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Inbjudan till skriftligt samråd via post till berörda enskilda
markägare inom 100 m från ledningen
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Inbjudan till skriftligt samråd via annons till allmänheten eller
övriga berörda. Annonsen publicerades i Norrländska
Socialdemokraten och Norrbottenskuriren.
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2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelse och kommun
Samrådet med myndigheter inleddes den 5 mars 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd
(Bilaga 4) inklusive samrådshandling (Bilaga 1) och kartor (Bilaga 2) till Länsstyrelsen i Norrbottens
län och Gällivare kommun.
Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådssynpunkter var 9 april 2018.

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen i Norrbotten begärde den 22 mars förlängd svarstid till den 16 april vilket beviljades.
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 16 april 2018 och redovisas i helhet i Bilaga 10.
Tabell 2 Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.

Länsstyrelsens synpunkter

Kommentarer

Av det som hittills framkommit i ärendet bedömer
Länsstyrelsen att verksamheten troligen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens
bedömning är preliminär och kan komma att ändras om nya
uppgifter kommer fram under samråden eller på annat sätt.

Kommentarerna kommer
att tas i beaktande i
MKB:n.

Hälsa, säkerhet och naturmiljö
Utöver de magnetfältsberäkningar för den aktuella
ledningssträckan som ska göras, ska i kommande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) även den kumulativa
effekten från magnetfält alstrade av andra närliggande
ledningar inkluderas. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört
mätningar som indikerar att i vanlig boendemiljö är
magnetfältsnivåer upp till 0,2 μT i årsmedelvärde vanligt
förekommande. Bebyggda fastigheter där nivåerna
överskrider 0,2 μT ska också redovisas i MKB:n.
Länsstyrelsen vill upplysa om att myndigheternas
försiktighetsprincip inte gäller längre och att referensvärden
för elektromagnetiska fält finns angivna i
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Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS
2008:18).
Ledningen passerar Vassaraälven som är skyddad enligt
Natura 2000 och är en ytvattenförekomst med fastställda
miljökvalitetsnormer. Ledningen passerar även ovanför en
grundvattenförekomst som utgör ett grundvattenmagasin.
Länsstyrelsen vill upplysa om att sökanden måste se till att
erforderliga försiktighetsåtgärder vidtas vid
underhållsarbeten för att minimera risken för utsläpp. I
kommande MKB ska en redovisning av lämpliga
skyddsåtgärder vid underhållsarbeten inkluderas.
I kommunens fördjupade översiktsplan från 2014 redovisas
hela det område där ledningen går över området mitt emot
kyrkan, som område för bostäder. I handlingen anges
endast ett 20-tal bostäder som belägna i ledningens närhet.
I kommande MKB bör sökanden belysa om ledningen kan
komma att begränsa framtida bostadsplanering inom berört
område.
Kommande MKB bör innehålla en redovisning av lämpliga
försiktighetsåtgärder vid underhållsarbeten i vattendrag,
våtmarker och annan känslig mark. Det måste framgå om
stolparnas höjd kommer att ändras något och i så fall hur
påverkan på fåglar ska minimeras.
Kulturmiljö
Följande platser nära ledningsgatan bör tas med i
kommande MKB eftersom de ligger nära ledningen och ska
tas hänsyn till i samband med eventuella arbeten i
anslutning till elledningen (se även karta i bilaga 1):
-

-

-

Gällivare gamla kyrkomiljö. Utpekad i Norrbottens
kulturmiljöprogram som ett område med högt
kulturhistoriskt värde. Inom området är på en karta
från 1755 markerat kyrka, prästgård och skola.
Enligt samma karta från 1755 anlades här
klockarbostället, i slutet av 1800-talet
Jägmästarboställe. I dag är här ingen bebyggelse
kvar.
RAÄ-nr Gällivare
. En förhistorisk boplats som
förundersöktes 2017 och där man konstaterade att
den blivit kraftigt skadad av omfattande
markarbeten. Den kvarstår dock som fornlämning.

Rennäring
Ledningen är placerad inom Gällivare skogs och Unna
Tjerusj samebys renbetesmarker. Ledningen berör även
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område som är utpekad som riksintresse för rennäringen
inom Unna Tjerusj samebys renbetesmarker. När en
verksamhet planeras i ett område där rennäring bedrivs är
det viktigt att samebyn kommer in i ett tidigt skede i arbetet
med att ta fram en MKB för att kunna förmedla sin kunskap
och syn på verksamheten. Dialog med samebyn bör finnas
före och under arbetets gång för att minimera risk för
negativ påverkan på rennäringen.
I kommande MKB bör sökanden beskriva:
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-

-

Hur och när samebyn använder området. Vilken
funktion området har för rennäringen.
Direkta och indirekta konsekvenser för rennäringen
under anläggnings- och driftstiden.
En redogörelse för berörda riksintressen och en
bedömning på och behovet av hänsynstagandet till
dessa.
Åtgärder som vidtas för att minimera störningar på
rennäringen.
Vad som framkommit i samrådet med de berörda
samebyarna.

