Kontaktperson

2021‐04‐28

Till:
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857)
avseende 36 kV‐ledningar mellan ny station ST26 och station
TT 2313 Sörböle
samt
Ansökan om återkallelse av del koncession för del av 412 Gy
och 412 Gy(3)
Ärende
Skellefteå Kraft Elnät AB (fortsatt benämnt Skellefteå Kraft), organisationsnummer 556244‐3951,
ansöker härmed om nätkoncession för linje för 36 kV‐kraftledningar mellan Djuptjärn och Sörböle.
Sträckan framgår av Bilagorna A.
Redovisningsenhet: RER 038
Lokalisering: Skellefteå kommun, Västerbottens län, se bilaga A och D
Sökt giltighetstid: Skellefteå Kraft ansöker om att koncessionen ska gälla tillsvidare.
Områdeskoncession: Skellefteå Kraft innehar områdeskoncessionen i området, beteckning 412KC.
Återkallelse av befintlig koncession: Skellefteå Kraft ansöker om återkallelse av koncession (del av
412 Gy) för befintliga 36 kV markkablar mellan Sörböle och Hammarängen, Skellefteå kommun.
Sträckningen framgår av Bilaga A1.

Syfte
Syftet med markkabelförbanden mellan ny station ST26 och station TT2520 är att sammanbinda
ledningarna L252S1 samt L252S2 med station TT2520 Djuptjärn (via ny station ST26) och på så vis
bidra till att förstärka kapaciteten i området.
Då kabelförläggningen ovan är utförd finns ej behovet av att behålla kablarna enligt sträckningen
som framgår av bilaga A1 så därför avser Skellefteå Kraft att återkalla koncessionen för denna
sträckning.
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@skekraft.se

Tekniskt utförande
Luftledningen kommer att uppföras med en konstruktionsspänning på 36 kV och med en nominell
spänning på 33 kV. Tekniska data för ledningarna framgår av den tekniska beskrivningen enligt bilaga
B1‐B3.

Genomfört samråd och studerade alternativ
Undersökningssamråd har utförts enligt 6 kap 23‐25 §§ miljöbalken då Skellefteå Kraft gjort
bedömningen att verksamheten ej ska anses medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådet har skett skriftligt och/eller via e‐post genom utskick av samrådsunderlag till länsstyrelsen i
Västerbottens län, Skellefteå kommuns bygg‐ och miljökontor samt tekniska kontor, berörd sameby
samt berörda fastighets ägare och ägare av fastigheter med särskild rätt.
I samrådet har ett antal olika stråk presenterats. Till följd av synpunkter som inkommit vid
presentation av projektet har samrådet tags om två gånger då nya stråk tagits fram och presenterats.
Länsstyrelsen har den 2021‐02‐18 i beslut med ärendenummer (407‐1181‐2021) meddelat att de
delar synen på att ärendet ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Via tjänsteanteckning
daterad den 2021‐04‐08 meddelade länsstyrelsen att beslutet om ej‐BMP kvarstår trots viss ändring i
sträckningen för ledningarna. Se också bilaga E.

Berörda riksintressen och andra bevarandevärden
Området är till stor del präglat av det stadsnära läget samt övrig infrastruktur. Vid en
naturvärdesinventering identifierades ett antal mindre naturvärden i klass 3 och klass 4. Dessa
påverkas dock ej av ledningsdragningarna.
Området ligger inom Maskaure samebys vinterbetesmarker men ej inom område för riksintresse.
Inga kulturminneslämningar påverkas av ledningen.

Planförhållanden
Kraftledningen bedöms inte stå i konflikt med någon översikts‐ eller detaljplan.

Fastigheter och markupplåtelser
Ett antal fastigheter berörs av kraftledningen.
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Området där kablarna ligger inom stadsdelen Sörböle samt söder om denna. Området är präglat av
byggnationerna i området. Kablarna kommer anpassas till och förläggas i anslutning till befintlig
infrastruktur.

2021-05-04

Ledningssträckning

Ansökan lämnas in i maj 2021. Arbetet med att påbörja anläggningen kommer att påbörjas så snart
tillstånd erhållits.
Med vänlig hälsning
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Skellefteå Kraft Elnät AB
Bilagor:
A.
B.
C.
D.
E.

Kartor över sökta sträckningar
Teknisk beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Beslut om Betydande miljöpåverkan
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