finna
lämpligaste lokalisering och utförande för vilken koncession söks.
Syftet med samrådet är framförallt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta
samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen
kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och MKB. Efter
genomfört samråd upprättas en MKB som biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till
Energimarknadsinspektionen.
Syftet med MKB:n är i huvudsak att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter
som den planerade ledningen och dess uppförande kan få på;
•
Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö
•
Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
•
Annan hushållning med material, råvaror och energi
Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa
och miljön.
Raseringsanmälan för två befintliga 40 kV ledningar mellan Pitholm och Munksund
(anläggningsnummer 4048 Bd respektive 4048 Ce) kommer att inarbetas i kommande MKB.
2.3 Prövningen
När ansökan är komplett och innefattar de övriga handlingarna, utöver MKB, som krävs
enligt ellagen sänds ansökan in för prövning till Energimarknadsinspektionen (Ei). När Ei
tagit emot tillståndsansökan inhämtar myndigheten yttranden från bl.a. berörd Länsstyrelse,
kommun, fastighetsägare samt övriga berörda sakägare innan tillstånd till verksamheten kan
medges.
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TILLSTÅNDSPROCESSEN

2021-102160-0001

2

I samband med att sträckningen för ledningarna arbetas fram kommer också förundersökningsmedgivande att sökas av Vattenfall Eldistribution. Detta innebär en rättighet att
beträda fastigheterna för t.ex. fältundersökningar.

3

LOKALISERINGSUTREDNING

Utredningsområdet för den nya 150 kV ledningen är begränsat till den befintliga
ledningsgatan, jfr figur 1.
I dagsläget matas en 150 kV ledning från NT91 Rengård (i framtiden från NK25 Vargfors),
och ansluter till station PT44 Pitholm. Stationen planeras att avvecklas och därmed måste
även ledningen raseras ca 500 m sydost om stationen. I denna punkt placeras en ny
vinkelstolpe och den nya ledningsträckningen som detta samråd berör byggs i sydvästlig
riktning, mot befintlig station PT46 Munksund.
I detta område (mellan den nya vinkelstolpen och befintlig station PT46 Munksund) finns
idag en ledningsgata med två 40 kV ledningar och en 150 kV ledning. De två 40 kV
ledningarna kommer att ersättas av den nya 150 kV ledningen, jfr figur 2 och 3.
3.1.1 Motiv till föreslagen sträckning
De intressen som finns längs befintlig ledningsgata bedöms inte påverkas negativt av den nya
ledningen. Att flytta ledningen till en annan plats skulle innebära större miljöpåverkan än att
nyttja befintlig ledningsgata. Med hänsyn till detta anser Vattenfall Eldistrubution att den nya
ledningen bör lokaliseras där de två 40 kV ledningarna löper idag. Den befintliga
ledningsgatan är den lämpligaste lokaliseringen för aktuell, planerad ledning med hänsyn till
såväl miljömässiga som hälsomässiga aspekter och Vattenfall Eldistribution anser därför inte
att det är motiverat att utreda alternativa lokaliseringar. Det ska även nämnas att det i området
finns ytterligare ledningar som tillhör Vattenfall Eldistribution och Pite Energi.
3.1.2 Beskrivning av föreslagen sträckning
En ny vinkelstolpe placeras i nivå med där det i dagsläget löper två stycken 40 kV ledningar
(PL441, PL442) i befintlig ledningsgata. Här kopplas den nya ledningen samman med
befintlig 150 kV ledning som i dagsläget matas från NT91 Rengård (i framtiden från NK25
Vargfors), jfr figur 3.
Ledningen planeras att uppföras som luftledning. I tabell 1 beskrivs sträckningen utifrån
restriktioner och hänsynsområden samt landskapstyper, se även figur 6-7.
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2.4 Markupplåtelse och ledningsrätt
För att få påbörja byggnationen av en kraftledning krävs förutom tillstånd enligt ellagen även
tillträde till berörda fastigheter. Tillträde fås vanligtvis genom tecknande av markupplåtelseavtal mellan fastighetsägare och nätägare. Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Vattenfall Eldistribution har som målsättning att, så långt
det är möjligt, träffa frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare.
Fastighetsägaren ersätts för det intrång som sker på den mark som tas i anspråk för ledningen
och Vattenfall Eldistribution får genom den frivilliga överenskommelsen rätt att på
fastigheten bygga, driva och underhålla ledningen. Detta avtal kan sedan ligga till grund för
den ledningsrätt som Vattenfall Eldistribution i framtiden kan komma att ansöka om.
Ledningsrätten beslutas av Lantmäterimyndigheten.

