Nr 1
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 26 november 2019 13:37

@telia.com>

Kraftledningar Ersbo - Stackbo Gävle

Synpunkter
Min åsikt är att de nya ledningarna bör gå i befintliga ledningsgator som kan breddas.
Jag tycker inte att det ska huggas upp nya gator i skogen.
Med vänliga hälsningar

818 33 Valbo

Skickades från E-post för Windows 10

Nr 3
Från:
Skickat:

den 30 november 2019 14:21

Till:
Ämne:

Synpunkter kraftledning

Hej ! Synpukter på avseende nya 132 kV kraftledningar Gävle-Sandviken.

Sträckan Ersbo-Stackbo/Ängsberg:

Sträckning A
Att ledningstolparnas placering ej påverkar åkermarken.
Att ledningen som skall anslutas till Ängsberg placeras så nära befintlig anläggning (som nu håller på att uppföras)
som möjligt.

Sträckning B
Denna sträckning är inget alternativ då den kommer att bli ett stort intrång på nedan angivna fastighet.

Sträckning C
Berör ej nedan angivna fastighet

Sträckan Stackbo/Ängsberg-Tuna:

Sträckning 2
Påverkar åkermark negativt genom placering av stolpar på densamma samt att den kommer nära bebyggelse
då den passerar Överhärdeåsen

Valbo den 30/11 2019

Mvh

Nr 4
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 1 december 2019 20:23
Synpunkter fastighet

@outlook.com>
avseende Öby-Ängsberg samt Ersbo

Hej!
Efter att ha studerat samrådsunderlaget har jag, som ägare till

, följande synpunkter:

Den del av fastigheten om ca: 16000 kvm, som ligger i Stackbo by, innehållande boningshus mm berörs ej.
Den större delen om ca: 32000 kvm är uppdelad i en beteshage för hästar om ca: 20000 kvm samt en skogbevuxen del om ca: 12000 kvm.
Denna del berörs till stor del av den planerade markkabeln mellan Öby och Ängsberg samt luftledning mellan Ersbo och Ängsberg.
Vad gäller beteshagen är det framförallt en timingfråga när grävarbetet skall utföras då hagen används framförallt Maj-September.
En följdeffekt är även när återväxt kan beräknas ha skett. Hyser även viss oro för hur dränering av vatten från Microsofts område kan påverka.
Möjligen skulle markkabel kunna kompletteras med dränering ner mot Valsjöbäcken.
Luftledningen bör ha mindre inverkan om hänsyn kan tas till stolpplacering.
Den skogbevuxna delen har sedan länge planerats för avstyckning av 8-10 st tomter. Både mark och luftledningen omöjliggör denna plan.
Med vänlig hälsning

Nr 8

Synpunkter angående kraftledning Ersbo-Stackbo, Stackbo-Tuna
Vi driver Ängsbergs gård i Valbo som bedriver mjölk-, kött-, och spannmålsproduktion samt skogsbruk. All
mark där vi bedriver produktion som tas i anspråk för andra ändamål försämrar våra förutsättningar för vår
produktion. Helst av allt skulle vi slippa få fler högspänningsledningar på vår fastighet.
Vi förordar således dragningarna:



Ersbo-Stackbo Sträckning B eller Sträckning C.
Stackbo-Tuna Sträckning 1 A/B eller Sträckning 3.

Om det ändå beslutas att ledningar dras över vår fastighet vill vi att man i alla fall minimerar
skadeverkningen på fastigheten. Detta kan ske genom att:







Minimera bredden på ledningsgatorna för att minimera påverkan på framför allt vår skogmark.
Gitterstolpar kanske är ett alternativ.
Inga kraftledningsstolpar placeras på åkermarken. Vi har redan idag problem med
kraftledningsstolpar på åkermark som försvårar brukandet (framför allt de befintliga
ledningarna efter Sträckning 2). Kan en utökning av fler ledningar innebära nya typer av stolpar
som gör att man kan byta befintliga stolpar och få bort dem från åkermarken? Till exempel står
inte Svenska kraftnäts befintliga stolpar som går parallellt med Vattenfalls befintliga ledningar
(Sträckning A) på åkermaken på aktuellt skifte. Se Bilaga – Bilder.
Att Vattenfall samverkar med andra intressenter för att minimera våra skador. Vi vet redan idag att
IP-Only vill lägga fiberkabel på vår fastighet, bland annat i samma sträckning som Sträckning A.
Samverkan i ett tidigt skede blir extra viktig eftersom ni jobbar med helt olika tidsperspektiv.
Fiberkabeln måste kunna rymmas inom samma gator (om inte markägaren önskar annat) utan att
ledningsgatorna måste utökas ytterligare. Kan det vara ett alternativ att IP-Only drar sin fiber i era
topplinor?
Vi får träffa representanter som på plats kan se förutsättningarna och visa hur en lösning skulle
kunna se ut och svara på frågor. Till exempel om man i befintliga ledningsgator kommer gå bredvid
Vattenfalls eller Svenska kraftnäts ledningar?

