
Från:                                           @trafikverket.se
Skickat:                                      den 25 juni 2020 11:17
Till:                                              
Ämne:                                        Yttrande
 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2020/71566, Samråd enligt Miljöbalken gällande nybyggnation av kraftledningar mellan befintligt ställverk Ängsberg och ny placering för planerad
transformatorstation Ängsberg på YYY, Gävle kommun

 

Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter.

Sträckningen berör väg 531.

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.
Det ser ut som att ledningen skulle placeras på långt avstånd från väg 531.  

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).

 

Transformatorstationen

Längs väg 531 råder tillståndspliktig zon om 12 meter från vägområdet. På platsen där en transformatorstation planeras är säkerhetszonen för vägen sju meter från vägkanten. Då det är oklart exakt var man
vill placera byggnaden samt hur stor den ska vara, får frågan lösas i senare skede.

För att bygga, underhålla och arbeta med transformatorstationen kan det behövas en anslutning. Tillstånd från Trafikverket, för att göra en anslutning krävs, för att säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte
försämras. Det är inte tillåtet att parkera längs vägen, med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighet.

 Hälsningar 

 

 

Trafikverket http://www.trafikverket se Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket se



Från:                                           @trafikverket.se
Skickat:                                      den 25 juni 2020 10:39
Till:                                              
Ämne:                                        Yttrande
 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2019/120581, Samråd enligt Miljöbalken gällande nätkoncession för linje för kraftledning mellan Ersbo - Stackbo och Ersbo - Ängsberg, Gävle kommun

 

Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter.

Sträckningen berör väg 531.

 

Vid passage av allmänna vägar, ska 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-om-ledningsarenden/

 

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).

 

Transformatorstationen

Längs väg 531 råder tillståndspliktig zon om 12 meter från vägområdet. På platsen där en transformatorstation planeras är säkerhetszonen för vägen sju meter från vägkanten. Då det är oklart exakt var
man vill placera byggnaden samt hur stor den ska vara, får frågan lösas i senare skede.

För att bygga, underhålla och arbeta med transformatorstationen kan man behöva en anslutning. Tillstånd för att göra en anslutning krävs, för att säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte försämras. Det
är inte tillåtet att parkera längs vägen, med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighet.

 

 

Hälsningar 

 

Trafikverket http://www.trafikverket.se telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se





Från:                                           @msb.se>
Skickat:                                      den 1 juli 2020 11:56
Till:                                              
Ämne:                                        MSB 2020-09489-1 - Samråd för två nya 400kV kraftledningar i Gävle kommun
 
Hej 
 
MSB har inget att invända emot de två nya 400 kV kraftledningarna i Gävle.
 
Mvh / 
Rakel och ledningssystem
MSB
 
Från  @sweco.se> 
Skickat: den 22 juni 2020 21:59
Till: @sweco.se>
Ämne: Samråd för två nya 400kV kraftledningar i Gävle kommun
 
Inbjudan till kombinerat Undersöknings-/avgränsningssamråd enl. 6 kap 24§ miljöbalken för nybyggnation av kraftledningar mellan befintligt ställverk Ängsberg och ny placering
för planerad transformatorstation Ängsberg

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för två nya 400 kV kraftledningar mellan befintligt ställverk Ängsberg och ny placering för planerad transformatorstation
Ängsberg i Gävle kommun, Gävleborgs län.
 
På uppdrag av Sökanden har Sweco Energy AB anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen.
 
Huvudalternativet har varit att denna transformatorstation skulle placeras intill befintligt 400 kV ställverk i Ängsberg. Denna placering skulle hamna inom ett utpekat vattenskyddsområde med
föreskrifter som begränsar verksamheter som exempelvis transformatorstationer. Sökanden har undersökt möjligheten att få dispens från föreskrifterna, vilket inte varit möjligt.
 
Vi vill inbjuda er till samråd och uppmana er att inkomma med synpunkter och information som kan var till hjälp i det fortsatta arbetet. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd.
 
Samma information finns också att ladda ner på www.vattenfalleldistribution se/samrad
 
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 augusti 2020
 
Med Vänliga hälsningar

 

Tillståndsfrågor och MKB 

Mobi  
@sweco.se

Sweco Energy AB 
Slottstorget 3 
Box 676 
SE-802 50 Gävle 
Telefon +46 8 695 60 00 
http://www.sweco.se

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här. 





Från:                                           @sgu.se>
Skickat:                                      den 12 augusti 2020 08:54
Till:                                              
Kopia:                                        SGU Diariet
Ämne:                                        Samråd inför Vattenfall Eldistribution ABs ansökan om koncession för två nya 400 kV kraftledningar för planerad transformatorstation Ängsberg i Gävle kommun, SGU dnr: 33-

1492/2020
 
Hej,

SGU avstår från att lämna ett platsspecifikt yttrande i rubricerat ärende.

