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Bilaga 1 Samrådsbrev

2017-05-15

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ avseende ansökan om ny
koncession för befintliga 150 kV-ledningar Länsgränsen – Rengård
(Vargfors), Aldermyrberget – Rengård (Vargfors) och Bastuträsk – Rengård,
Norsjö och Skellefteå kommuner
Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att ansöka om ny koncession för de befintliga
150 kV-luftledningarna benämnda Länsgränsen (mellan Västerbottens och Norrbottens län) –
station Rengård (Vargfors), se bilaga 2A och 2B, och Aldermyrberget – station Rengård (Vargfors),
se bilaga 3A och 3B, samt ansöka om ny koncession för den nya ledningen mellan Bastuträsk –
station Rengård, se bilaga 4A och 4B, i Norsjö och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. I
bilaga 5 finns en översiktlig karta över de befintliga ledningarna.
Vattenfall har för avsikt att söka koncession för att koppla ur de befintliga 150 kV luftledningarna
Länsgränsen – Rengård (Vargfors) och Aldermyrberget – Rengård (Vargfors) från Skellefteå Krafts
station Rengård och istället ansluta ledningarna till stamnätstationen Vargfors.
Bifogat är även karta över befintlig 150 kV luftledning mellan station Pitholm (Munksund) –
Länsgränsen i Piteå kommun som Vattenfall avser söka ny koncession för och vars ena alternativa
stråk ligger inom Västerbottens län, se bilaga 1A och 1B.
Ni får denna inbjudan till tidigt samråd för att Vattenfall i detta inledande skede ska fånga upp era
synpunkter på hur alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Det är viktigt att tidigt
i processen utreda vilka alternativ som kan göra minst skada på natur- och kulturmiljön,
rennäringen och övriga intressen. Vi vill veta hur ni ser på fördelar respektive nackdelar med de
olika alternativen. Era synpunkter är tänkta att fungera som underlag för vilka alternativa stråk som
kommer att presenteras i det utförligare samrådsunderlaget för utskick till en bredare
samrådskrets. Ni kommer även att få ta del av detta för att kunna lämna ytterligare synpunkter.
Om processen
Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken med berörd
länsstyrelse, kommuner och samebyar. I detta tidiga skede av planeringen är samrådet i första
hand inriktat på att presentera alternativa ledningsstråk. I september-oktober kommer Vattenfall
även att genomföra samråd med berörda myndigheter, organisationer, samebyar, fastighetsägare
och rättighetsinnehavare, samt allmänheten.
Därefter kommer Vattenfall att sammanställa en samrådsredogörelse till länsstyrelsen för beslut
om betydande miljöpåverkan. När MKB och ansökan om ny nätkoncession för linje är framtagen
kommer handlingarna att skickas in för prövning hos Energimarknadsinspektionen.
Sweco har fått i uppdrag av Vattenfall att ombesörja samråd och tillståndsfrågor för rubricerad
åtgärd.
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