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INNEHÅLL

2 MYNDIGHETER

2021-02-26

Eldistribution AB samt ansvariga konsulter för att ställa frågor om
projektet.

Ett inledande möte med Länsstyrelsen hölls 15 maj 2019 där bakgrund och syfte till ledningarna,
samt sträckningsförslag presenterades. Möte med Gävle kommun har även hållits 3 juli 2019. Det
skriftliga samrådet med myndigheter inleddes sedan 31 oktober 2019 med utskick av inbjudan till
samråd (Bilaga 1a) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 1b) till Länsstyrelsen i Gävleborgs län och
Gävle kommun.
Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådssynpunkter var 2 december 2019. Länsstyrelsen begärde förlängd svarstid.

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 6 januari 2020. Yttrandet sammanfattas nedan och
redovisas i helhet i Bilaga 5.
Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.

Länsstyrelsens synpunkter

Kommentarer

Länsstyrelsen meddelar allmänna synpunkter avseende
innehåll i den kommande MKBn. Länsstyrelsen informerar
om att den förordade ledningssträckningen berör planlagt
område. Detsamma gäller de alternativa dragningarna. I
MKB ska det tydligt framgå om ledningarna står i
överenstämmelse med berörda planer. Kommande MKB
bör behandla artskyddet i enlighet med vad som
framkommer i samrådsunderlaget. Vidare bör en liknande
beskrivning göras för andra fridlysta arter. Det innebär att
verksamhetens påverkan på fridlysta arter bör beskrivas
detaljerat samt även hur den påverkan som eventuellt
uppstår ska hanteras framledes. Detta gäller samtliga arter
som omfattas av artskyddsförordningen. I dagsläget finns
hos Länsstyrelsen inga kända artfynd som medför att
sträckningarna är direkt olämpliga. Länsstyrelsen anser att
sökande listat alla kända naturvärden på ett
tillfredsställande sätt. Kommande MKB bör omfatta kända
naturvärden i området och en naturvärdesinventering.

Sökanden noterar detta
och tar med sig det i sitt
fortsatta arbete.
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2.1 Länsstyrelse och kommun

2.1.2 Kommunens synpunkter
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 17 december 2019. Yttrandet sammanfattas nedan
och redovisas i helhet i Bilaga 5.
Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Kommunens synpunkter

Kommentarer

Gävle kommun förespråkar Sträckning A för att minimera
ingrepp i jungfrulig mark. Utöver detta önskar Gävle
kommun framhålla vikten av att andra kommunala bolag, så
som Gästrike Vatten och Gävle Energi hörs i
samrådsprocessen. Sträckningarna har inte detaljgranskats
utifrån avstånd till bostäder och strålning från ledningarna,
fornlämningar, strandskydd, naturpåverkan, bygglov för
eventuella transformatorstationer eller tillstånd utifrån
vattenverksamhet med tanke på de många alternativen och
de långa sträckningarna. Dessa faktorer är något som
behöver beaktas i kommande besluts- och
tillståndsprocess.

Sökanden noterar detta
och tar med det i sitt
fortsatta arbete. Gästrike
Vatten och Gävle Energi
har deltagit i
samrådsprocessen.

Markförvaltningen på Gävle kommun förordar att nya
alternativ dras fram i befintliga kraftledningsgator.
Exempelvis förordas det mellan Ersbo och Stackbo att man
väljer det norra förslaget (Sträckning A)

Sökanden noterar detta
och tar med det i sitt
fortsatta arbete.
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Konsekvenserna av ledningen ska beskrivas samt
skyddsåtgärder för varje naturvärde både i uppförandefas
och driftfas samt av underhållsåtgärder. Effekter på
områdets hydrologi, vattendrag, sjöar, grundvatten samt hur
dessa kan undvikas/minimeras med skyddsåtgärder ska
beskrivas. Likaså för grumling och föroreningar. Om andra
tillstånd, anmälningar eller dispenser enligt miljöbalken kan
bli aktuella för projektet bör dessa presenteras i ansökan.
Grävning inom vattenskyddsområde bör minimeras och
markkabel som korsar vattendrag bör göra det genom tex
styrd borrning. En arkeologisk utredning behöver
genomföras. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagna
sträckningar är rimliga alternativ.

Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Myndighet

Synpunkter

Kommentarer

Trafikverket

Trafikverket framför i yttrande att
sträckningen berör statliga vägar,
järnväg samt kraftledningar.
Myndigheten framför vad som gäller vid
byggnation intill deras anläggningar
samt vid korsning. Tillstånd krävs och
avtal behöver upprättas.

Sökanden kommer att
söka tillstånd och upprätta
avtal om ledningen berör
Trafikverkets anläggningar
och mark.

Trafikverket informerar om
kontaktpersoner för vidare dialog kring
möjligheten att höja Trafikverkets
ledningar.

Sökanden noterar
synpunkterna angående
järnväg. Aktuell ledning
berör inte denna typ av
anläggningar och det har
troligen kommit med av
misstag i yttrandet.
Sökanden bedömer i
dagsläget inte att det blir
aktuellt att höja
Trafikverkets ledning.
Kontakt och dialog
kommer att tas med
angivna kontaktpersoner
om det skulle bli aktuellt.

MSB

Har inget att erinra.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen informerar om vad som
gäller i det fall åtgärder måste utföras
inom områden med höga naturvärden,
nyckelbiotoper, naturvårdsavtal och
biotopskyddsområden. Om Sökanden
förhåller sig till den information som
Skogsstyrelsen framför har de inget att
erinra. Förslagsvis kan Länsstyrelsen
kontaktas för vidare råd.
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Sökanden undviker i
högsta möjliga mån att
utföra åtgärder inom
områden med höga
naturvärden,
nyckelbiotoper,
naturvårdsavtal och
biotopskydd. I det fall det
inte är möjligt förhåller sig
Sökanden till den
information som
Skogsstyrelsen framfört.
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Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har sänts till övriga myndigheter som kan
tänkas beröras av verksamheten. De myndigheter som inbjudits till samråd visas i bilaga 2, inkomna
synpunkter framgår av tabell 4 nedan samt i sin helhet i Bilaga 6.
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2.2 Övriga myndigheter

Sökanden noterar detta
och kommer att beakta
den checklista som
hänvisas till.

Svenska
Kraftnät

Svenska kraftnät konstaterar att
ledningen kommer att korsa, gå
parallellt med eller invid Svenska
kraftnäts ledningar och stationer
tillhörande transmissionsnätet för el.
Svenska kraftnät informerar om vad
som generellt gäller för parallellgång
och korsning av deras ledningar. Valet
av slutlig utformning vid Svenska
kraftnäts anläggningar måste ske i
samråd med Svenska kraftnät. Svenska
kraftnät utreder möjligheten att ersätta
befintlig 220 kV ledning mellan Valbo
och Untra med en ny sambyggd 400
kV- ledning. Denna ledning kommer då
korsa de planerade ledningarna mellan
Ersbo och Stackbo. Så länge Svenska
kraftnäts rekommendationer beaktas
och planering och projektering sker i
samarbete med Svenska kraftnät finns
inga invändningar.

Sökanden kommer att
följa Svenska kraftnäts
regler och riktlinjer.
Samråd om slutlig
utformning och dialog inför
och i samband med
byggnation kommer att
ske.

Fortifikationsver
ket

Sträckning A går över ett nedlagt
skjutfält där det kan finnas oexploderad
ammunition.

Kontakt har tagits med
Fortifikationsverket utifrån
denna information och det
kommer fortsatt utredas
kring möjligheterna att
schakta inom området.

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev 31 oktober till samtliga
lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom ungefär 100 meter från
den förordade ledningssträckningen (alternativ A). Vid avgränsning av samrådskretsen har
Sökanden utgått från ett område om 100 m och utifrån förhållanden på specifika platser har
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Avstår från att svara i ärendet och
hänvisar till checklistan för planering av
infrastrukturprojekt, samt
myndigheternas generella information
om vilka underlag som behövs för en
tillståndsansökan för verksamhet i
anslutning till en grundvattenförekomst.