2021-06-03
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Figur 2. Vattenfall Eldistributions befintliga ledningsnät inom aktuellt område.
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Figur 3. Framtida utformning av ledningsnätet inom aktuellt område.

4 TEKNISK UTFORMNING
Inom den föreslagna sträckningen planeras en framtida luftledning eller kabel. I följande
avsnitt beskrivs tekniska förutsättningar för de två utförandealternativen för den nya 150 kV
ledningen.
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Påverkan på naturmiljö och landskapsbild bedöms bli liten i och med att den nya ledningen
kommer att löpa i befintlig ledningsgata.

2021-06-03

med en luftledning. Däremot blir anläggningsarbetet mer omfattande än för en luftledning då
ett kabelschakt måste anläggas.

Figur 6. Naturintressen och riksintresse infrastruktur inom aktuellt område.
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Konsekvenser
En sökning i Artportalen för åren 2000-2017 har genomförts för utredningsområdet. Några
konsekvenser bedöms inte uppstå då inga observationer av rödlistade arter har gjorts i
området.
5.4 Kulturmiljö
Fornlämningar
Inom utredningsområdet finns en fornlämning, jfr figur 7. Denna har RAÄ-nr Piteå socken
230:1 och utgörs av en gammal boplats som av riksantikvarieämbetet klassificerats som
bevakningsobjekt. Fornlämningen är belägen ca 80 meter väster om befintlig ledningsgatan, i
närheten av skjutbanan.
Enligt ”Lst ogranskade fornlämningar” finns inga fornlämningar registrerade inom
utbredningsområdet.
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950) och får inte skadas.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram
I Länsstyrelsens egna kulturmiljöprogram finns ingen utpekad kulturmiljö inom
utbredningsområdet.
Konsekvenser
Ledningar kan påverka kulturmiljö visuellt och uppfattas som störande och kan även medföra
direkt påverkan på markområden med kulturhistorisk betydelse. Stolpar och staglinor kan
beröra fornlämningar.
Inom aktuellt område finns en fornlämning på ca 80 meters avstånd. Denna bedöms inte
påverkas då den ligger så pass långt ifrån planerad ledningssträckning. Några andra
kulturmiljöer finns inte inom aktuellt område.
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5.3 Rödlistade arter
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) samlar in, lagrar,
utvärderar och tillhandahåller information om svenska rödlistade växt- och djurarter.
Rödlistning är en klassificering av hotade arter. Syftet är att kartlägga och klargöra olika
arters sällsynthet, den risk de löper att försvagas eller utrotas, och vilka åtgärder som krävs för
att säkerställa överlevnad.

2021-102160-0001

5.2 Vattenmiljö
Närmaste vattenförekomst ligger ca 600 meter från utredningsområdet och några
konsekvenser för vattenmiljö bedöms därmed inte uppstå.

2021-06-03
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Figur 7. Kulturintressen inom aktuellt område.
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En fotbollsplan gränsar till utredningsområdets södra del och finns ca 30 m väster om
befintlig ledningsgata. En skjutbana finns ca 90 meter väster om ledningsgatan.

