Bilaga D1 ‐ Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse – Koncession för fortsatt drift av
en 33 kV‐ledning som ansluter Granfors Kraftstation,
Skellefteå kommun till distributionsnätet.
Inledning
Skellefteå kraft Elnät AB (fortsatt benämnt Skellefteå Kraft) har idag koncession enligt
Ellagen(1997:857) för en 33 kV‐ledning som ansluter Granfors vattenkraftverk, Skellefteå
kommun till distributionsnätet. Koncession har nummer 412 Jz 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 samt Skellefteå kommun. Samråd har även hållits med Mansjaur sameby.
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 2
oktober 2017.
, (19 september), Fastighetsägare
Meddelar att fastigheten berörs av alternativ 3 och 4. En vattenledning finns på
fastigheten från en brunn 300 meter norrut. Om befintlig väg används och förstörs så
måste den återställas. På samma sätt måste vattenledningen som är dragen i marken
återställas ifall denna förstörs.
Svar: Skellefteå Kraft arbetar in synpunkterna i MKBn. Om något av alternativen 3 eller 4
väljs som slutligt alternativ ser Skellefteå Kraft till att markera ut den befintliga
vattenledningen innan arbetet påbörjas.
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Svenska Kraftnät gm
(20 september)
Meddelar att två av sträckningsalternativen (alternativ 3 och 4) innebär en dragning som
görs i anslutning till deras 400 kV stamledning. Svenska Kraftnät listar i svaret upp ett antal
krav de ställer i de fall en kraftledning dras parallellt med deras stamnätsledning.
Svar: Skellefteå Kraft har tagit del av synpunkterna. I händelse av att alt 3 eller 4 väljs som
alternativt kommer kontakt med Svenska Kraftnät tas innan projektet börjar att
detaljplaneras.
Skanova gm
Meddelar att de inte har någon erinran till projektet
Svar: Skellefteå Kraft har tagit del av synpunkten
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. Samebyns ordförande
meddelade att den aktuella ligger inom ett område som nyttjas till
vinterbete. Det kan förekomma att samebyn vistas i område någon gång mellan november
till april men normalt någon gång mellan december till februari. Samebyn ser helst att
linjen behålls som den ser ut i dag för att minimera arbeten i området och skador på
marken.
Svar: Skellefteå Kraft tagit del av synpunkterna och arbetar in dessa i MKBn
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