2021-100790-0001

SGU (Sveriges
Geologiska
Undersökning)

Tabell 5. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Skrivelse nr i Bilaga 6

Synpunkter

Kommentarer

1.

Ledningen bör gå i befintliga
ledningsgator som kan breddas.
Tycker inte det ska huggas upp nya
gator i skogen.

Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

2.

Förordar alternativ A, bifogar en
karta med information om hage nära
station Stackbo där hästar betar
maj-oktober.

Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

3.

Sträckning A: Önskemål om att
stolparnas placering inte påverkar
åkermarken. Ledningen som ska
anslutas till Ängsberg placeras så
nära befintlig anläggning som
möjligt.

Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

Sträcka B: Ej ett alternativ då det
innebär ett stort intrång på
fastigheten.
Sträcka C: Berör ej fastigheten.
4.

Den del av fastigheten som ligger i
Stackbo by berörs ej. Den större
delen av fastigheten, som är
uppdelad i en beteshage för hästar,
berörs dock. Där är arbetet en fråga
om timing då hästarna betar majseptember främst. En följdeffekt är
när återväxt beräknas skett. Hyser
oro för dränering av vatten från
Microsofts område kan påverka.
Luftledning bör ha mindre inverkan
om hänsyn tas till stolpplacering.
Den skogbevuxna delen har
planerats för avstyckning av 8–10
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Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

2021-02-26

Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 2 december 2019.
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avgränsningen anpassats och utökats där det bedömts relevant för att inkludera samtliga som kan
tänkas blir berörda.

Förordar alternativ A med
anläggningsväg efter ledningen så
man inte belastar byarna
Allmänninge, Häcklinge,

Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

6.

Önskar skogsbilväg i samband med
bygget av kraftledningen. Sträckning
på vägen bör vara mellan befintliga
vägar och förses med bommar.
Förordar röda alternativet.

Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

7.

Önskar bestående farbar väg under
ledningen. Vägen ska då möjliggöra
timmertransporter. Detta borde vara
en synergi för ledningsunderhåll.
Flera markägare i Valbo är överens
om detta. Undrar varför inte så höga
stolpar byggs så att skogsbruk kan
fortgå under ledningarna. Förordar
röda alternativet med en farbar
utfart från Allmänninge via Alborga
till Hedesundavägen 509.

Sökanden noterar detta och
tar med det i sitt fortsatta
arbete.

Driver Ängsbergs gård i Valbo med
mjölk, kött och spannmålsproduktion
samt skogsbruk. All mark för
produktion som tas i anspråk
innebär försämrade förutsättningar
och inga fler högspänningsledningar
på fastigheten är önskvärda.
Förordar sträcka B eller C för ErsboStackbo. Beslutas det ändå att

Sökande noterar
synpunkterna och tar med
det i sitt fortsatta arbete.

8.
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För att skogsbruk skulle
kunna fortgå under
ledningarna skulle faslinorna
behöva placeras på högre
höjder för att träd inte ska
kunna växa in i dem.
Däremot kvarstår då risken
att träd skulle kunna falla på
stolparna, vilket skulle
innebära en stor
elsäkerhetsrisk. Att bygga
höga ståltorn jämfört
portalstolpar är en orimligt
stor fördyring. Påverkan på
landskapsbilden skulle även
bli mer påtaglig.

Tidplanen för IP-Only och
Sökandens ledningar är
tyvärr helt olika. IP-Only har
redan grävt för sina
ledningar. Processen för att
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5.
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tomter, vilket inte är möjligt med
planerna för ledning.

