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INKOMNA YTTRANDEN

Samfaktureringsuppdrag

10249568

Uppdragsnummer

10265334

Uppdragsnamn

Gideå station

Berörd kommun

Örnsköldsviks kommun

Berört län

Västernorrland

Uppdragsansvarig
Handläggare

Kontaktuppgifter WSP
Namn

Telefonnummer

E-post

Roll
@wsp.com
@wsp.com

Handläggare
Uppdragsledare

WSP Environmental Sverige
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Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
http://www.wspgroup.se
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Sammanställning av inkomna yttranden
Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen i Västernorrlands län
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Myndighet
Länsstyrelsen i
Västernorrlands län

Sammanfattning av yttrande
Generella synpunkter

Kommentar/länk

Inkom [datum]

-

2018-06-05

-

2018-06-07

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.

Örnsköldsviks kommun

Inget att erinra.

Enskilda och särskilt berörda
Några yttranden har ej inkommit.
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WSP Sverige AB
(på uppdrag av Vattenfall Eldistribution
AB)
Att:
@wsp.com

Yttrande angående ansökan om nätkoncession för
befintlig 45 kV luftledning samt markkabel vid
Gideå station i Örnsköldsviks kommun
Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om en ny
nätkoncession för en befintlig 45 kV luftledning och markkabel som ansluter
till Gideå station i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Den
befintliga ledningen byggdes år 2003 och i december 2016 begärde
Energimarknadsinspektionen att ansökan skulle kompletteras. Vattenfall har
med anledning av detta beslutat att ta fram en ny ansökan om nätkoncession.
WSP Sverige AB (WSP) genomför på uppdrag av Vattenfall samråd enligt 6
kap 24 § miljöbalken inför ansökan om tillstånd för aktuell ledning. WSP har
i maj 2018 inkommit med ett samrådsunderlag och begärt länsstyrelsens
synpunkter.

Länsstyrelsens yttrande
Generella synpunkter
Ansökan gäller en befintlig luftledning samt markkabel med bibehållet läge
och utförande. Länsstyrelsen bedömer därmed att närmiljön redan är lokalt
påverkad och anpassad till aktuell ledning varför miljöpåverkan i huvudsak
begränsas till framtida återkommande röjnings- och underhållsåtgärder
längs sträckningen. Länsstyrelsen anser att god planering och miljöhänsyn
vid alla sådana åtgärder ska tas för att minimera påverkan på naturmiljön i
ledningens närhet.
Länsstyrelsen delar Vattenfalls uppfattning att det innebär mindre påverkan
på naturmiljön att låta befintlig ledning kvarstå än att ny mark tas i anspråk

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
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E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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för anläggande av en ny ledning, då behovet av denna skulle kvarstå i det fall
att koncessionen inte förlängs.
Naturmiljö
I anslutning till den befintliga ledningsgatan finns inga utpekade
riksintressen för naturmiljö eller Natura 2000-områden. Inga vattendrag
berörs av ledningen, varför länsstyrelsen bedömer att koncessionen inte
behöver förenas med några särskilda försiktighetsmått kopplat till
vattendrag. En utpekad sumpskog berörs längs den södra delen av
sträckningen där luftledning övergår till markkabel för att sedan ansluta till
Gideå station, men länsstyrelsen bedömer att den fortsatta verksamheten
inte innebär någon ytterligare påverkan på de hydrologiska förhållandena i
sumpskogen. Ett vattenskyddsområde samt en nyckelbiotop finns även
angivna i samrådsunderlaget, men dessa ligger inte i direkt anslutning till
ledningen varför länsstyrelsen bedömer att dessa inte riskerar att påverkas av
att ledningen kvarstår i befintligt läge och utförande.
Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att naturvärden längs den
befintliga ledningssträckningen inte riskerar att påverkas negativt genom en
förnyad koncession, under förutsättning att tillräcklig hänsyn vidtas vid
återkommande röjnings- och underhållsarbeten. Exempelvis ska röjningsoch underhållsåtgärder som kräver körning med motorfordon på våtmarker
utföras så att markskador undviks, t.ex. genom att körning endast utförs på
tjälad mark eller att andra lämpliga skadeförebyggande åtgärder har
vidtagits. I samband med röjningsåtgärder bör alltid en minst tio meter bred
skyddszon med träd och buskar lämnas oröjd i anslutning till våtmarker och
vattendrag.
Länsstyrelsen har inga synpunkter i övrigt rörande aktuell
koncessionsansökan och har inga invändningar mot att koncession 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.

De som deltagit i yttrandet
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef
, enheten
för miljöutredningar och fiske, efter föredragning av miljöhandläggare
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Tillväxtavdelningen
@ornskoldsvik.se

WSP,

2009-100318-0015

@wsp.com

Yttrande över samrådshandling med anledning av ansökan
om nätkoncession för befintlig 45 kV luftledning samt
markkabel som ansluter till Gideå station
Örnsköldsviks kommun, samhällsbyggnads- och
kommunledningsförvaltningen, har inget att erinra mot ansökan om
förlängt tillstånd.

Örnsköldsviks kommun
Kommunledningsförvaltningen

Mark- och planeringschef

Infrastrukturstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Kommunledningsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445
www.ornskoldsvik.se

Järnvägsgatan 6

0660–880 00 vx

12 58 90–4

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

kommunen@ornskoldsvik.se

188–4774

