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

@gavle.se>
den 28 augusti 2020 14:47

Yttrande kraftledningar
M-2020-1948_7_2020-08-24 Yttrande inkommen remiss.pdf; M-2020-1941_7_2020-08-28 Yttrande inkommen remiss.pdf; M-2020-1948_7_2020-08-28 Yttrande inkommen
remiss BYGGLOV.pdf; M-2020-1948_7_2020-08-28 Yttrande inkommen remiss PLANAVD.pdf

Hej!
Här kommer yttrandena från oss gällande nätkoncessionerna vid Ängesberg, Stackbo m.m.
I det här fallet får ni ett formellt yttrande från oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen på sektor Livsmiljö Gävle. Vi är tillsynsmyndighet enigt miljöbalken.
Bifogat finns även synpunkter (i mailform) från planavdelningen och bygglovsavdelningen, vid sektor Livsmiljö Gävle.
Bilagorna skickas idag även till Vattenfall i Solna via pappersposten.
Återkom om du har frågor och trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Miljöinspektör
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle
Besök: Kyrkogatan 22
Kundtjänst: 026-17 80 00
Telefon:
gavle.se
www.gavle.se
www.facebook.com/gavlekommun
Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd

Från:
Skickat:
Ämne:
VB: Remiss - svarstid den 28 augusti

Från:
@gavle.se>
Skickat: den 27 augusti 2020 14:14
Till:
Kopia:
Ämne: Sv: Remiss - svarstid den 28 augusti
Hej
Enligt samlingskartan verkar det vara strandskyddat område inom delar av den triangel de pekat ut.
Ekologerna bör rådfrågas i huruvida det är möjligt att få en dispens där eller inte. I övrigt är det utanför
planlagt område vilket medför att när lovet prövas för anläggningen ska också en lämplighetsprövning göras.
Mycket av de frågor som väcks i den frågan bör få svar i detta ärende som avstånd till omgivningen och
betydande olägenheter mm. Se utdrag från samlingskartan och den blå skrafferande ytan som indikerar
eventuellt strandskydd:

Byggnadsinspektör med samordningsansvar
Bygglov, Livsmiljö Gävle
Gävle kommun
Kyrkogatan 22
Kundtjänst: 026 - 17 80 00
@gavle.se
www.gavle.se
www.facebook.com/gavlekommun
Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s
dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd.

Från:
Skickat: den 25 augusti 2020 11:00
Till:
@gavle.se>
Ämne: VB: Remiss - svarstid den 28 augusti
Prioritet: Hög
Undersök och svara

Byggnadsinspektör med samordningsansvar
Bygglov, Livsmiljö Gävle
Gävle kommun
Kyrkogatan 22
Kundtjänst: 026 - 17 80 00
@gavle.se
www.gavle.se
www.facebook.com/gavlekommun
Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s
dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd.

Från:
@gavle.se>
Skickat: den 20 augusti 2020 16:01
Till: Livsmiljö Gävle - Bygglov (e-post) <bygglov@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Planer (e-post)
<planer@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Mark o Exploatering (e-post) <mex@gavle.se>
Kopia:
Ämne: Remiss - svarstid den 28 augusti
Prioritet: Hög
Hej, under sommaren fick vi (miljö-och hälsoskyddsavdelningen) in två remisser via artvise gällande:
· Kompletterande samråd Nya 132 kV ledningar i Gävle kommun: Komplettering av kombinerat

Undersöknings-/avgränsningssamråd enl. 6 kap 24§ miljöbalken för nybyggnation av flera132 kV
kraftledning i området kring Gävle-Sandviken(se bifogade filer, 5 st M-2020-1948).
·

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 (se bifogade filer, 4
st M-2020-1941)

Vi har begärt förlängd svarstid till den 28 augusti. I samband med granskningen av remisserna har vi noterat
att även ni kan vara berörda av detta så därför skickar jag vidare remisserna som kopia för kännedom till er
utifall om ni inte har tagit del av detta, så ni har möjlighet att lämna synpunkter.
Det är oklart om någon ska samordna ett svar eller om alla avdelningar ska svara själv men vi skickar det som
kopia för kännedom till er. Vidare diskussion kan vara aktuellt gällande detta.
Med vänliga hälsningar
Miljöinspektör
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle
Besök: Kyrkogatan 22, Gävle
Kundtjänst: 026-17 80 00
Telefon:
gavle.se
www.gavle.se
www.facebook.com/gavlekommun
Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s
dataskyddsförordning. Läs gärna mer på www.gavle.se/dataskydd.

Från:
Skickat:
Ämne:
VB: Remissvar två 132 kV ledningar samt två 400 kV ledningar

Från:
Skickat: den 26 augusti 2020 09:19
Till:
Kopia

@gavle.se>
@gavle.se>

Ämne: Remissvar två 132 kV ledningar samt två 400 kV ledningar
Hej!
Fysisk planering har bretts tillfälle att lämna synpunkter på två inkommande remisser.
FP har bedömt remisserna utifrån gällande översiktsplaner och detaljplaner samt med bakgrund från det
arbete FP gjorde med detaljplanen för
och vill framföra detta:
·
·

·

·

·

Förslagen bedöms inte strida mot gällande DP eller ÖP för området.
I arbetet med detaljplanen för
identifierades kulturhistoriska lämningar (Valbo 1119
och
) som kan komma att påverkas av förslaget. Vi utgår från att detta underlag finns
med i vidare arbete med koncessionerna.
I arbetet med detaljplanen för
identifierades att strandskydd råder för Valsjöbäcken. I
den schematiska skiss som remissen innehåller är det svårt att utläsa hur detta påverkar placeringen
av transformatorstationen. Vi utgår från att samma bedömning gällande strandskyddet görs på
västra sidan av Laggarbovägen.
I arbetet med detaljplanen för
sparades en vegetationsridå mot de boende på
Sågfäboden, för att minska den visuella påverkan från vägen. FP anser att det är fortsatt viktigt att
beakta den visuella påverkan för närboende och att trädridåer sparas så att såväl ledningar som
transformatorstation skyms.
Den nyanlagda vägen mellan planområdet
och riksväg 56 bör läggas in på kartorna för
att bättre kunna se dessa nya infrastrukturers påverkan på friluftsliv och rekreationsvärden väster om
Laggarbovägen.

Detta svar har beretts av
Hör av er vid eventuella frågor
Planarkitekt
Gävle kommun
Planenheten
Postadress: Gävle kommun, 801 84 Gävle
Besöksadress: Kyrkogatan 22
Tel:
@gavle.se
www.gavle.se

Denna mailväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd

