Bilaga D1 ‐ Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse – Koncession för fortsatt drift av
en 33 kV‐markkabel som löper mellan Älvsbacka och
Sörböle, 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 två transformatorstationer vid
Hedensbyns industriområde, Skellefteå Kommun. Koncession har nummer 412 JP 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 (inklusive trafikverket), ägare
med särskild rätt samt representationer för berörda sk gemensamhetsfastigheter. Utöver
detta har ett separat samråd hållits med Mansjaur sameby.
I detta underlag presenteras de åsikter och synpunkter som kommit in under
samrådsprocessen.

Sammanställning, inkomna synpunkter och frågor:
I samrådprocessen har ett antal synpunkter inkommit. Ägare till fastigheten
har i ett svar meddelat att ”alternativ Turkost” inte accepteras då det kan göra intrång i ett
område med byggnadsminne. Skellefteå kommun meddelar att inom fastigheten
så planeras nya industritomter och anser att en ny ledning inte bör förläggas så att
denna mark begränsas i sin användning. Trafikverket meddelar i sitt svar att de
förespråkar befintligt kabelalternativ med hänsyn till järnvägsplanen med
norrbottnabanan
Skellefteå Kraft har tagit del av alla åsikter och arbetar in dessa i MKBn till ansökan.
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Mansjaure sameby via samrådsmöte den 6 mars
Skellefteå Kraft har ett antal olika pågående ärenden som rör omkoncessioner och ett
samråd kring dessa hölls med Mansjaur sameby den 6 mars 2017.
Samebyn hade inga synpunkter om det aktuella projektet.

Bilaga D1a – Samrådsunderlag
Bilaga D1b – Inkomna svar
Bilaga D1c – Protokoll, samrådsmöte med Mansjaure Sameby
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