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Komplettering av ärende 2021-10230
Skellefteå Kraft Elnät har mottagit Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering av
ansökan om nätkoncession för linje för en 36 kV ledning från Djuptjärn till Sörböle, daterad 2022-0118. Kompletteringen ska ha inkommit till Ei senast den 7 februari 2022. Skellefteå Kraft har begärt om
anstånd till 30 mars 2022.
Nedan följer Ei:s frågor följt av Skellefteå Krafts svar i kursivt.
Komplettering
Ei saknar kostnad för huvudalternativet i ansökan. Vänligen inkom med det.
Skellefteå Kraft:
Utifrån en kostnadskalkyl baserat på EBRs kostnadskatalog planeringsnivå P2 bedöms kostnaden för
de markförlagda ledningarna bli cirka 10 miljoner kronor.

Ei saknar uppgifter om effektbehov, överföringskapacitet, systemjordning, ledningsgata samt typ av
kabel. Ei behöver få in dessa uppgifter för vidare handläggning.
Skellefteå Kraft: Effektbehovet av reservdriften är ca 25 MW. Överföringskapaciteten är 25 MW per
paket, Systemjordningen kommer att genomföras genom impedansjordad ledning. Ledningen kommer
att förläggas i kabelgrav inom vägområdet. Kabeltyp kommer att vara AXLJ-TT630 (Nexans).
Av MKB:n framkommer att ni avser att för delar av sträckan tills vidare låta kablarna ligga kvar efter
att kablarna tagits ur drift. Som motivering framgår att det är onödigt att riskera störning av trafiken
på E4:an och att det miljömässigt bästa är att låta kablarna ligga kvar tills vidare. Ni skriver att
kablarna kommer att plockas upp i samband med andra arbeten som kräver grävning i området.
Vänligen utveckla aktuell motivering.
Skellefteå Kraft: Ledningen innehåller inte oljor utan är av typen A(aluminium)X(PEX)K(Mantel av
PVC)J(Markförläggning) 630mm2 från 1973 och AXKJ 630 från 2003, det gör att uppgrävning av
kablarna skulle innebära en större miljöpåverkan än att lämna kablarna och invänta uppgrävning
samordnat med andra projekt. I dagsläget finns inget planerat projekt där uppgrävning av kablarna
kan ske, men samordning kommer att bevakas.
Avstånd till närmaste bostad saknas. Vänligen komplettera med avståndet till närmaste bostad och
beskriv om det påverkas av magnetfält.
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Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

Avståndet till närmaste bostad är ca 8 meter. Beroende på hur ledningen placeras i kabelgraven har
två beräkningar genomförts som båda visar att magnetfältsberäkningen ligger inom godkända nivåer.
Beräkningen i sin helhet redovisas i bilaga 1.
Ni behöver beskriva om aktuella arter kan komma att påverkas negativt av projektet och även
beskriva eventuella skyddsåtgärder. Vidare behöver ni ta kontakt med ornitologisk förening som
har kunskap i frågan.
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Skellefteå Kraft:

I sekretessbilaga, Bilaga 3, redovisas de arter som förekommer längs ledningssträckningen. Datat har
hämtats från Artdatabanken 2022-01-31 av biolog från Sweco. I tabellen redovisas
konsekvensbedömning och eventuella föreslagna skyddsåtgärder. Utifrån anlitad kompetens bedöms
kravet på sakkunskap vara uppfyllt. Sakkunskap har nyttjats via
och
, Sweco:
, 5 års erfarenhet av natur- och fågelinventeringar. Mastersprogrammet i
Förvaltning av världens fisk- och viltresurser SLU Umeå.
, över 10 års erfarenhet av natur- och fågelinventeringar. Fil. Kand. Molekylärbiologi
140 P, Umeå Universitet med kompletterande kurser inom grön biologi.
I samband med Skellefteå Krafts naturvärdesinventering 2020 identifierades inga ytterligare arter.
Kontakt med Västerbottens ornitologiska förening gjordes, av anlitad konsult på Sweco, den 27 januari
2022. Nedanstående yttrande inkom 31 januari 2022: Se yttrandet i sin helhet i Bilaga 2.
Berört område påverkar inte fågellivet i någon större grad.
Det är den nya stationens placering som kan påverka i och med att den är placerad upp mot en
bergsknalle med hällar och gles äldre tall i söder, intressant miljö för bo-byggare.
I området och västerut runt Falkträskberget finns häckningar av Slaguggla bekräftade så sent
som 2021. Observationer av Berguv är också gjort i området. Däremot finns ingen känd
häckning i närheten. Men man bör kontrollera så att inte eventuella häckningar störs söder om
stationen. Eller att arbetet inte genomförs under häckningstiden. Om den hänsynen kan tas är
det okej med projektet.