För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten, geologiska naturvärden samt georisker som skred och sura sulfatjordar, med syftet att
planera sträckning och anläggningsteknik, samt begränsa påverkan av grundvatten för projektet och geografiskt område, hänvisar vi till vår checklista: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/infrastrukturprojekt/samt vår hemsida: https://www sgu.se/.

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB, gällande påverkan på grundvattenförekomst: https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-
paverkan-grundvattenforekomst/ .

 
 
Med vänliga hälsningar,

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Geological Survey of Sweden
Box 670
751 28 Uppsala

@sgu.se
www.sgu.se
 



Från:                                           @sgu.se>
Skickat:                                      den 11 augusti 2020 13:45
Till:                                              
Kopia:                                        SGU Diariet
Ämne:                                        Samråd inför Vattenfalls ansökan om nätkoncession för linje för kraftledning mellan Ersbo-Ängsberg och Örby-Ängsberg, Gävle kommun, Gävleborgs län, SGU dnr: 33-1490/2020
 
Hej,

SGU avstår från att lämna ett platsspecifikt yttrande i rubricerat ärende.

För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten, geologiska naturvärden samt georisker som skred och sura sulfatjordar, med syftet att
planera sträckning och anläggningsteknik, samt begränsa påverkan av grundvatten för projektet och geografiskt område, hänvisar vi till vår checklista: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/infrastrukturprojekt/samt vår hemsida: https://www sgu.se/.

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB, gällande påverkan på grundvattenförekomst: https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-
paverkan-grundvattenforekomst/ .

 
 
Med vänliga hälsningar,

,  statsgeolog
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Geological Survey of Sweden
Box 670
751 28 Uppsala

@sgu.se
www.sgu.se
 



 

 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-17 FM2020-16006:5 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(EMA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 

 

2020-06-22          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA,         

 fysplan@mil.se 

                  

Yttrande avseende kombinerat undersöknings- och 

avgränsningssamråd enligt 6 kap MB för två nya 400 kV-

kraftledningar mellan befintligt ställverk och ny 

transformatorstation Ängsberg, Gävle kommun, 

Gävleborgs län  
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Tf C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

  



 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-17 FM2020-16006:5 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

 

 

Sändlista 

Sweco Energy AB, genom  @sweco.se 

 

För kännedom 

FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 

 



 

 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-17 FM2020-16011:5 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(EMA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 

 

2020-06-22          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA,         

, fysplan@mil.se 

FM2020-3094:6 2020-03-18 

Yttrande avseende kompletterande samråd inför ansökan 

om nätkoncession för två nya 132 kV ledningar, luftledning 

och markkabel mellan Ersbo – Stackbo och Ersbo – 

Ängsberg, Gävle kommun, Gävleborgs län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Tf C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

  



 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-17 FM2020-16011:5 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

 

 

Sändlista 

Sweco Energy AB, genom 

  @sweco.se 

 

För kännedom 

FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 

 



 

 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-18 FM2020-16010:5 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(EMA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 

 

2020-06-22          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA,         

, fysplan@mil.se 

2020-02-14 FM2020-3111:6 

Yttrande avseende kompletterande samråd inför ansökan 

om nätkoncession för två nya 132 kV markkablar mellan 

Öby och Ängsberg, Gävle kommun, Gävleborgs län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Tf C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

  



 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-18 FM2020-16010:5 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

 

 

Sändlista 

Sweco Energy AB, genom 

  @sweco.se 

 

För kännedom 

FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Från: adminNAF <adminNAF@svk.se>
Skickat: den 8 september 2020 16:01
Till:
Ämne: SV: 2019/2954 Yttrande angående kompletterande samråd för tre 132 kV 

kraftledningar, samt nytt samråd för två 400 kV kraftledningar mellan befintligt 
ställverk Ängsberg och ny placering för planerad transformatorstation Ängsberg 

Hej, 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. Nedan gäller vid förändringar av distributionsnätet: 

Vid förändringar av distributionsnätet, i form av nya anslutningar eller jordtag, kan särskilda 
säkerhetsåtgärder och mätningar behöva utföras i samverkan med Svenska kraftnät. Dessa 
förändringar ska anmälas till Svenska kraftnät i enlighet med 3 § elsäkerhetsförordning 
(2017:218), om det inte är uppenbart att det saknas ett sådant påverkanssamband som avses i den 
paragrafen.  

 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 
geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. 
Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och 
spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet 
för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet finns publicerat på vår 
webbplats, www.svk.se. 

 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät 
går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt material 
till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-filer skickas till oss 
med information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på detta kan vara 
detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till: 
registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg 

 
Med vänlig hälsning, 
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PLANHANDLÄGGARE 

SVENSKA KRAFTNÄT 
BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 
STUREGATAN 1 

TEL  

@SVK.SE 
WWW.SVK.SE 

 
 
 
 

Från: @sweco.se>  
Skickat: den 31 augusti 2020 11:26 
Till: adminNAF <adminNAF@svk.se> 
Ämne: Sv: 2019/2954 Yttrande angående kompletterande samråd för tre 132 kV kraftledningar, samt nytt samråd 
för två 400 kV kraftledningar mellan befintligt ställverk Ängsberg och ny placering för planerad transformatorstation 
Ängsberg  
 
Hej! 
Ni får anstånd till den 14/9 om det är vad som krävs. Men skulle det gå att få in ett yttrande tidigare skulle vi 
uppskatta detta mycket, då sena svar påverkar vår tidplan. 
 