2021-06-03

5.5 Friluftsliv
Hela utredningsområdet ligger inom riksintresse ”Norrbottens skärgård” för friluftsliv och av
Länsstyrelsen utpekat riksintresse för kust-turism och friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB
respektive 4 kap. 2§ MB. Norrbottens skärgård är mycket attraktiv för friluftsliv och
kustturism. Området har långsiktiga möjligheter för det rörliga friluftslivet men bidrar också
till en hållbar grund att utveckla näringar som baseras på friluftsaktiviteter.

Konsekvenser
En ledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen. Ledningsgator kan också
uppfattas som positiva då de ofta fungerar som riktmärken i landskapet att orientera efter eller
som transportled för t.ex. skid- och snöskoteråkning.
I området förekommer friluftslivsaktiviteter i form av bland annat motionsidrott och skytte
som kan komma att påverkas av projektet främst under byggtiden och framförallt i form av
buller. När anläggningen är uppförd kommer tillgängligheten till området inte att ha
förändrats jämfört med dagsläget. Konsekvenserna för friluftslivet bedöms därmed som små.
5.6 Rennäring
Rennäring bedrivs inom området av samebyn Östra Kikkejaure. Planerad verksamhet kommer
att ske inom områden som utgör årstidsland, vinter- och vårvinterland, för samebyn.
Konsekvenser
I och med att ledningen kommer att byggas inom tätbebyggt område och i befintlig
ledningsgata bedöms rennäringen inte påverkas av projektet.
5.7 Riksintresse infrastruktur och kommunala planer
Översiktsplan
Piteå kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 19 december 2016.
Översiktsplan 2030 beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen - stad, landsbygd
och skärgård. Planens utgångspunkt är att det ska finnas levande och modern landsbygd samt
en attraktiv stadskärna.
Inom utredningsområdet finns värden som kommunen tagit upp i översiktsplanen gällande
riksintresse för Norrbotniabanan (delen NO väg 506), riksintresse väg (väg 506) och
riksintresse för friluftsliv och turism (området SV väg 506), jfr figur 6.
Detaljplan
Enligt 2 kap. 8§ Ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot detaljplan eller
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.
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Ett friluftsområde med motionsspår finns i anslutning till utredningsområdet. Motionsspåret
passerar ledningsgatan vid två tillfällen.

Ledningen kommer att löpa i befintlig ledningsgata och ingår även i huvudsak (hela delen
väster om väg 506) i detaljplanerat område för industriändamål (pappersbruk mm).
Bedömningen blir därför att konsekvenserna kan betraktas som små.
5.8 Miljöfarlig verksamhet
Inom utredningsområdet finns några miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Vid
kommande planering och anläggningsarbete kommer hänsyn tas till föroreningsrisken och
områden med föroreningar kommer undvikas i så stor utsträckning som möjligt.
5.9 Kumulativa effekter från andra projekt
Den planerade ledningen kommer att löpa parallellt med andra luftledningar längs hela sin
sträckning.
Beskrivningen och analysen av kumulativa effekter kommer att behandlas i kommande MKB
och i beräkningar för att redovisa den samlade påverkan från t.ex. magnetfälten om så blir
aktuellt.
5.10 Hälsa och säkerhet
Det som normalt diskuteras när det gäller kraftledningars påverkan på människors hälsa är
magnetfält och ljud.
5.10.1 Ljud
Ljud kan uppkomma utmed luftledningar vid särskilda väderförhållanden. Det kan vid fuktig
väderlek (dimma, regn eller snöfall) uppstå sprakande ljud, när s.k. koronaurladdningar sker
från kraftledningen. Ljudet kan jämföras med ett sprakande tomtebloss och nivåerna
överskrider normalt inte riktvärden för externt industribuller. Med de generella avstånd som
används mellan kraftledning och bostadshus bedöms ljudnivåerna inte utgöra en hälsorisk.
5.10.2 Elektriska och magnetiska fält
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Fältstyrkan beror på strömmens storlek
och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra. Forskning avseende fältens
eventuella påverkan på människors hälsa har pågått under lång tid men det vetenskapliga
underlaget anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
faktiskt gränsvärde. Fem svenska myndigheter (Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten) har tillsammans tagit fram en
vägledning för beslutsfattare, den så kallade myndigheternas försiktighetsprincip, som
Vattenfall Eldistribution följer. Enligt försiktighetsprincipen ska man ”sträva efter att utforma
och placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för
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Konsekvenser
Aktuellt område ingår i kommunens översikts- och detaljplaner. Det som framförallt kan
komma att beröras är riksintressen för infrastuktur; Norrbotniabanan och väg 506 som båda
korsar ledningsgatan.