För övrigt förutsätter vi att eftersom hela utbyggnaden av kraftledningen sker för att kunna
tillgodose ett stort privat internationellt vinstdrivande företag och inte är ett renodlat
samhällsintresse, att ersättningsnivåerna för det markintrång och produktionsförsämringar som sker
på vår mark är betydligt högre än praxis.

Valbo den 5 december 2019

Bilaga - Bilder
Vattenfalls och Svenska kraftnäts befintliga ledningar på vår åkermark efter Sträckning A.

Var i förhållande till befintliga ledningar planeras de nya ledningarna?

Befintliga stolpar på åkermark efter Sträckning A som försvårar brukandet av marken (framför allt
förankringsvajrarna).

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

@trafikverket.se
den 29 november 2019 13:22

Trafikverket

@trafikverket.se
Ersbo-Stackbo, Ersbo-Ängsberg

Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter på samrådshandlingen Ersbo-Stackbo, Ersbo-Ängsberg, inför ansökan om nätkoncession för linje för
kraftledningar i Gävleborgs län
Sträckningsalternativen berör både statliga vägar, järnväg samt kraftledning
Järnväg
Mark i vägens och järnvägens närområde kan användas till att förlägga ledningar Det förutsätter att drift och underhåll av vägen eller
järnvägen inte fördyras eller försvåras, samt att skador, fara eller hinder för trafik och trafikanter inte vållas på grund av ledningen eller
dess kringutrustning Den som ska korsa en järnväg eller en väg med någon form av ledning måste teckna ett avtal med Trafikverket
Om man vill att ledningen ska korsa och/ eller passera intill Trafikverkets mark måste man ansöka om tillstånd Därefter upprättas
avtal
Det går i detta skede inte säga om det är möjligt att höja Trafikverkets ledningar För det krävs mer undersökningar
För att gå vidare i processen, skicka då handlingar där exakt placering framgår Båda parter behöver göra ett gemensamt platsbesök, projektering ska göras och
när vi är överens ska avtal skrivas
Kontakta Hans Moberg och Björn Dalberg på enheten Underhåll för att gå vidare i processen
Väg
Vid passage av allmänna vägar, skall samråd alltid ske med Trafikverket Innan en ny ledning kan dras på statlig väg måste
ledningsägaren enligt 44 § Väglagen (SFS 1971:984) ansöka om tillstånd hos Trafikverket Arbetets art avgör vad som behöver bifogas
till ansökan En godkänd trafikanordningsplan krävs alltid utöver ett tillstånd enligt 44 § Väglagen På Trafikverkets hemsida finns mer
information kring ledningsärenden och ansökan Se; https://www trafikverket se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-omledningsarenden/
Om det är nödvändigt att ledningen korsar en bro skall kontakt tas med ansvarig broförvaltare för att kontrollera om det finns plats för
din ledning i brons kabelrör eller för att få dina arbetsritningar godkända Godkända ritningar ska bifogas ansökan om ledningsärende
Ledningsdragningen får inte på något vis inverka negativt på broarnas funktion och bärighet
På vår hemsida finns publikationen Ledningsarbete inom det statliga vägområde, 2017:227 som anger krav i samband med tillståndsgivning
och förläggning av ledningar Här anges exempelvis hur stolpar, stag och ledningar får placeras Det är nödvändigt att ledningar
placeras på ett sådant sätt att olägenheter för vägen undviks, detta gäller både för drift och underhåll samt med avseende på
trafiksäkerhet
Utöver ansökan om ledningsärende kan ytterligare ansökan om tillstånd krävas hos Trafikverket innan ledningsarbetet påbörjas
Exempelvis behövs tillstånd för åtgärder inom ett vägområde, tillstånd kan även behövas för åtgärder intill ett vägområde För att
stänga av hela eller del av vägbana krävs tillstånd antingen från Trafikverket eller Länsstyrelsen Om behov uppstår av nya eller
ändrade till- och utfartsvägar (tillfälliga eller permanenta) som berör allmän väg krävs anslutningstillstånd enligt 39 § Väglagen (SFS
1971:948)
Det finns planer på att bygga om väg 56 Vägplanen är dock inte fastställd och finansiering saknas Utgångspunkten är därmed att vägen ligger kvar i befintligt
läge men att vi inte kan utesluta att vägen kommer att få ny sträckning Om och när det sker får vi förhålla oss till det då, tex vad gäller flytt av ledningar
Hälsningar
TRV 2019/120581

