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1 INLEDNING

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintliga markkablar mellan Husbyborg-station Gränby & Husbyborg-Råby stolpe nr 10 i Uppsala kommun,
Uppsala län. Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd enligt 6 kap. miljöbalken (MB) genomföras, vilket
framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8a Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår
upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökningshandlingarna.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Sökanden har beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter

I Tabell 1 sammanfattas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet.
Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning

Datum

Aktivitet

Se bilaga

2019-07-10

Publicering av samrådsunderlag på Sökandens hemsida

1

2019-07-10

Samrådsinbjudan Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala och Trafikverket

2

2019-07-10

Sändlista myndigheter

3

2019-07-10

Samrådsinbjudan enskilda berörda

4

2019-07-10

Sändlista enskilda berörda
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2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelse och kommun

Samrådet med myndigheter inleddes den 10 juli 2019 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd (Bilaga 2)
inklusive samrådsunderlag (Bilaga 12) till Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun.
Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt
redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådsyttrande var den 30 augusti 2019. Då länsstyrelsen och kommunen efterfrågade längre svarstid
förlängdes samrådsperioden.

2.1.1 Länsstyrelsens yttrande

Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 25 oktober 2019 och redovisas i helhet i Bilaga 7.
Tabell 2. Sammanfattning av inkommet yttrande från länsstyrelsen samt Sökandens bemötande.

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Stråkalternativ och förordat stråk

Vid ett eventuellt beslut om BMP
kommer Sökanden presentera
alternativa sträckningar.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma Vattenfall på att alternativa lokaliseringar kan
krävas i det fall nya intressen uppstått sedan tillståndet för nätkoncession senast
prövades samt att det kommer krävas vid beslut om BMP.
Riksintressen
Länsstyrelsen anser att samråd måste ske med Försvarsmakten och Trafikverket.
Om markarbeten måste utföras inom 50 meter från fornlämning krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Hälsa och säkerhet
I det fortsatta arbetet ska miljökonsekvensbeskrivningen redogöra för de nivåer av
elektromagnetisk strålning som kan uppstå för närboende och vilka åtgärder man
avser att vidta för att 0,4 mikrotesla inte ska överstigas.

Trafikverket och Försvarsmakten har
meddelat att de inte har några
invändningar.
Sökanden kommer att i god tid söka
alla tillstånd som krävs vid underhåll.
Sökanden kommer i den
miljökonsekvensbeskrivning som
ska tas fram ta Länsstyrelsens
åsikter i beaktning.

Vid underhållsarbeten måste Vattenfall ta hänsyn till potentiella förorenade
områden för att undvika påverkan på vattenskyddsområde. Vid underhåll ska
sökanden kontrollera om de markarbeten som planeras omfattas av en ansökan
om dispens från vattenskyddsföreskrifter hos Länsstyrelsen.
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att sökningen på förekomsten av skyddsvärda arter på fem år
är för snäv. Länsstyrelsen påpekar att det finns inrapporterade fridlysta arter i
markkablarnas närhet. Länsstyrelsen anser att i kommande MKB ska omfatta
fridlysta och rödlistade arter som kan påverkas vid underhållsarbete,
strandskyddsområden samt objekt skyddade enligt det generella biotopskyddet i 7
kap 11 § Miljöbalken.
Vattenverksamhet
Eventuella reparationsarbeten eller avetablering av befintliga ledningar kan
innebära vattenverksamhet då ledningen korsar Fyrisån och dikesanläggningen
kopplad till Råby Samnans dikningsföretag.
Strandskydd
Då markkabeln passerar strandskyddat område behöver Vattenfall redogöra och
motivera vilket/vilka särskilda skäl som de åberopar, huruvida valda åtgärd strider
mot strandskyddets syften samt påverkan på växt- och djurliv.
Kommunens planer
Hänsyn behöver fortsättningsvis tas till de detaljplanelagda områdena samt
kommunens planer för områdena.
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2.1.2 Kommunens yttrande

Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 4 september 2019 och redovisas i helhet i Bilaga 8.
Tabell 3. Sammanfattning av inkommet yttrande från kommunen samt Sökandens bemötande.

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Uppsala kommun har inget att erinra mot förlängd koncession.

Sökanden kommer att utreda
ledningsrätten vidare.

Kommunen påpekar dock att en befintlig ledningsrätt inte stämmer överens med
ledningarnas verkliga läge. Vattenfall måste därför säkerställa att koncessionen
gäller den mark där ledningarna verkligen ligger samt söka om att ändra
ledningsrätten till rätt område.

2.2 Övriga myndigheter

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till övriga myndigheter som kan tänkas
beröras av verksamheten, se Bilaga 3. Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna yttranden framgår
i Tabell 4.
Tabell 4. Sammanfattning av inkomna yttranden från övriga myndigheter samt Sökandens bemötande.

Myndighet

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Trafikverket

Trafikverket vill uppmärksamma att det krävs tillstånd
för arbeten inom vägområdet utmed allmän väg,
liksom för att placera en ledning inom vägområdet,
både längs med och tvärs statlig väg. Tillstånd krävs
även för att beträda järnvägsfastighet. För att dra ny
ledning inom Trafikverkets mark eller korsa järnväg,
krävs avtal med Trafikverket.

Sökanden kommer att söka tillstånd
i god tid innan eventuella arbeten
utmed väg/järnväg.

I övrigt har Trafikverket inget att tillägga ärendet i detta
skede.
Försvarsmakten

Försvarsmakten har ingen erinran i ärendet.

-

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev den 10 juli 2019 till samtliga
lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den befintliga
ledningssträckningen. Sista svarsdag för samrådsyttrande var den 30 augusti 2019.
Tabell 5. Sammanfattning av inkomna yttranden samt Sökandens bemötande.

Skrivelse nr
i Bilaga 10
1.

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Fortifikationsverket har inget att erinra.

-
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