2021-06-03

Utredningsområdet från Svedjevägen nära väg 506 och söderut är detaljplanelagt för
industriändamål och består bl.a. av pappersbruket.

6.1 Val av sträckning
Efter genomfört samråd kommer en analys genomföras kring vilket utförande (luft/kabel) som
är mest lämpligt. Vid val av slutgiltig lokalisering och utförande för ledningen kommer en
mängd olika aspekter tas i beaktande. Avstånd till boende och bebyggelse såväl som
byggtekniska, driftsäkerhetsmässiga och ekonomiska aspekter utreds och vägs samman med
påverkan på de aspekter av landskapet som analyserats i avsnitt 3, samt inkomna
samrådsyttranden.
6.2 Förslag till innehållsförteckning i kommande miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns
innehåll. Nedan presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:
1. Sammanfattning
2. Projektets bakgrund och syfte
3. Utredda och avfärdade alternativ, inklusive nollalternativ
4. Samrådsredogörelse
5. Beskrivning av huvudalternativet - lokalisering, omfattning och utformning
6. Områdesbeskrivning – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.
7. Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet
inklusive elektriska och magnetiska fält
8. Påverkan under byggtiden
9. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
10. Referenser
6.3 Tidplan
Från det att koncession erhålls räknar Vattenfall Eldistribution med att det tar ca 3 år att
projektera, handla upp och bygga kraftledningen. Detta under förutsättning att nätkoncession
för linje erhålls.
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6 FORTSATT ARBETE

2021-06-03

magnetfält begränsas”. Vattenfall Eldistribution kommer inför det fortsatta arbetet att
genomföra magnetfältsberäkningar vilka kommer att redovisas i den kommande MKB:n.
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Yttrande

2018-01-11

FM2018-614:3

tillstandsarnede.trv@fmv.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
fm.flyghinder@lfv.se
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Beteckning
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För kännedom
FMV AL Led Nät
LFV
LFV Flyginfo SE

Datum

@havochvatten.se
den 28 december 2017 17:37

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Item has been registered in Chaos Desktop
Slutfört

Kategorier:

Chaos desktop

Vattenfall eldistribution AB, Munksund (HaV dnr 04873-2017)

2021-06-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Vänliga hälsningar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - enhetschef enheten för miljöprövning och miljötillsyn
Havs- och vattenmyndigheten

[Sida]

2021-102160-0001

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Det innebär inte att myndigheten tagit
ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Remissvar:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot ledningen.

2021-06-03

2017-12-28

Vidare önskar LFV att ni använder vår nya elektroniska blankett när ni skickar
remisser till oss. Blanketten finns att ladda ner på
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under rubriken ”Ladda
ner”. Skicka ifylld blankett med alla för ärendet relevanta uppgifter ifyllda till
lfvcentralregistratur@lfv.se tillsammans med shapefiler och övriga dokument.
Korrekt ifylld blankett och shapefiler minskar vår handläggningstid och förhindrar
att vi måste efterfråga saknad information.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

2021-102160-0001

Observera att LFV alltid i alla kraftledningsärenden vill ha shapefiler över
ledningens sträckning eller aktuella utredningskorridorer. Shapefiler skall alltid
medfölja varje kraftledningsremiss till LFV.
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@msb.se>
den 15 januari 2018 08:42

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Item has been registered in Chaos Desktop
Slutfört

Kategorier:

Chaos desktop

Angående samråd, Vattenfall Eldistribution AB, 150 kV ledning mellan befintlig ledning
PL4 S3-4 och station PT46 Munksund Piteå