Samhällsplanerare
Region Mitt

@trafikverket.se
Direkt:
Mobil

Trafikverket
Box 417
801 05 Gävle
Besöksadress: Röda vägen 1, Borlänge
Telefon: 0771-921 921
www trafikverket.se
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Fortifikationsverket
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 6 november 2019 15:30

@fortifikationsverket.se>

Kraftledning mellan Ersbo-Stackbo/Ängsberg

Hej,
Fortifikationsverket vill poängtera att alternativ A går över ett nedlagt skjutfält där det kan finnas oexploderad ammunition.
Med vänlig hälsning
Förvaltare
Direkt:

fortifikationsverket.se
Post: Fortifikationsverket • Box 603 751 25 Uppsala
Växel: 010-44 44 000
www.fortifikationsverket.se
En säker värd för en säkrare värld

Vi värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler, läs mer på http://www.fortv.se/personuppgifter

Telia
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

den 29 november 2019 13:47

@skanova.se>

Elskydd /Telia Nättjänst Norden AB /København S
Svar angående samråd Ersbo - Stackbo
Telia Korsning bef_telekabel.pdf; Telia Korsning ledning Öby-Ängsberg.pdf

Hej
Telia delar upp svaren kring ”Samråd nya 132 kV ledningar i Gävle och Sandviken kommun”. Tredje och sista delen nedan.
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet avseende delen nya kraftledningar mellan Ersbo – Stackbo.
Telia har synpunkter på den del som gäller Ersbo – Ängsberg(sista delen av luftledningen från Öby in till Ängsberg) där de nya
kraft luftledningarna kommer att korsa Telias luftlinjenät.
Korsning samma sträcka kommer också ske av markkablar enligt samrådet gällande just dessa kablar mellan Ängsberg och Öby.
Och om nya markkablar ska läggas mellan Öby och Ängsberg, kan man inte i markkabel lägga ner även sista sträckan på Ersbo - Ängsberg i denna
schakt?
Se bifogade kartor för mer information.
Bifogat kartunderlag får inte användas som underlag för markarbete.
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21 (Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m. m.).
https://www.svk.se/aktorsportalen/tekn k-och-entreprenad/telestorningsnamnden/?tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undv ka olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning.
Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
För ledningssamordning kontakta Telias Nätförvaltare:
@teliacompany.com
Hälsningar

Telia Elskyddsärenden |
Koncessioner – Samråd – Remisser –
Markpotentialer – Skyddsåtgärder
Cable & Sites - Technical Development

Telia Company
@skanova.se
elskydd@skanova.se
www teliacompany com
Fabriksgatan 22 Örebro
Telia Company AB, Stockholm 556103-4249

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this
message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.
Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s Privacy Policy.

Teracom
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@teracom.se>
den 28 november 2019 14:51
Gällande nybyggnation av kraftledningar i Gävle-Sandvikenområdet.

Hej
Teracom har en station i Skogmur.
Förutsatt att projektet inte hindrar framkomlighet för vår personal till vår station har vi ingen erinran. Vägen som avses är väg 76 mot Hedesunda samt den
avfartsväg som leder fram till vår station.
God fortsättning,
Avtalsansvarig Projektering
Box 30150
104 25 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 122
Direktnr:

teracom.se
www.teracom.se

Gästrike vatten
Dnr 19GVAB2898
Datum 2019-12-20
Sida 1 (6)

Yttrande kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för
nybyggnation av kraftledningar, Gävle-Sandviken
Sammanfattning
Gävle Vatten AB (Gävle Vatten) anser att verksamheten mellan Ängsberg-Öby och mellan
Stackbo-Tuna resp Ängsberg-Tuna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Gävle Vatten anser att samrådsunderlagen inte tillräckligt tydligt redovisar vattenskyddsområdet
för Gävle-Valboåsens vattentäkters (21 FS2006:33) utbredning i förhållande till de planerade
arbetena. Vidare anser Gävle Vatten att den påverkan som arbetena kan ge upphov till i
vattenskyddsområdet underskattas. I en kommande miljökonsekvensbeskrivning bör tydligt
redovisas skyddat område och miljöbedömningarna utvecklas.
Gävle Vatten anser att dispensprövningen för planerad ny transformatorstation vid Ängsberg
lämpligen bör föregå ansökan om koncessioner då placeringen av transformatorstationer är en
grundförutsättning för samtliga tre projekt.

