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Komplettering till ansökan om förlängning
av koncession för 2 markkablar vid
Sörböle/Anderstorp (ärende 2017- 103411)
Nedan följer svar till kompletteringsbegäran från Ei (daterat 2018-04-04)

Koncessionskarta
En koncessionskarta bifogas som bilaga till kompletteringen
Markkablarnas tekniska utformning
En principskiss för hur kablarna är förlagda samt tekniskt data bifogas som bilaga. Det
tekniska datat utgörs av ett produktinformationsblad där datat för de aktuella kablarna är
markerat med gult!
Avstånd till bostadshus/skolor/förskolor
Kablarna är överlag förlagda i ett handelsområde i anslutning till E4:an. Närmaste
bostadshus finns i områdes södra del och ligger på ca 40 meters avstånd från en av de
aktuella kablarnas sträckning. Eftersom det rör sig om en markkabel så avtar magnetfältet
på bara några meters avstånd och därför försumbart.
Riksintresse för E4:an
Markkablarna är förlagda i anslutning till E4:an med tillstånd av gamla vägverket. Eftersom
kablarna redan finns nedgrävda i marken berörs inte riksintresset om nuvarande sträckning
behålls.
Skillnaden mellan nuvarande sträckning och den gamla koncessionskartan 412 Gy(3)
Anledningen till att sträckningarna skiljer sig åt är förmodligen att sträckningen ändrades
något i samband med att kabelsträckningen detaljprojekterades i början av 2000-talet.
Detta beror sannolikt på att man valde att ta hänsyn till en vägrastplats samt tankstation
som finns i området. Det är den nu sökta sträckningen som är den korrekta.
Ledningsträckning genom Maskaure sameby
Skellefteå Kraft Elnät har alltid en ambition att tidigt i våra projekt ha samråd med den
berörda samebyn i området för att ge möjlighet att lämna synpunkter. Den aktuella
markkabeln går igenom ett tätbebyggt område i anslutning till ett handelsområde och
E4:an. Kabeln är ju dessutom i sin sökta sträckning redan nedgrävd och på plats. Samebyn
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kan därför inte anses vara berörda i detta fall och vi har därmed inte heller valt att ha något
samråd med dom.

Med vänlig hälsning
Skellefteå Kraft Elnät AB
Miljösamordnare

Bilaga 1a – Sörböle, koncessionskarta nr 1
Bilaga 1b – Sörböle, koncessionskarta nr 1
Bilaga 2a – Kabelförläggning
Bilaga 2b - Kabeldata
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