2021-06-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit samrådsunderlag från Vattenfall Eldistribution
AB avseende ansökan om nätkoncession för en ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) och
station PT46 Munksund i Piteå kommun.
MSB avstår från att yttra sig.
Med vänlig hälsning
MSB:s dnr 2017-12313
______________________________________
Handläggare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 KARLSTAD
Växel: 0771-240 240

@msb.se
www.msb.se

[Sida]
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Hej

naturvardsverket@naturvardsverket.se
den 31 januari 2018 15:04

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Item has been registered in Chaos Desktop
Slutfört

Kategorier:

Chaos desktop

NV-08799-17: Samråd avseende ansökan om koncession för en ny 150 kV ledning
mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) och station PT46 Munksund i Piteå kommun

2021-06-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.
Hälsningar

------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

[Sida]
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Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

@bredband.net
den 14 februari 2018 14:31

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Item has been registered in Chaos Desktop
Slutfört

Kategorier:

Chaos desktop

150 kV Munksund

2021-06-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

något sent svar. Förordar befintlig gata och betonar att sumpskogen skall
bevaras och hanteras varsamt.
Mvh

Ordförande i NOF

(Norrbottens Ornitologiska Förening)
97444 LULEÅ

Postgiro:

Organisationsnummer:
mob.

[Sida]
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Hej,

YTTRANDE

2021-06-03

Dnr 5.2.2-2017-1728

Ramböll Miljö

Samrådsunderlag ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) station
PT46 Munksund i Piteå kommun
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och lämnar följande
generella riktlinjer.
Samernas rätt att bedriva renskötsel är grundlagsskyddad 2 kap 17 § i regeringsformen. I
den samiska traditionen har man under lång tid och på ett speciellt sätt förhållit sig till
landskapet. Kunnandet om landskapet ingår i den traditionella samiska kunskapen –
árbediehtu – som beskriver kunskap både som information och som process och som
förtydligar olika sätt att erhålla eller tillskansa sig kunskap. Det finns en grundläggande
koppling mellan språk och traditionell kunskap i samband med biologisk mångfald. Förlust
av biologisk mångfald och förstörelse av ekosystem innebär att relaterade språk och
kunskaper försvinner. Språket är något av det mest centrala vid överföring och bevarande av
árbediehtu. Därför är det viktigt även beakta det samiska språket. Staten och myndigheter
har ansvar att enligt regeringsformens 1 kap 2 § st 6 främja samernas rätt att behålla och
utveckla sin kultur- och samfundsliv.
Funktionella samband
För att renskötseln ska kunna bedrivas behövs olika årstidsbeten. Renen vandrar efter födan
och olika betesområden används under olika årstider och förutsättningar. För att möjliggöra
användandet krävs strategiska platser som flyttleder, uppsamlingsområden och rastbeten.
Tillsammans skapar de strategiska platserna ett funktionellt samband. De funktionella
sambanden skapar förutsättningar att bedriva renskötsel i en sammanhållen årscykel. Ett
krav för skydd av funktionella samband kan vara att renskötseln inom ett område inte ska
tillåtas bli störd av exploateringar i sådan omfattning att den sammanlagda effekten av
exploateringarna leder till att den sammanhållna årscykeln hotas.
De så kallade funktionella sambanden och markerna som inte är utpekade som riksintressen
är också viktiga för renskötseln. Samebyarnas förutsättningar att bedriva en naturbaserad
och ekonomiskt bärkraftig renskötsel får inte äventyras. Vilket i sin tur förutsätter att renarna
kan ta sig till och från olika områden. När och hur renarna lämpligast gör detta beror på en
Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fáksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31
www.sametinget.se
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2018-02-09



Samer ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat beslut
om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.



Samer ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att
nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga
andra faktorer redan låst förutsättningarna.



Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska
respekteras.



De traditionella näringarna får inte bli tillintetgjorda.