Organisation
Gästrike Vatten AB är moderbolag i Gästrike Vatten-koncernen med dotterbolagen Gävle Vatten
AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB.
Gästrike Vatten AB ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Varje dotterbolag är VA-huvudman i sin kommun, vilket innebär att den allmänna VAanläggningen ägs av respektive dotterbolag. Moderbolaget Gästrike Vatten sköter drift av
anläggningen på uppdrag av respektive kommun.
Gemensamt för alla bolag inom Gästrike Vatten-koncernen är vårt uppdrag att arbeta för en
trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering.

Bakgrund
Gävle Vatten har blivit inbjudna att lämna synpunkter på tre kombinerade undersöknings- och
avgränsningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken där Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka
om koncession för flera nya 132 kV kraftledningar i Gävle och Sandvikens kommuner, Gävleborgs
län. Samrådsunderlagen omfattar tre projekt gällande totalt sju nya ledningar. De tre delprojekten
är

Dokument ID 20191219-00158

•
•
•

Ersbo-Stackbo/Ängsberg
Stackbo/Ängsberg – Tuna
Ängsberg och Öby

Mellan Ängsberg och Öby planeras en sträckning med markkabel (två ledningar) som avses
schaktas ned i marken i en kabelgrav med en bottenbredd om ca 5 meter och dagöppning om
ca 7–10 meter. Styrd borrning eller hammarborrning kan förekomma som alternativ metod.
Sprängning kan bli nödvändigt.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

Dnr 19GVAB2898
Datum 2019-12-20
Sida 2 (6)

Mellan Stackbo-Tuna, respektive mellan Ängsberg - Tuna, planeras sammanlagt tre ledningar i
mark och i luft på olika delsträckor. Den förordade sträckningen (sträckning 1) är i alternativ 1A
19,6 km lång varav tre km är markkabel. Sträckning 1B är 21,3 km lång varav 3,8 km är markkabel.
I samrådsunderlaget (avsnitt 4.1.2) redovisas att resning av stolpar för luftledning innebär att s.k.
jordstolpar inklusive eventuella stag grävs ner ca 2 meter i marken. Stolparna grundläggs normalt
sett genom att stolparna monteras fast i impregnerade träslipers som grävs ned i marken.
Förläggning av markkabel (avsnitt 4.1.3) redovisas ske genom schaktning, borrning och sprängning
på samma sätt som mellan Ängsberg och Öby (ovan), dock med den skillnaden att kabelgravarna
har en bottenbredd om ca 8 meter och en dagöppning om ca 10 m.
Mellan Ersbo och stationsområdet Stackbo/Ängsberg planeras två ledningar. Såvitt Gävle Vatten
kan bedöma berör arbetena inte vattenskyddsområde varför Gävle Vatten inte lämnar några
synpunkter på samrådsunderlaget.

Samråd
Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken syftar till att undersöka om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska efter att samrådet
har genomförts i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (BMP). Om verksamheten kan antas medföra BMP ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om verksamheten inte kan antas medföra BMP krävs
endast en s.k. liten miljökonsekvensbeskrivning.
Vid undersökningen eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en
BMP ska, enligt 10 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) hänsyn tas till
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper
I fråga om verksamhetens utmärkande egenskaper enligt p. 1 ska särskild hänsyn
tas till verksamhetens omfattning och utformning, huruvida verksamheten eller
åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter tillsammans med andra verksamheter,
verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk
mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt, det avfall som
verksamheten eller åtgärden ger upphov till, sannolikheten för allvarliga olyckor
som är relevanta för den aktuella verksamheten eller åtgärden och risker för
människors hälsa (11 § miljöbedömningsförordningen).

Dokument ID 20191219-00158

I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt p. 2 ska särskild hänsyn
tas till bl.a. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och
deras relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området,
naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan
antas bli påverkat, med särskild uppmärksamhet på påverkan som avser ett område som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken (12 § miljöbedömningsförordningen).