2.1.2 Kommunens synpunkter
Gällivare kommun begärde 6 april 2018 förlängd svarstid till den 16 april vilket beviljades. Skriftligt
yttrande från kommunen inkom den 16 april 2018 och redovisas i helhet i Bilaga 11.
Tabell 3 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Kommunens synpunkter

Kommentarer

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.

Ansökan om
nätkoncessionen för sökt
alternativ gäller befintlig
kraftledning och endast
den ena ledningen på
sambyggd/parallell
sträckning.
Sambyggd/parallell
ledning har redan
nätkoncession.

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.
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Utifrån markförsörjningskartan tillhörande den fördjupade
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 150 kV ledningar som
är i ett tätortsnära läge istället skulle grävas ner.

lösningar inom
planprocessen.
Påverkan på
landskapsbilden kommer
redogöras för i MKB.
Magnetfältsberäkningar
kommer att tas fram och
redovisas inom ramen för
MKB.

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
miljökonsekvensbeskrivningen.

2.2 Övriga myndigheter
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag och kartor har även sänts till övriga
myndigheter som kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 4.
Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna synpunkter framgår i Tabell 4. Samtliga
yttranden från övriga myndigheter redovisas i helhet i Bilaga 12.
Tabell 4 Sammanfattning av inkomna synpunkter från övriga myndigheter samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.

Myndighet

Synpunkter

Kommentarer

Jordbruksverket

Jordbruksverket har genom
samråd fått möjlighet att lämna
synpunkter på underlag för
ansökan om ny nätkoncession för
linje (tillstånd) för befintlig 150 kV
luftledning i anslutning till Gällivare
tätort, Gällivare kommun,
Norrbottens län. Vi kommer inte att
lämna några synpunkter i ärendet.

-

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket avstår att yttra
sig i rubricerat ärende.

-

MSB

MSB avstår från att yttra sig.

-
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Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra
i rubricerat ärende.

-

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har inget att
invända och inga övriga synpunkter
på en ny luftledning inom Gällivare.

Ansökan avser ny
nätkoncession för
befintlig luftledning.

Elsäkerhetsverket

Myndigheten har i dagsläget inget
att erinra utan förutsätter att
utförandet sker enligt gällande
föreskrifter.

-

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät har tagit del av
handlingarna för rubricerat ärende
och har ingenting att erinra mot
upprättat förslag.

-

Eftersom vi inte har några
synpunkter och Svenska kraftnät
inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser
vi att detta ärende är avslutat från
Svenska kraftnäts sida. Därmed
önskar vi inte medverka i det
fortsatta remissförfarandet för
aktuellt ärende, förutsatt att
planområdet inte förändras.
Trafikverket

Trafikverket har tagit del av
handlingarna och har inget att
erinra mot ansökan om
nätkoncession.

-

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd (Bilaga 8) inklusive samrådsunderlag och översiktskarta skickades per
brev den 12 mars 2018 till samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av
samfälligheter inom 100 m från den befintliga ledningssträckningen. Samtliga lagfarna och taxerade
fastighetsägare inom 100 m finns listade i Bilaga 7. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 9
april 2018.
Inga yttranden från enskilda särskilt berörda har inkommit.
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4 SAMEBYAR
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag och kartor sändes till Gällivare sameby och
Unna Tjerusj sameby den 5 mars 2018, se Bilaga 5.
Inga yttranden har inkommit från berörda samebyar.

5 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH
VERKSAMHETSUTÖVARE
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag och kartor har även sänts till de
organisationer, föreningar och verksamhetsutövare som kan tänkas beröras av verksamheten, se
Bilaga 6.
Tabell 5 Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Organisation

Synpunkter

Kommentarer

Skanova AB

Skanova har inget att erinra mot
rubricerad nätkoncession.

-

Skanova
Elskyddsärenden

Skanova Elskyddsärenden har inga
synpunkter på samråd gällande
förnyad nätkoncession för linje för 150
kV kraftledning i Gällivare (dnr: 2009100312).

-

6 ALLMÄNHET
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i NSD och Norrbottenskuriren den 12 mars 2018,
se Bilaga 9. Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har även funnits tillgängligt på
Vattenfall Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad sedan 12 mars 2018.
Inga yttranden har inkommit från allmänheten.
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