Bilaga D1c - Protokoll med Malå sameby

Protokoll
Samrådsmöte med Malå Sameby avseende samråd avseende omkoncessioner för
Sörböle, Hornberget samt Bodbyn/Bygdsiljum
Deltagare:

, Skellefteå Kraft,

, Malå Sameby

Tid och plats: Den 16 mars, klockan 13:00, Gädde Herrgård, Malå
Agenda:
1. Presentation av projektet/n
2. Information från samebyn avseende det aktuella området
3. Frågor, synpunkter, övrigt
2.
presenterar syftet med mötet. Skellefteå Kraft planerar att ansöka om omkoncession enligt
ellagen för 7 stycken linjer belägna inom Skellefteå Krafts elnätsområde. Skellefteå Kraft har
identifierat att tre av dessa verkar ligga inom Malå samebys verksamhetsområde. Samebyn meddelar
dock att till följd av ändrade gränsdragningar så rör det sig om endast två av områdena En genomgång
av de olika linjerna gav och samebyn och samebyn ges möjlighet att ge synpunkter på varje delprojekt.
Presentationen ges som bilaga 1 till detta protokoll.
3. Synpunkter på projekten samt hur området används
3.1 Sörböle, Skellefteå :
Koncessionen rör två markkabelar belägna inom Sörböle och Anderstorp i Skellefteå. Befintlig
sträckning samt ett antal andra sträckningar finns framtagna som alternativ
Då gränserna för samebyarna har ändrats för något år sedan så innebär detta att område ej längre ligger
inom Malå samebys marker. Samebyn har därför inga synpunkter kring detta projekt.
3.2 Hornberget, Kristineberg:
Består av luftledning där syftet är att ansluta vindkraftsparken vid Hornberget distributionsnätet. I
koncessionen ingår också markkablarna mellan de olika verken inom vindkraftsparken. En alternativ
sträckning finns dragen norr om den befintliga ledningen. Utöver det sätts markkabel som ett
alternativ.
Området nyttjas för fribete under sensommar och höst. Området är påverkat av vindkraftsparken och
gruvdriften. I den mån det är möjligt ser samebyn gärna alltid att luftledningar förläggs som
markkabel. I vilken av de olika sträckorna som presenteras där sedan kabeln förläggs har dock mindre
betydelse. I övrigt inga speciella skyddsmått.

3.3. Bodbyn/Bygdsiljum:
Luftledning vars syfte är att försörja Bygdsiljum med omnejd med ström samt leverera produktion från
Älglunds kraftstation.
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.
3.4. Övriga områden:
De övriga projekten ligger inom andra samebyars områden och samebyn har därför inga synpunkter
kring dessa.
Så länge det inte blir några ändringsarbeten till följd av koncessionsansökningarna önskar inte heller
samebyn få utskriva några samrådsutskick utan nöjer sig med informationen som ges vid detta möte.

Vid protokollet

Bilaga 1 – Presentation från mötet