Sökanden har kontaktat
markägarna i syfte att föra
separat dialog och träffas på
plats enligt önskemål.
Ersättning utgår enligt
gängse praxis för
kraftledningar. Sökanden
har anslutningsplikt vilket
betyder att Sökanden är
skyldig att ansluta kunder till
elnätet. Sökanden arbetar
utefter likabehandlingsprincipen vilket innebär att
man inte gör skillnad på vem
som ska anslutas till elnätet.

4 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH
VERKSAMHETSUTÖVARE
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till de organisationer,
föreningar och verksamhetsutövare som kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 2.
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få bygga kraftledningar på
aktuell spänningsnivå är
omfattande och tar tid.
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ledningen dras över fastigheten
önskas minimerade
skadeverkningar genom: Minimera
bredden på ledningsgatorna,
framförallt i skog, exempelvis
glitterstolpar. Inga stolpar på
åkermarken, då de redan idag
försvårar brukandet. Kan en ökning
av ledningar innebära nya stolpar
som möjliggöra att man tar bort
befintliga och får bort dem från
åkermarken? Ytterligare åtgärd är
att Vattenfall samverkar med andra
intressenter för att minimera skador.
Exempelvis vill IP-Only lägga
fiberkabel på fastigheten. Kan IPOnly dra fiber i era topplinor? Vill
också träffa representanter på plats
för att se förutsättningarna och visa
hur en lösning skulle kunna se ut
och svara på frågor. Exempelvis om
man i befintliga gator kommer gå
bredvid Vattenfall eller SVK:s
ledningar. I övrigt förutsätts det att
då utbyggnaden sker för att kunna
tillgodose ett stort privat
internationellt vinstdrivande företag
och att det inte är ett renodlat
samhällsintresse, så är
ersättningsnivåerna betydligt högre
än praxis.

Synpunkter

Kommentarer

Telia

Telia har synpunkter på den del som
gäller Ersbo-Ängsberg, dvs sista delen
av luftledningen från Öby till Ängsberg
där de nya luftledningarna kommer att
korsa Telias luftlinjenät. Samma sträcka
kommer att korsas av markkabel i ett
annat ärende, varför Telia undrar om
det inte är möjligt att kabelförlägga
denna del av Ersbo-Ängsberg i samma
schakt.

Det är många ledningar
som ska få plats i
närheten av stationerna.
Förstahandsalternativet är
luftledning utifrån ett
driftperspektiv och i detta
fall utifrån att det är inom
vattenskyddsområde. Då
det inte varit möjligt att få
plats med alla planerade
ledningar som luftledning
har de ledningar som
planeras mellan Öby och
Ängsberg föreslagits
markkablar.

Teracom

Teracom har en station i Skogmur.

Sökanden tar med sig
synpunkten. Hänsyn
kommer tas till behovet för
de anställda att ta sig till
stationen och
framkomligheten bedöms
inte begränsas.

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.
Gästrike Vatten
(eller Gävle
Vatten som är
berört
dotterbolag)

Gästrike Vatten anser att verksamheten
kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Gästrike vatten anser att
dispensprövningen för ny
transformatorstation vid Ängsberg
lämpligen bör föregå ansökan om
koncessioner då placeringen av denna
är en grundförutsättning för projekten.
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Sökanden tar
synpunkterna i beaktande
i sitt fortsatta arbete.
Sökanden har parallellt
med samråd för planerade
ledningar fört dialog och
utrett placering för
transformatorstationen.
Placeringen har reviderats
och av den anledningen
har kompletterande
samråd genomförts, se
separat
samrådsredogörelse för
föreslagna förändringar.
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Aktör
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Tabell 6. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i Gefle Dagblad, Arbetarbladet den 5 november
2019 samt Mitt i Gävle den 10 november 2019. Information om ärendet inklusive samrådsunderlag
har även funnits tillgängligt på Vattenfall Eldistributions hemsida
www.vattenfalleldistribution.se/samråd sedan 31 oktober 2019.

2021-100790-0001

Inga synpunkter från allmänheten de planerade ledningarna Ersbo-Stackbo och Ersbo-Ängsberg
inkommit.
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5 ALLMÄNHET
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