Med vänlig hälsning 

 
 

Från: adminNAF <adminNAF@svk.se>  
Skickat: den 28 augusti 2020 14:46 
Till: @sweco.se> 
Ämne: 2019/2954 Yttrande angående kompletterande samråd för tre 132 kV kraftledningar, samt nytt samråd för 
två 400 kV kraftledningar mellan befintligt ställverk Ängsberg och ny placering för planerad transformatorstation 
Ängsberg  
 
Hej, 
 
På grund av rådande omständigheter med corona-pandemin och semesterperioder så skulle 
Svenska kraftnät behöva ytterligare tid för att svara på yttrandet. 
Går det att få anstånd med svar till den 14/9? I så fall, vänligen bekräfta den nya svarstiden via 
svar på detta mail.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 

 

PLANHANDLÄGGARE 

SVENSKA KRAFTNÄT 
BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 
STUREGATAN 1 

TEL  

@SVK.SE 

WWW.SVK.SE 
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Dnr 20GVAB3772 
Datum 2020-07-08 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten se 

 www.gastrikevatten.se 

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 
 

Yttrande, Kombinerat undersöknings-/avgränsningssamråd enl. 6 kap 
24§ miljöbalken för nybyggnation av två nya 400 kV kraftledningar 
mellan befintligt ställverk Ängsberg och ny placering för planerad 
transformatorstation Ängsberg 
 
Gävle Vatten AB (Gävle Vatten) har tagit del av handlingarna för ovan rubricerat ärende för 
yttrande och har följande synpunkter: 
 
Samrådets syfte är att ta fram den mest lämpliga tekniska utformningen och sträckningen för de 
nya 400 kV ledningarna samt att beskriva identifierad påverkan på och konsekvenser för 
människor och miljö. 
 
Gävle Vatten är positivt inställda till den nya placeringen av planerad transformatorstation 
Ängsberg. Den nya placeringen ligger visserligen inom åsens tillrinningsområde men Gävle Vatten 
anser att riskerna som en ny transformatorstation innebär för grundvattnet är hanterbara om 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. 
 
Gävle Vatten har inget att erinra mot föreslagen ledningssträckning för de nya 400 kV-ledningarna 
inom vattenskyddsområdet. Med hänsyn till vattentäkten förordar även Gävle Vatten att den nya 
transformatorstationen ansluts till nuvarande Ängsberg via luftledningar då detta minimerar 
behovet av schaktning inom vattenskyddsområdet. För att kunna bedöma den samlade risken för 
vattentäkten önskar Gävle Vatten ha mer information rörande hur anslutningen mellan 
luftledningarna och nuvarande transformatorstation Ängsberg ska ske.  
 
Gävle Vatten bedömer att lokal hänsyn bör tas inom vattenskyddsområdet till vilken typ av 
stolpkonstruktion/fundament som är lämpligt med avseende på Vattenfalls behov och markens 
beskaffenhet. Gävle Vatten önskar därför att få vara delaktiga i kommande detaljprojektering 
men vill redan i detta skede framföra att stolpar som kan förorena omgivande mark, t ex 
impregnerade trästolpar bör undvikas.  
 
 
För Gävle Vatten AB: 
 

 
VA-strateg 
 



 

 

 
 

Dnr 19GVAB2898 
Datum 2020-07-09 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten se 

 www.gastrikevatten.se 

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 
 

Yttrande - Komplettering av kombinerat Undersöknings-
/avgränsningssamråd enl. 6 kap 24§ miljöbalken för nybyggnation av 
flera 132 kV kraftledning i området kring Gävle-Sandviken 

Gävle Vatten AB (Gävle Vatten) har tagit del av handlingarna för ovan rubricerat ärende för 
yttrande och har följande synpunkter: 
 
Kompletteringens syfte är att beskriver de tillkommande sträckor för ledningarna som en 
alternativ stationsplacering medför för sträckan Öby-Ängsberg och Ersbo-Ängsberg. Handlingarna 
utgör samrådsunderlag för kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd. 
 
Gävle Vatten är positivt inställda till den nya placeringen av planerad transformatorstation 
Ängsberg. Den nya placeringen ligger visserligen inom åsens tillrinningsområde men Gävle Vatten 
anser att riskerna som en ny transformatorstation innebär för grundvattnet är hanterbara om 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. 
 
Gävle Vatten delar Vattenfalls bedömning att luftledningar är att föredra inom 
vattenskyddsområdet och förordar därför att de tillkommande ledningssträckningarna som krävs 
på grund av ny placering av ny transformatorstation Ängsberg anläggas med luftledningar.  
 