Se Skellefteå Krafts bemötande på ornitologiska föreningens yttrande i Bilaga 3 sekretessbilaga.
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Skellefteå Kraft:

Hur dialogen i detalj kommer att genomföras styrs utifrån behov och möjlighet till delaktighet hos
samebyn. Dialogen är tänkt att vara ett samspel mellan Skellefteå Kraft och samebyn och det är
därmed inte lämpligt att Skellefteå Kraft ensam slår fast formerna för dialogen. Kommunikationsvägar
och tidplan kommer att dokumenteras.
Dialogen säkerställs då den inkluderas i den miljöåtgärdsplan som alltid upprättas och som
entreprenören har att rätta sig till.
När använder samebyn området?
Samebyn flyttar renarna samlat i området söder om den sökta sträckningen i oktober-november och i
april. I området sker även fri strövning vilket inkluderar ett större område eftersom renarna själva väljer
sin vandringsväg.
Kommer ledningen att byggas när samebyn använder området?
Ledningen är planerad att byggas under barmarksäsongen år 2022 om koncession erhållits. Skellefteå
Kraft kommer att föra en dialog med samebyn innan och under byggskedet för att samordna arbetet
med samebyn.
Kommer anläggningsarbetet att innebära någon påverkan på samebyns svåra passage?
Den svåra passagen för rennäringen löper längs väg 364. Vägen försvårar flytten av renar på grund
av trafiken. I området finns två trafikerade vägar, en tillverkningsindustri, bergtäkter och en
radiobilsportbana. Arbetena för att gräva ner ledningen sker succesivt vilket innebär att hela
ledningsgraven för markkabeln inte är öppen samtidigt. Påverkan av den sökta markförlagda
ledningen i anläggningsskedet är i form av tillfälliga markarbete och mindre avverkning.
Arbetet med att markförlägga sökt sträckning kommer medföra en tillfällig lokal påverkan och bidrar då
till de kumulativa effekterna i området. De kumulativa effekterna från sökt sträckning är tillfälliga och
upphör då ledningen är i drift.

Med vänlig hälsning
Skellefteå Kraft Elnät AB
2022-03-22
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Arbetsmetoden bygger på att Skellefteå Kraft tidigt etablerar en kontakt med samebyn och nyttja den
kunskap som samebyn besitter om hur och när renskötseln bedrivs i det specifika området och hur
renarna brukar bete sig vid störningar. Dialogen mellan Skellefteå Kraft och samebyn är viktig för att
de två verksamheterna ska kunna samexistera i området.
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Utöver samlad flytt av renar i området sker också fri strövning av renar förbi Loftberget under vår- och
höst, se Figur 1. Den fria strövningen sker till 90 procent över Loftberget. Enstaka renar kan finnas i
området för den sökta sträckningen. För samebyn är det mycket viktigt att den fria strövningen
fungerar när renarna ska vandra västerut. Skellefteå Kraft kommer inte att arbeta i området söder om
sökt sträckning. Skellefteå Kraft kommer att föra en dialog med Maskaure sameby innan och under
byggfasen i syfte att planera arbetena med samebyn. Genom en tidig dialog får Skellefteå Kraft
information om eventuellt kvarvarande renar i området.

