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Datum

Ärendebeteckning

2020-02-07

407-109-2020
Arkivbeteckning

Boliden Mineral AB
@sweco.se

Samrådsyttrande för nätkoncession för två befintliga
10 kV kraftledningar mellan station US28 vid Strömfors
och station US22 samt mellan station HS1-10 vid
anrikningsverket och Hötjärnsmagasinet i Skellefteå
kommun
Länsstyrelsens ställningstagande
Nätkoncession kommer sökas för befintliga ledningar och därför är
beskrivning av drift och underhåll de viktigaste punkter inför ansökan om
nätkoncession. Hur drift och underhåll utförs, med vilka intervaller och
under vilka förutsättningar är viktiga punkter att beskriva. Det är även
viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande
åtgärder som kan och ska vidtas för att i samband med drift och underhåll
undvika skador båda generellt och på den inventerade våtmark vid station
US39.
I samrådsunderlaget saknas det information om att ledningen mellan station
HS1-10 och Hötjärnsmagasinet berör Skelleftedalens vattenskyddsområde.
I övrigt har Länsstyrelsen inget att tillägga till de kommande två
nätkoncessionsansökningar i detta tidiga samråd.

Miljöhandläggare
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Miljöenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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@trafikverket.se
den 13 januari 2020 13:07

2020-05-14

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Yttrande gällande ansökan om nätkoncession för förnyad koncession (tillstånd) för
två befintliga 10 kV-ledningar, Skellefteå...

Hej

Trafikverket har inget att erinra då ärendet gäller två befintliga ledningar.
Vänliga hälsningar
Trafikverket
Handläggare:
, PLnos
@trafikverket.se
Trafikverket
http://www.trafikverket.se
telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

1

2020-102245-0001

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2020/841, Ansökan om nätkoncession för förnyad koncession (tillstånd)
för två befintliga 10 kV-ledningar, Skellefteå kommun.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 29 oktober 2021 07:16

@skekraft.se>

SV: Samråd gällande befintliga ledningar Boliden Mineral

Hej
Vi har inga synpunkter på dessa ledningar.

2021-12-13

Beställare | Lokalnät
Tel (direkt):
Mobil: +46
Skellefteå Kraft Elnät AB
Tel (växel): +46 (0)910-77 25 00
Kundservice: +46 (0)910-77 25 50
skekraft.se
Från:
@sweco.se>
Skickat: den 21 oktober 2021 07:08
Till: Kundservice <kundservice@skekraft.se>;
Kopia:
@boliden.com>;
Ämne: Samråd gällande befintliga ledningar Boliden Mineral

@skekraft.se>
@sweco.se>

Önskar era skriftliga synpunkter till senast 17 november 2021 via brev eller e-post:
Sweco Sverige AB
Box 110
901 03 Umeå
Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på telefon
Med vänliga hälsningar

Miljökonsult
Mobil
@sweco.se

Sweco Sverige AB
Fredsgatan 19
Box 110
SE-903 47 Umeå
Telefon +46 8 695 60 00
www.sweco.se

Följ Sweco i sociala medier:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.

@sweco.se

2020-102245-0007

Hej,
Boliden Mineral har under 2019-2020 samrått om några befintliga 10 kV-ledningar i mark- och luftledningsutförande som ägs och drivs av Boliden och som syftar till att förse olika delar av deras
verksamhet med el. Ledningarnas koncession har löpt ut och Boliden avser nu att ansöka om nätkoncession för linje för dem. Tyvärr missade vi att ta med Skellefteå Kraft som samrådspart och undrar nu
om ni har några synpunkter i dessa samråd, se bifogade samrådsunderlag, samt om ni har några synpunkter på att Boliden fortsätter att driva och äga egna ledningar?

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Brännström, Klara
den 21 oktober 2021 07:08
kundservice@skekraft.se; Sören Lindström
Lars Grönfeldt; Espling, Eva
Samråd gällande befintliga ledningar Boliden Mineral
Samrådshandling_Anr-Höt__Bol-Strömf_191210_slutvers.pdf; Samrådshandling_Kristinebergsledningarna_191211_Slutvers.pdf

Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på telefon 070-354 39 77 eller via e-post klara.brannstrom@sweco.se
Med vänliga hälsningar
Klara Brännström

Klara Brännström
Miljökonsult
Mobil +46 70 354 39 77
klara.brannstrom@sweco.se

Sweco Sverige AB
Fredsgatan 19
Box 110
SE-903 47 Umeå
Telefon +46 8 695 60 00
www.sweco.se

Följ Sweco i sociala medier:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.

2020-102245-0007

Önskar era skriftliga synpunkter till senast 17 november 2021 via brev eller e-post:
Sweco Sverige AB
Klara Brännström
Box 110
901 03 Umeå

2021-12-13

Hej,
Boliden Mineral har under 2019-2020 samrått om några befintliga 10 kV-ledningar i mark- och luftledningsutförande som ägs och drivs av Boliden och som syftar till att förse olika delar av deras verksamhet
med el. Ledningarnas koncession har löpt ut och Boliden avser nu att ansöka om nätkoncession för linje för dem. Tyvärr missade vi att ta med Skellefteå Kraft som samrådspart och undrar nu om ni har några
synpunkter i dessa samråd, se bifogade samrådsunderlag, samt om ni har några synpunkter på att Boliden fortsätter att driva och äga egna ledningar?