Gävle Vatten har noterat att del av sträckan dock måste anläggas medels markförlagd kabel på 
grund av platsbrist. Gävle Vatten önskar få mer information rörande hur övergången från 
luftledning till markförlagd kabel ska ske för att kunna bedöma den samlade risken för 
vattentäkten. 
 
Gävle Vatten bedömer att lokal hänsyn bör tas inom vattenskyddsområdet till vilken typ av 
stolpkonstruktion/fundament som är lämpligt med avseende på Vattenfalls behov och markens 
beskaffenhet. Gävle Vatten önskar därför att få vara delaktiga i kommande detaljprojektering 
men vill redan i detta skede framföra att stolpar som kan förorena omgivande mark, t ex 
impregnerade trästolpar bör undvikas.  
 
I övrigt hänvisar Gävle Vatten till tidigare yttrande i ärendet, Gävle Vattens ärendenummer 
19GVAB2898, daterat 2019-12-20. 
 
 
För Gävle Vatten AB: 
 

 
VA-strateg 
 

 



Från:                                           @gavleenergi se>
Skickat:                                      den 31 augusti 2020 08:36
Till:                                              
Ämne:                                        Svar på samråd för två nya 400kV kraftledningar i Gävle kommun
 
Hej,
Gävle Energi AB har inget att erinra på samrådet för två nya 400kV kraftledningar i Gävle kommun.
 
 
Med vänliga hälsningar
 

GIS & Mättekniker
 
Gävle Energi AB
Box 783
801 29 Gävle

 

se
 

 
Gäv le Energi hanterar dina personuppgif ter i enlighet med Datasky ddsf örordningen.
Läs mer på www.gav leenergi.se/GDPR. Var uppmärksam på att inte lämna ut sekretessky ddade uppgif ter v ia epost.

 



Från:                                           Gävle Energi - Karta - E-Post <karta@gavleenergi.se>
Skickat:                                      den 31 augusti 2020 08:30
Till:                                              
Ämne:                                        Yttrande på kompletterande samråd om nya 132 kV ledningar i Gävle kommun
 
Hej
Här är Gävle Energis yttrande på kompletterande samråd om nya 132 kV ledningar i Gävle kommun.
 
Om det krävs åtgärder för att skydda Gävle Energis kablar längs Laggarbovägen, bekostas detta av den som föranleder åtgärden.
/ , Elnät
 
 
Med vänliga hälsningar
 

GIS & Mättekniker
 
Gävle Energi AB
Box 783
801 29 Gävle

 

w w w .gavleenergi.se
 

 
Gäv le Energi hanterar dina personuppgif ter i enlighet med Datasky ddsf örordningen.
Läs mer på www.gav leenergi.se/GDPR. Var uppmärksam på att inte lämna ut sekretessky ddade uppgif ter v ia epost.
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Från: @skanova.se>
Skickat: den 29 september 2020 08:18
Till:
Ämne: 20-534 - Samrådssvar 400kV ledningar Ängsberg ställverk

Hej ! 
 
Telia Elskyddsärenden har följande synpunkter på samrådet avseende nya 400 kV kraftledningar mellan befintligt 
ställverk Ängsberg och planerade transformatorstationen söder om Ängsberg. 
Telia har lokalnät i närheten(inom 400m) som, utmed hela sträckan, går parallellt med den nya planerade linjen. 
Förutom det nätet finns en landskabel som korsar det aktuella området, vilket måste tas i beaktning vid planering av 
stolpplaceringen. 
 
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/teknik-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 undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anläggning för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Telia förbehåller sig rätten att i god tid innan driftsättningstillstånd ges, utföra markpotentialmätningar för i 
driftsättande kraftledning berörda ställverk och telestationsområden. 
 
För ledningssamordning i Gävle kommun kontakta Nätförvaltare  
 
Hälsningar  
 

 
Telia Elskyddsärenden |  
Koncessioner – Samråd – Remisser –  
Markpotentialer – Skyddsåtgärder  
 
INFRA – TechSolutions 
 

  
 
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 
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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.  
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Från: @skanova.se>
Skickat: den 29 september 2020 08:25
Till:
Ämne: 20-535 - Samrådssvar 132kV ledningar Ängsberg

Hej ! 
 
Telia Elskyddsärenden har följande synpunkter på samrådet avseende nya 132 kV kraftledningar mellan befintligt 
ställverk Ängsberg och planerade transformatorstationen söder om Ängsberg. 
Telia har lokalnät i närheten(inom 400m) som, utmed hela sträckan, går parallellt med den nya planerade linjen. 
Förutom det nätet finns en landskabel som korsar det aktuella området, vilket måste tas i beaktning vid planering av 
stolpplaceringen. 
 
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/teknik-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 undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anläggning för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Telia förbehåller sig rätten att i god tid innan driftsättningstillstånd ges, utföra markpotentialmätningar för i 
driftsättande kraftledning berörda ställverk och telestationsområden. 
 
För ledningssamordning i Gävle kommun kontakta Nätförvaltare . 
 