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

Dnr 19GVAB2898
Datum 2019-12-20
Sida 3 (6)

I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt p. 3
ska särskild hänsyn tas till bl.a. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet
och komplexitet och möjligheterna att begränsa effekterna på ett effektivt sätt
(13 § miljöbedömningsförordningen).
Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken ska genomföras inför arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen (specifik miljöbedömning) och innebära att den som avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan
antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning.
Vattenfall Eldistribution AB bedömer att projekten inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan men anger att tidsaspekten är en viktig faktor varför samråden genomförs för att
också uppfylla kraven på avgränsningssamråd.

Parallell dispensansökan
Parallellt med samråd enligt ovan har Vattenfall Eldistribution AB till länsstyrelsen inkommit med
en ansökan om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrifterna för Gävle-Valboåsens vattentäkter (länsstyrelsens Dnr 8287-2019). Den planerade verksamheten innebär anläggande av två
krafttransformatorstationer som rymmer totalt 220 m3 olja inom vattenskyddsområdet (sekundär
zon). Dispensansökan rör de transformatorstationer som redovisas i samrådsunderlaget för
sträckan Ängsberg och Öby (figur 6 och bilaga 1-2 till samrådshandlingen).
Ansökan avser dispens från förbud i 4 § vattenskyddsföreskrifterna, vilken inom sekundär zon
föreskriver förbud mot hantering av mer än 250 l petroleumprodukter för annat än för bostadsoch lantbruksfastighets befintliga oljeförsörjning, och dispens från förbud i 8 § skyddsföreskrifterna, som föreskriver förbud mot etablering av industriell verksamhet som kan utgöra en risk
för förorening av grundvattnet.
I sammanhanget bör också uppmärksammas att schaktningsarbeten inte får ske inom vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen utan tillstånd från miljönämnden. Tillståndsplikten för
schaktning bör beröra två projekt eftersom dessa sträckningar delvis berör vattenskyddsområdet.
Vidare bör uppmärksammas att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än
jord- och skogsbruk är förbjuden utanför markerade leder enligt 15 § skyddsföreskrifterna, och av
allt att döma också kräver dispens.

Inställning
Gävle Vatten anser att verksamheten mellan Ängsberg-Öby och mellan Stackbo-Tuna, ÄngsbergTuna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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På grund av tänkt lokaliseringen av nya transformatorer kommer flera markförlagda ledningar
tillkomma inom vattenskyddsområdet vilket medför omfattande schaktarbeten inom
vattenskyddsområdet, något som inte är lämpligt inom vattenskyddsområdet.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

Dnr 19GVAB2898
Datum 2019-12-20
Sida 4 (6)

Gävle Vatten anser att samrådsunderlagen inte tillräckligt tydligt redovisar vattenskyddsområdets
utbredning i förhållande till de planerade arbetena. Vidare anser Gävle Vatten att den påverkan
som arbetena kan ge upphov till i vattenskyddsområdet underskattas. I en kommande
miljökonsekvensbeskrivning bör tydligt redovisas skyddat område och miljöbedömningarna
utvecklas.

Synpunkter
Betydande miljöpåverkan
Vattenfall Eldistribution AB anför att man bedömer att ledningarna inte innebär betydande
miljöpåverkan då dessa inte kommer i konflikt med presenterade motstående intressen ”i någon
större omfattning”.
Gävle Vatten uppmärksammar att arbetena i sträckningarna Ängsberg och Öby, respektive
Stackbo-Tuna och Ängsberg-Tuna berör Gävle Valboåsens vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområdet sträcker sig över hela åsen. Såvitt Gävle Vatten förstår avser markkabel
förläggas tvärs igenom hela vattenskyddsområdet från Stackbo och västerut (sträckningen
Stackbo-Tuna och Ängsberg-Tuna).
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Karta över Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde från Naturvårdsverkets kartsikt Skyddad natur
(https://skyddadnatur.naturvardsverket.se). Ovan karta illustrerar del av Gävle-Valboåsens
vattenskyddsområde som berörs av verksamheten.

