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Innehåll

Umeå Energi Elnät (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för en befintlig
145 kV-ledning med anläggningsnummer 72 BA i markkabelutförande. Ledningen går mellan
transformatorstation Klockarbäcken till en befintlig 145 kV-luftledning i området Klockarbäcken, Umeå
kommun, Västerbottens län.
Då det är fråga om en befintlig markförlagd ledning inom ett industriområde som överensstämmer med Umeå
kommuns översiktsplan, med huvudsaklig förläggning intill befintlig infrastruktur i ett område utan utpekade
natur- eller kulturmiljövärden, har Umeå Energi gjort bedömningen att projektet inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser. Umeå Energi har därmed genomfört
undersökningssamråd enligt 6 kap. 25-26 §§ miljöbalken.
I föreliggande samrådsredogörelse redovisas hur samråd för den befintliga ledningen har genomförts och vad
som framkommit i processen. I nedanstående avsnitt beskrivs samrådsprocessen, följt av inkomna yttranden
och Umeå Energis eventuella bemötanden av dessa.
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Genomfört samråd

Samrådet genomfördes under september-oktober 2020, med sista dag för yttrande den 23 oktober 2020.
Skriftlig information om projektet, i form av ett samrådsunderlag, skickades ut till berörda parter via post och
e-post den 17 september 2020, se Bilaga 1. Information skickades till länsstyrelsen, kommunen och enskilda
särskilt berörda (fastighetsägare, närboende och närliggande verksamhetsutövare samt andra ledningsägare
mf.), se Tabell 1 och Bilaga 2. Samtliga berörda ombads inkomma med eventuella synpunkter och värdefull
information på den nya ledningen och utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Tabell 1. Lista med berörda inbjudna till samrådet.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå Energi diariet
Umeå kommun
Vakin
Skanova
Umeå Energi Fjärrvärme
Umeå Energi Bredband
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Inkomna synpunkter

Nedan redovisas de yttranden som kommit in i samrådet och Umeå Energis svar.

3.1 Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen har inget att erinra mot fortsatt koncession för ledningen i befintligt utförande. I
miljökonsekvensbeskrivningen ska drift och underhåll beskrivas. Det ska framgå hur drift och underhåll utförs,
med vilka intervaller och under vilka förutsättningar. Det ska finnas en redogörelse för behovet av
skyddsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder och det ska framgå vilka åtgärder ni åtar er att vidta.
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3.2 Umeå kommun
Umeå kommun har inga synpunkter i nedanstående samråd om förlängd koncession för befintlig ledning.
Umeå Energi noterar detta.
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Umeå Energi noterar detta och kommer beskriva ovanstående i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