Hälsningar  
 

 
Telia Elskyddsärenden |  
Koncessioner – Samråd – Remisser –  
Markpotentialer – Skyddsåtgärder  
 
INFRA – TechSolutions 
 

  
 
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 
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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.  
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Från: @skanova.se>
Skickat: den 29 september 2020 08:35
Till:
Ämne: 20-536 - Samrådssvar 132 kv ledning Ängsberg - Ersbo

Hej ! 
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet avseende nya 132 kV kraftledningar mellan 
Ängsberg - Ersbo. 
 
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/teknik-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 undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anläggning för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Telia förbehåller sig rätten att i god tid innan driftsättningstillstånd ges, utföra markpotentialmätningar för i 
driftsättande kraftledning berörda ställverk och telestationsområden. 
 
För ledningssamordning i Gävle kommun kontakta Nätförvaltare . 
 
Hälsningar  
 

 
Telia Elskyddsärenden |  
Koncessioner – Samråd – Remisser –  
Markpotentialer – Skyddsåtgärder  
 
INFRA – TechSolutions 
 

  
 
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.  
 



Från:                                                         @gavleenergi.se>
Skickat:                                                    den 29 juli 2020 11:51
Till:                                                            
Ämne:                                                      Samråd Ängsberg Södra m.m
 
Hej.
Jag har en del synpunkter ang. samrådet av transformatorstation Ängsberg Södra och nya kraftledningar.
 
Vi har en hästgård på med hage längs med Laggarbovägen fram till Sågfäbodsvägen. Jag har under hela våren fått haft stor del av hagen avstäng pga bygget av den nya vägen.
Nu har jag kunnat börja ha hästarna i större del igen men det känns in roligt om det på nytt ska börja byggas och låta illa på nästan samma ställe. Jag vill kunna utnyttja min hage men hästarna blir stressade
av byggmaskiner m.m.
 
Det känns även som att denna byggnation kommer göra oss väldigt instängda ridmässigt. Man vill inte gärna rida längs med Kabelvägen eftersom det byggs som otroligt mycket med Microsoft så man vet
aldrig vad man möter där. Därför rider vi över Laggarbovägen och i skogen på den sidan i stället men i och med byggnation av nya ledningar så kanske det inte kommer gå och rida på den sida heller på ett
bra tag? Även den nya vägen har ju gjort att ridmöjligheterna minskat.
 
Sedan är det ljudet från ställverk och transformatorstationer. När vinden ligger på från ett visst håll så hör man ett durrande ljud när man ska sova. När vi nu blir nästan omringade av dessa så känns det som
att detta ljud kommer höras mycket mer ofta.
 
Hur är det med magnetfält och strålning, behöver man oroa sig att dessa kan bli större om strålningen kommer från flera håll?
 
Mvh

Nr 1



Från:                                                         @gmail com>
Skickat:                                                    den 3 augusti 2020 21:34
Till:                                                            
Ämne:                                                      Ny transformatorstation
 
Hej!
Jag bor med min familj efter Kabelvägen i Valbo. Vi har bott här i drygt 17 år. Nu bor jag här med en klump i magen, vad utsätter jag våra barn för genom att bo kvar här? Vår idyll har blivit till ett ”minfält”.
Enligt senaste utskicket ska vi bo mittemellan två STORA elkraftsationer. Vi skall alltså omringas av elkraft från alla håll.
 
Hur kan ni garantera att denna strålning som allt detta avger inte ger oss en ökad risk att drabbas av cancersjukdomar eller andra negativa hälsoeffekter? Finns det vetenskapliga belägg för att ni inte
utsatter oss för risker? Vi är även drabbade av missljud från den station som redan finns på plats nu kommer detta alltså att komma även från andra hållet? Trafik i samband med bygget, buller och stök.
Tunga transporter på vägar som inte håller.
Microsoft har redan förstört vår närmiljö och tagit vår skog ifrån oss. Nu kommer nästa slag i magen.
Vattenskyddsområde, känns lite vanskligt att snudda dess kant med vad det ser ut på kartan som metrar.
Tänk att vi flyttade till en idyll som på senare år förvandlats till dess motsats, vi överväger att flytta men vem tusan skulle vilja köpa vårt hus under rådande omständigheter.
 
Förstår att vår röst inte betyder nåt i er lek bland jättar o giganter, vi som bor här får väl som vanligt bara acceptera... för de som tar besluten bor långt långt bort från Stackbo. Belutsfattarna vill ha en
levande landsbygd sägs det men det är bara tomma ord, genom såna här dumma ogenomtänkta beslut vill ingen vettig människa bo på landsbygden. Jag är trött så trött på allt som blivit förstört här ute
under de senaste åren. Glädjen till vår by har försvunnit, den tas ifrån oss bit för bit.
 
Med vänlig hälsning, 

Nr 2
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       Sweco Energy AB 

       Att  

       Box 676 

       802 50  GÄVLE 

 

 

 

 

Samrådssvar  angående tre stycken 132 kv kraftledningar, nytt samråd för två 

400 kv kraftledningar och placering för en ny transformatorstation kallad 

Ängsberg. 
 

