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KS/2018:319 - Inbjudan till skriftligt samråd för Gällivare 2009100312 - Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan
om ny nätkoncession för befintlig 150 kV luftledning, i Gällivare
tätort, Gällivare kommun, Norrbottens län
Till Gällivare kommun inkom 2018-03-13 inbjudan till skriftligt samråd
från WSP Sverige AB, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB.
Utifrån inbjudan till skriftligt samråd enligt miljöbalken lämnas följande
synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Aktuell nätkoncession ligger inom ett område strax utanför centrala
Gällivare. Det berörda området är en viktig del för att kunna bygga ihop
de centrala delarna av Gällivare med de nya stora bostadsområdena
som är under uppförande på Repisvaara och Andra sidan.
Området som berör aktuell nätkoncession är således väldigt viktigt för
Gällivare kommun ur ett markförsörjningsperspektiv, speciellt eftersom
kommunen befinner sig mitt i en samhällsomvandlingsprocess, där stora
delar av Malmberget ska avvecklas och ersättas på nya platser i
Gällivare. Sett från detta perspektiv är kommunen i stort behov av all
den mark som går att bebygga, och framförallt den relativt attraktiva
mark som ligger i anslutning till rubricerad koncession.
Utifrån marförsörjningskartan tillhörande den fördjupa översiktsplanen
berörs områden utpekade för bostäder, turism, natur, samt ett
strategiskt område placerat vid Sandviken av denna koncession.
Under de senaste åren har ett antal detaljplaner samt två utvecklingsplaner för bostadsändamål tagits fram i områden som gränsar till denna
koncession. Sett ur ett samhällsbyggnads- och markförsörjningsperspektiv är området som omfattas av koncessionen viktigt för
Gällivares framtida utveckling och det vore således bra om de luftburna
150kV ledningar som är i ett tätortsnära läge istället skulle grävas ner.
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden:
Påverkan på landskapsbilden är betydande för tätorterna inom Gällivare
kommun. Då stolparna är mellan 15 och 20 m höga ger de ett dominant
intryck i den visuella bilden i samhället. Vidare anser nämnden att det
är av vikt att magnetfältsberäkningen utförs och redovisas i
miljökonekvensbeskrivningen.
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