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1 INLEDNING

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning samt markkabel som ansluter Gideå station i
Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. MB vilket framgår
av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår
upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökningshandlingarna.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Sökanden beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse. I tabell 1 nedan ges en
sammanfattning av genomförd samrådsprocess i kronologisk ordning.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter

I listan i tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande
samrådsprocess.
Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning.

Datum

Aktivitet

Se bilaga

2018-05-08

Publicering samrådshandling på Vattenfalls hemsida

1

2018-05-08

Inbjudan till samråd samt utskick samrådshandling Örnsköldsviks 2
kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt Vilhelmina
Norra Sameby.
Sändlista myndigheter och särskilt berörda

3

Inbjudan till samråd samt utskick översiktskarta fastighetsägare

4

Sändlista fastighetsägare

5

Sammanställning inkomna yttranden

6

2018-06-05

Yttrande Länsstyrelsen i Västernorrlands län

7

2018-06-07

Yttrande Örnsköldsviks kommun

8

Samrådshandling inkl. kartor

9

2018-05-08
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2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelse och kommun

Samrådet med myndigheter inleddes den 8 maj 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt
undersökningssamråd (Bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 9) till Länsstyrelsen i
Västernorrlands län och Örnsköldsviks kommun.
Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådssynpunkter var 6 juni 2018.

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter

Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 5 juni 2018 och redovisas i sin helhet i Bilaga 7.
Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.

Länsstyrelsens synpunkter

Kommentarer

Generella synpunkter

-

Länsstyrelsen delar Vattenfalls uppfattning att det innebär
mindre påverkan på naturmiljön att låta befintlig ledning
kvarstå än att ta ny mark i anspråk för anläggande av en ny
ledning, då behovet av denna skulle kvarstå i det fall
koncession inte förlängs.
Naturmiljö
Länsstyrelsen har inga synpunkter i övrigt rörande aktuell
koncessionsansökan och har inga invändningar mot att
koncessionen beviljas för den befintliga ledningen.
Kulturmiljö
Inga kända fornlämningar eller övriga kulturmiljöintressen
finns i anslutning till den befintliga ledningen. Länsstyrelsen
anser därför att koncessionen inte behöver förenas med
några särskilda villkor utifrån kulturmiljölagen.

2.1.2 Kommunens synpunkter

Örnsköldsviks kommun har bett om anstånd för sitt yttrande till 8 juni 2018, vilket beviljats. Skriftligt
yttrande från kommunen inkom den 7 juni 2018 och redovisas i sin helhet i Bilaga 8.
Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Kommunens synpunkter

Kommentarer

Inget att erinra

-
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3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive karta skickades per brev 8 maj 2018 till samtliga lagfarna och
taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 m från den befintliga
ledningssträckningen, se Bilaga 4 för inbjudan och Bilaga 5 för sändlista. Sista svarsdag för
samrådssynpunkter var 6 juni 2018.
Några samrådsyttranden från enskilda har ej inkommit.

2009-100318-0015

4 SAMEBYAR

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag sändes till Vilhelmina Norra sameby den 8
juni 2018, se Bilaga 2.
Något samrådsyttrande från samebyn har ej inkommit.

5 SAMRÅDSHANDLING
För komplett samrådshandling inklusive tillhörande bilagor se bilaga 9.
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