 

Först måste vi reda ut vad saker och ting kallas för i samrådshandlingarna. Svenska Kraftnät själva 

benämner den befintliga Ängsberg stationen som en kopplingsstation och inget annat. Det före- 

kommer i samrådshandlingarna att det skulle vara ett ”ställverk” vilket kan vara missvisande 

eftersom man ofta förknippar ett ställverk med att det har en tillhörande transformator. Den enda nu 

existerande transformatorn i Stackbo är den som finns vid Stackbo ställverk byggd tidigt 1970-tal. 

Det här är viktigt att poängtera så att ingen instans angående detta ärende får för sig att det finns 

flera transformatorer utöver den som finns vid gamla ställverket i Stackbo.  

Ängsbergs kopplingsstation avger inget brummande transformatorbuller så som den vid Stackbo 

ställverk gör, eftersom det inte finns någon transformator där. 

 

Vi var en bland flera privata markägare som sålde mark för några år sedan till Svenska Kraftnät där 

kopplingsstationen nu ligger och vi tycker att Svenska Kraftnät då uppträdde och agerade på ett 

mycket bra sätt. De presenterade flera alternativ redan från början över var stationen skulle kunna 

byggas så att alla berörda fick en chans att via samråd komma fram till den plats som var mest 

lämplig. Det köpte även in mera mark med skog än vad som krävdes för själva byggandet och 

genomförandet rent tekniskt, allt för att de ville följa reglerna om försiktighetsprincipen i 

Miljöbalken. De sa uttryckligen att ”vi gör det här för att det ska finnas skyddande trädrader kvar ” 

som ett estetiskt skydd framför ledningar och kopplingsstation för de boende i 

Stackbo/Laggarbovägen. Detta nämns också i den Miljökonsekvensbeskrivning som Svenska 

Kraftnät lät upprätta år 2007. I den nämndes ”skyddande trädrader” och Länsstyrelsen menade då i 

sitt ställningstagande att ”det är önskvärt att man behåller skog så lång österut som möjligt”, allt för 

att följa försiktighetsprincipen då marken och skogen ansågs viktig att bevara så mycket som 

möjligt österut för boende efter Laggarbovägen/Stackbo 

 

De här skyddande trädraderna som köptes in av Svenska Kraftnät, som de lovade oss boende ska få 

stå kvar som ett skydd, ska nu tas ner för att lämna plats för nya kraftledningsgator om Vattenfall 

Eldistribution får som de vill för att skapa redundans för Microsofts nya datacenter. Skillnaden här 

mot för ovan nämnda statliga verk är att det nu inte lämnas några alternativ från Vattenfall 

Eldistribution utöver deras första budgetalternativ som var ett förslag som direkt fick avslag på 

grund av att det skulle läggas på en primär vattentäkt av riksintresse. Den påläste och 

omvärldsorienterade ansvarige borde väl ha förstått att det inte var möjligt. 

 

 

Nr 4



                     SAMRÅDSYTTRANDE  

@outlook.com                         2020-08-16 

2 (3) 

 

 

Det nya alternativet de nu lägger fram kan vi kalla för budgetalternativ nummer två eftersom man 

fortfarande inte bemödat sig att göra en grundlig omvärldsanalys. De har anlitat konsultföretaget 

Sweco och det är väl därför det blir så här oproffsigt skött, istället för som Svenska kraftnät gjorde  

som upphandlade och skötte det själv. Det är helt klart pengarna som styr och Sweco ska ju här visa 

sig ”duktiga” inför sin kund Vattenfall och väljer att inte följa en princip om försiktighet som i  

första hand bör värna om boende, livs och dricksvattenmiljö, det skulle ju då bli ett dyrare alternativ 

vilket skulle resultera i att Sweco inte varit tillräckligt duktiga och kanske inte får några fler 

uppdrag från Vattenfall i framtiden, det riskerar och bli för kostsamt helt enkelt. Det är väl ungefär 

så man resonerar, det är uppenbart. Trovärdigheten hos Vattenfall och deras inhyrda konsult Sweco 

är låg i det här fallet jämfört med Svenska Kraftnäts agerande 2007 inför byggandet av Ängsbergs 

kopplingsstation. Att få ett tolkningsföreträde i en fråga brukar innebära att man skaffar sig en hög 

trovärdighet, det håller Vattenfall eldistribution på att slarva bort med detta förfarande. Det kan ju 

sluta med att Microsoft bygger dieselgeneratorer på plats för sin redundans i stället.  