Konsekvensbeskrivning
En grundprincip är att traditionell kunskap ska värderas lika som annan kunskap. Det är
viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva och bedöma den kumulativa påverkan
för berörda samebyar. Sametinget menar att det ska göras en samlad bedömning av vilka
konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom hela samebyn samt påverkan på
samebyarnas funktionella samband ska vägas in. Alla marker är viktiga och blir viktigare i
takt med att exploateringarna ökar och klimatet mer ostabilt. Vinterbetesland betraktas som
flaskhalsar för renskötseln. Sametinget anser att Akwé: Kons riktlinjer ska tillämpas för att
förebygga och mildra negativ påverkan på den samiska kulturen samt för att bidra till att
uppnå respekt för traditionell kunskap och sedvanebruk som är fastställda i artikel 8j och 10c
i Konventionen om biologisk mångfald. Riktlinjer är avsedda att ge vägledning för parter
och regeringar i införlivandet av kulturella, miljömässiga och sociala hänsynstagande av
urfolk i nya och befintliga processer för konsekvensbeskrivningar. Den samiska kulturen är
beroende av de traditionella markerna.
Sveriges mål
Den samiska kulturen och renskötseln bidrar till att Sverige lever upp till nationella och
internationella mål och åtaganden. Det samiska samhället har ett helhetsperspektiv och de
samiska kunskaperna är värdefulla för hur miljöbalken ska tillämpas för Sveriges hållbara
utveckling samt säkra ”Generationsmålet". Den årliga uppföljningen av Sveriges
miljökvalitetsmål och etappmål visar att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås. Den
samiska kulturen och renskötseln är avgörande för att nå ”Storslagen fjällmiljö” och bidrar
till att nå ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fáksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31
www.sametinget.se
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Inflytande
Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark inom
det samiska traditionella området berörs. Företag och andra exploatörer ska ha dialog direkt
med berörda samer om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska
följas för att det ska anses som att samerna deltagit effektivt:
 Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för
åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.
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mängd yttre faktorer som väderleks- och snöförhållanden, rovdjurstryck, renarnas
kondition, betestillgång, personal, störningar från andra verksamheter m.m. Renskötseln
bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på renarnas villkor. Renägarna har enligt
djurskyddslagen (1988:534) det yttersta ansvaret för renarnas hälsa och måste därför avgöra
om när och hur renarna ska flyttas och vart de ska beta.

I detta ärende har Sametingets näringslivschef beslutat. Föredragande har varit
samhällsplaneraren.

Näringslivschef

Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Samhällsplanerare

Telefovdna/telefon

Fáksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31
www.sametinget.se

2021-06-03

Helhetssyn
Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturresurserna är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Sammanhållen grön infrastruktur är
förutsättningen för att renskötsel, natur och samisk kultur ska tillåtas fortleva. Grön
infrastruktur har i alla år bundit samman människans och djurens färdvägar och är
nödvändiga för en fungerande renskötsel. Renskötseln ger ett viktigt bidrag till svenskt
miljö- och naturvårdsarbete bland annat genom att vara en indikator för det sammanhållna
landskapets tillstånd.
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Samernas kunskaper och erfarenheter ska vägas in vid beslut om tillstånd för verksamheter
och större vikt vid hur verksamheter påverkar miljökvalitetsmålen så att inte verksamheter
försvårar Sveriges mål. Miljömålssystem är styrande i Sveriges internationella arbete.
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Skanova AB
97172 Luleå

Föreningsgatan 15 B
981 32 Kiruna
@ramboll.se

Ang. Nätkoncession för en ny 150 kV ledning
mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 3S-4) och
station PT46 Munksund,
Piteå kommun

www.skanova.se

SIDNR

1 (1)
DATUM

2018-01-19
DOKUMENT D

Skanova har inget att erinra mot rubricerad nätkoncession.

Remiss2018nord0070
T LLHÖR OBJEKT

2021-102160-0001

Ramböll

ERT DATUM

Med vänlig hälsning
ER REFERENS

HANDLÄGGARE

skanova.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 556446-3734