Sammantaget är det är fråga om flera omfattande projekt som kräver schaktning längs breda och
långa sträckor inom vattenskyddsområdet för förläggning av markkabel. Arbetena bör förutsätta
körning i terräng med motordrivna arbetsmaskiner. Som framgår ovan är terrängkörning
förbjuden inom vattenskyddsområdet och schaktningsarbeten tillståndspliktiga. Inom
vattenskyddsområdet är vidare hantering av petroleumprodukter förbjuden och det råder även
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förbud mot etablering av industriell verksamhet som kan utgöra en risk för förorening av
grundvattnet.
I samrådsdokumenten framkommer också att två nya krafttransformatorstationer innehållande
över 200 m3 (200 000 liter) olja planeras inom vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsens
sekundära zon.
Gävle Vatten anser att dispensprövningen för planerad ny transformatorstation vid Ängsberg
lämpligen bör föregå ansökan om koncessioner då placeringen av transformatorstationer är en
grundförutsättning för samtliga tre projekt.
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda värdefulla vattenförekomster i ett flergenerationsperspektiv. Gävle Vatten bedömer att en transformatorstation innehållande petroleumprodukter
motverkar det syftet. Gävle Vatten anser inte att dispens för ny transformatorstation inom
vattenskyddsområdet kan medges utifrån de prövningsgrunder som framgår av 7 kap. 22 och
26 §§ miljöbalken.
Även bortsett från transformatorstationens placering anser Gävle Vatten att schaktningarna för
nya markförlagda ledningar som kommer att krävas inom vattenskyddsområdet på sträckorna
Ängsberg-Öby och mellan Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna kan riskera att påverka
vattenförekomsten negativt då de berör områden inom åsens kärnavlagring. Stora schakter
medför alltid ökad risk för att förorening kan nå grundvattnet. Permanent utskiftning av naturligt
material kan också medföra att såväl grundvattnets kvantitet som kvalitet försämras, något som
bör lyftas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Vattenfall Eldistributions antagande om att arbetena för ledning inte kommer i konflikt med
motstående intressen är enligt Gävle Vattens uppfattning inte korrekt. Utifrån de
bedömningsgrunder som framgår av miljöbedömningsförordningen anser Gävle Vatten att
verksamheten mellan Ängsberg-Öby och mellan Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan, detta eftersom arbetena avses vidtas inom vattenskyddsområdet,
dvs. sådant skyddat område som avses i 12 § miljöbedömningsförordningen, samt att det är fråga
om omfattande schaktarbeten inom sådant område. Sträckningen Stackbo-Tuna och ÄngsbergTuna kommer allt att döma skära igenom hela vattenskyddsområdet. Gävle Vatten bedömer
därför att projekten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på innehåll i miljökonsekvensbeskrivning m.m.
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Gävle Vatten uppmärksammar att det inte framgår av samrådsunderlaget för Ängsberg och Öby
(karta i figur 6 och bilaga 2) att såväl transformatorstationen som del av ledningssträckningen
berör vattenskyddsområdet. Samrådsunderlaget (ovan nämnda figur och bilaga) ger istället ger
intrycket av att ledningarnas sträckning och transformatorstationerna avses förläggas utanför
vattenskyddsområdet, vilket inte är korrekt.
I fråga om vilka hänsynsåtgärder som kommer att vidtas anförs att ”tillstånd kommer att sökas
hos kommunen och eventuellt länsstyrelsens för planerade schaktarbeten samt användning av
petroleumprodukter m.m.”. Detta kan enligt Gävle Vatten inte anses vara en skyddsåtgärd eller
försiktighetsmått och det kan ifrågasättas om tillstånd och dispens kommer att kunna medges.
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Rent generellt saknas i samrådsunderlaget en redovisning av vilka risker arbetena medför för
vattenskyddsområdet, vilket under alla omständigheter behöver förtydligas i miljökonsekvensbeskrivningen.
I samrådsunderlaget för sträckningen Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna framgår i fråga om risker för
omgivande mark och vatten att maskinhaveri, oljespill eller annan olycka i samband med arbetena
kan ge upphov till ”viss påverkan” (avsnitt 4.1.2).
Under rubriken ”Naturmiljö” i samrådsunderlagens p. 5.2 redovisas kända naturvärden. Vattenfall
Eldistribution framhåller att inga områden som är klassade som riksintresse för naturvård,
naturreservat eller Natura 2000-område förekommer längs någon av sträckningarna. Det faktum
att sträckningen kräver omfattande arbeten inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde
uppmärksammas inte. Vattenfall Eldistribution redovisar dock i avsnitt 6.1.1. samrådsunderlaget
för Stackbo-Tuna, Ängsberg-Tuna att ”en kortare del av ledningarna närmast Ängsberg” kommer
att beröra vattenskyddsområdet och att ”påverkan bedöms bli begränsad om hänsyn tas till detta
vid schaktning”. Liksom framgår ovan är det fråga om ledningar som förläggs tvärs igenom hela
vattenskyddsområdet och det förefaller oklart vilka överväganden som gjorts beträffande val av
lokalisering givet att det är ett skyddat område.
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