Bilaga D1 ‐ Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse – Koncession för fortsatt drift av
en 33 kV‐ledning som löper mellan Bodbyn och
Bygdsiljum, Skellefteå kommun.
Inledning
Skellefteå kraft Elnät AB (fortsatt benämnt Skellefteå Kraft) har idag koncession enligt
Ellagen(1997:857) för en 33 kV‐ledning som löper mellan Bodbyn och Bygdsiljum,
Skellefteå Kommun. Koncession har nummer 412 JM och tiden för koncessionen löper
snart ut. Skellefteå Kraft därför för avsikt om att söka förlängning av denna koncession.
Som en del i denna ansökningsprocess skall samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken hållas och
detta dokument utgör en redogörelse av hur Skellefteå kraft har bedrivit detta arbete och
utgör därmed ett underlag för länsstyrelsen beslut om huruvida åtgärden ska antas ha
betydande miljöpåverkan eller inte.

Samrådsutskick
Samrådsunderlag har skickats ut till berörda fastighetsägare, ägare med särskild rätt,
trafikverket, skogsstyrelsen, post och telestyrelsen samt Skellefteå kommun.
Samrådsutskick har även skickats till Naturskyddsföreningen, Västerbottens ornitologiska
förening samt kungsörnsgruppen. Utöver detta har ett separat samråd hållits med Malå
sameby. Allmänheten har informerats via annons i Norran, Västerbottens folkblad samt
Västerbottenskuriren.
I detta underlag presenteras de åsikter och synpunkter som kommit in under
samrådsprocessen.

Sammanställning, inkomna synpunkter och frågor:
I följande delkapitel ges en beskrivning av de synpunkter och förslag som inkommit från
berörda fastighetsägare med flera. Synpunkter/frågor har inkommit via brev, telefon och
via e‐mail. Följande är en sammanställning av de svar som inkommit till och med den 16
oktober 2017.

Synpunkter via telefon
Ett antal frågor och synpunkter har inkommit via telefon. Samtal har kommit ifrån
fastighetsägare till t.ex.
m.m.
De flesta samtal har främst handlat om frågor kring projektet. I de fall man har haft
synpunkter så har dessa i samtliga förekomma fall varit att man anser att behålla
kraftledningen enligt nuvarande utförande är det bästa alternativet.
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Synpunkter via brev eller e‐mail
Ett antal frågor och synpunkter har även inkommit via e‐mail och brev. I den mån det
lämnats synpunkter har dessa uteslutande angett att befintlig kraftledning är bästa
alternativet, även om vissa även angett att andra sträckningar kan accepteras.
Det har från dessa underlag också framkommit att Högliden – Bygdeträsks jaktlag har
jakträttigheter i området. Samrådsunderlag har därför skickats även till jaktlagets
kontaktperson.
Mansjaure sameby via samrådsmöte den 16 mars
Skellefteå Kraft har ett antal olika pågående ärenden som rör omkoncessioner och ett
samråd kring dessa hölls med Malå sameby den 16 mars 2017.
Vid mötet framkom att området används av samebyn till vinterbetesmarker (dvs någon
gång i perioden november – maj). Samebyn ser gärna att ledningen behålls enligt
nuvarande sträckning och motsätter sig dragningar som sker enligt något av de andra
föreslagna alternativen. Om arbeten ska ske i området ser gärna samebyn att dessa sker
på annan tid än vintertid.
Bilaga D1a – Protokoll, samrådsmöte med Mansjaure Sameby
Bilaga D1b – Inkomna yttranden
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