 

Ibland kan statliga myndigheter och verk få tillstånd att frångå hänsynsregler och principen om 

försiktighet i Miljöbalken om det finns ”synnerliga eller särskilda skäl” att frångå dem. Alla som 

någon gång har öppnat en lagbok vet att det finns inskrivet på många ställen om just ”synnerliga 

eller särskilda skäl”, men för att principen om försiktighet ska kunna frångås så krävs att det finns 

ett samhällsintresse. Vi menar att det inte föreligger något samhällsintresse i detta fall, det finns inte 

något synnerligt skäl för att frångå principen om försiktighet. Vattenfall Eldistribution vill uppnå 

redundans för ett enskilt kommersiellt bolags elförsörjning, det kan aldrig föreligga synnerliga skäl 

för att frångå försiktighetsprincipen för det. Det här är ju inte det svenska stamnätet som Svenska 

kraftnät ansvarar för, där det i så fall skulle kunna finnas synnerliga skäl, det här är ett 

transmissionsnät enbart byggt för Microsofts redundans och backup utifall strömmen bryts. 

Redundans och backup för ett företags elförsörjning går att lösa på andra sätt, utan att förstöra livs 

och boendemiljö för människor som bor i Stackbo. 

 

Det leder oss in på att i samrådshandlingarna diskuteras framtida möjliga industrier i och runt 

området där den då nya transformatorstationen är tänkt att byggas. Det verkar som om Vattenfall 

Eldistribution vill hävda att södra Stackbo är ett lämpligt område för elintensiva industrier och att 

därför miljön för boende inte kan anses viktig. Man vill inför Kommun och andra instanser genom 

att hävda detta få dem positiva till sitt förslag. Vi som bor här vill passa på att få chansen att berätta 

hur vi upplever utvecklingen i Stackbo och för den delen i Rörberg också. I Stackbo, framförallt den 

södra delen som ligger kring bebyggelsen omkring Kabelvägen och Laggarbovägen, ligger det nu 

sex stycken obebyggda villatomter med förhandsbesked om bygglov från Kommunen och är snart, 

färdiga för byggnation, en tomt är redan såld och flera lär bli sålda efter hand. Efter Sågfäbodvägen 

har det också byggts nya hus de senaste åren. Efter Rörbergsvägen är flera nyligen sålda tomter 

redan byggda och nya obebyggda tomter ligger även där ute till försäljning, vi har fått den 

utvecklingen tack vare att Kommunen tagit beslutet att lägga ned Rörbergs flygplats. 

Både Stackbo och Rörberg får nu mera anses som nybyggarland för de som har drömmar om ett 

nybyggt hus på landet, det finns alltså gott om tomter i Stackbo och Rörberg som ligger ute till 

försäljning. De senaste åren har det alltså byggts nya villor i Stackbo och Rörberg och som sagt, fler 

lär det bli. Det här går att kolla med Samhällsbyggnad på Kommunen, de kan ge svar. 

 

 





   SAMRÅDSYTTRANDE 

    

@hotmail.com  2020-08-30   

    Sweco Energy AB 

    ATT:  

    @sweco.se 

     

Samrådssvar på kompletterande samråd för tre 132 kV kraftledningar, nytt 

samråd för två 400 kV kraftledningar samt ny placering för planerad 

transformatorstation Ängsberg 

Vi som närboende av den planerade transformatorstationen Ängsberg södra vill lämna 

följande yttrande; 

Sökanden – Vattenfall eldistribution AB - samt myndigheter har ett stort ansvar att 

informera och föra dialog med oss boende. Där har sökanden brustit i sina åtaganden 

genom att endast skicka ut ett skriftligt samråd och skylla på pågående Corona-

pandemi.  

Med god vilja hade man kunnat ordna fysiska informationsmöten utomhus. 

Vi anser att det är märkligt att man endast skickar ut ett förslag att ta ställning till.  

I lokaltidningarna fanns under maj månad flera tänkbara förslag. Vart tog de vägen?  

Enligt vår uppfattning lägger man endast fram det förslag som är ”billigast” för sökanden 

där man helt bortser från olika konsekvenser. 

Sökanden har heller inte att tagit hänsyn till varken vår boendemiljö eller 

miljökonsekvenser som skulle uppstå om man placerar en ny transformatorstation i nära 

anslutning till vattenskyddsområdet.  

OM det skulle ske ett oljeutsläpp från transformatorn – vad händer då med Gävle 

kommuns dricksvatten? Blir risken mindre om man, som i förslaget, placerar 

transformatorn på sekundär vattentäkt?  

Vill också påpeka att enligt skyltning på Laggarbovägen börjar vattenskyddsområdet 

söder om Valsjöbäcken och därmed skulle även den tänkta nya placeringen hamna 

inom vattenskyddsområdet.  

Alla boende i Södra Stackbo - Sågfäbodvägen, Kabelvägen och utmed Laggarbovägen 

har idag egna brunnar för sin vattenförsörjning. Vad händer med dem vid ett 

oljeutsläpp?  

Valsjöbäcken rinner ut i Gavleån vilken mynnar ut i havet. Det skulle bli betydande 

miljökonsekvenser vid minsta utsläpp!  

Vi anser att alla tänkbara miljökonsekvenser fått stå tillbaka för ekonomiska intressen! 

Vår boendemiljö påverkas också stort av de kraftledningar som skulle dras från 

transformatorstationen! Dels genom strålningsrisken dels genom ljud från både själva 

stationen och från ledningarna.  

Sambandet mellan exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar och vissa 

andra elinstallationer och ökad risk för leukemi hos barn har diskuterats under många 

år. Det finns dessutom forskning runt om i världen som antyder att det finns en ökad risk 

för både cancersjukdomar, Alzheimers sjukdom och ALS. 
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Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar i en gemensam skrift därför;  

- Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har 

myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i 

arbetslivet. 

- Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 

anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

- När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man vid planeringen eftersträva 

en utformning och placering som begränsar exponeringen. 

 

Denna, av ovanstående myndigheter formulerade, försiktighetsprincip ska sökanden 

genom sitt agerande följa.  

Något som sökanden i detta fall inte heller gjort – närmaste boende kommer att ha 

transformatorstationen ca 50 meter från sitt bostadshus. Ett sätt att minska strålningen 

skulle vara att gräva ner ledningarna. 

Om nya kraftledningar dras i luften, krävs det mycket bredare ledningsgator – därmed 

skulle mycket av den skog - som idag används av många människor som 

rekreationsområde - försvinna.  

Denna skog fungerar idag också som bullerskydd mot Motorstadion och Riksväg 56. 

Denna aspekt tas det inte heller hänsyn till i sökandens förslag.  

Miljöbalken (2 kap. 3 §) Försiktighetsprincipen– innebär att verksamhetsutövaren 

ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra 

försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra 

olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. 

– Detta har man ej tagit hänsyn till i förslaget.  

I MB 2 kap 6 § står det gällande lokalisering av olika verksamheter att man ska 

eftersträva att lokalisering sker på en plats som ger minsta möjliga intrång och 

olägenhet för människor och miljö. 

- Något sökanden misslyckats totalt med i sitt förslag. 

Om sökanden skulle få bygga föreslagen transformatorstation, med tillhörande 

kraftledningar – vad händer då med värdet på våra fastigheter? Vi tror att intresset 

kommer att minska för våra fastigheter. För vem vill bo omgiven av ställverk,  

transformatorstationer, serverhallar och kraftledningar som alla genererar strålning och 

konstant ljud? Landskapsbilden har redan blivit förändrad till det sämre – idyllen som vi 

boende sökte när vi köpte våra fastigheter är på väg att försvinna för alltid!   

 

Vattenfalls pressansvarige  påpekade i nyhetssändningar på TV att det är 

ledningarna som är ute på remiss.  

Då det är transformatorstationens placering som avgör hur kraftledningarna kommer att 

dras är det naturligt att vi i vårt samrådsyttrande tar upp transformatorns placering. 

Vi kräver därför att man gör en omfattande miljökonsekvensbeskrivning.  

Att man tar ett helhetsgrepp på förslaget till den nya transformatorstationens placering 

och där man tittar på flera alternativ. Alternativ som är bättre för både människor och 

miljö! 

Nuvarande förslag innebär väldigt stora negativa konsekvenser för oss boende i 

närområdet! 

 Valbo 
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Svar på samråd för nya kraftledningar samt ny placering av planerad transformatorstation 
Ängsberg 
 
 
Den tänkta placeringen för den nya transformatorstationen som ska byggas är för nära 
bebyggelse och vattenskyddsområde. Att bygga transformatorstationen så nära hus och 
stugor kan ha en negativ hälsopåverkan genom de magnetiska fält som skulle uppstå samt 
elektromagnetisk strålning. Lösningen är att den måste flyttas längre ifrån bebodda 
områden för att reducera hälsorisken samt miljöaspekten i denna fråga. Dessa anledningar 
är enormt mycket viktigare än de ekonomiskt orienterade intressen som bedrivs för tillfället.  
Enligt miljöbalken och mer specifikt försiktighetsprincipen, så ska försiktighetsåtgärder 
vidtas för att motverka miljö samt hälsorisker. Detta är inte tillämpat när man planerat för 
byggnationen av transformatorstationen.  
 
Dessutom så har det inte tagits någon hänsyn till värdeminskningen av hus samt stugor som 
kommer att bli en effekt av detta. Värdeminskningen kommer från ökad mängd av 
kraftledningar, fler anläggningar som byggs samt den tyngre trafiken som går mellan väg 56 
och Microsofts hallar. Dessutom de potentiella hälsoriskerna som medförs av elverken 
sänker intresset av området som i sin tur sänker värdet på området. 
 
I min mening så är detta inte acceptabelt att flytta byggnationen av transformatorstationen 
till den tilltänkta platsen på grund av de hälsorisker samt miljöproblem som uppstå. Det är 
trots allt ett vattenskyddsområde som man inte verkar ta hänsyn till alls. 
Dessutom så påverkas vi redan negativt i form av högre ljud från trafik och mer elledningar, 
vilket leder till sänkta värden på hus och stugor. Hur går tankarna för att kompensera detta?  
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