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Inbjudan till samråd gällande ansökan om koncession för ny 150 kVluftledning mellan Aldermyrberget och Vargfors i Norsjö och Skellefteå
kommuner
Samråd
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för ny 150 kV-luftledning i Norsjö och
Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Ledningarna är en del av regionnätet som tillhandahåller el till delar av
norra Sverige. Aldermyrberget – Vargfors omfattas av reinvestering av ledning i befintlig ledningsgata och
dragning av en ny ledning i ny ledningsgata.
Under september-december 2017 genomförde Vattenfall ett omfattande samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken för
de planerade ledningarna och dess alternativa utredningsstråk. Efter samrådet har Vattenfall sammanställt alla
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som skickats till länsstyrelsen i Västerbottens län för beslut om
verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan eller ej.
Utifrån inkomna synpunkter och genomförda utredningar har Vattenfall utarbetat förslag på en ledningsdragning
som bolaget ska ansöka om koncession för inom de stråk som bolaget valt att gå vidare med. Några av de tidigare
redovisade utredningsstråken har uteslutits och några har reviderats, se Figur 1.
Vattenfall genomför nu samråd enligt 6 kap 29-30§§ miljöbalken. Syftet är att samla in information och
synpunkter om kvarvarande utredningsstråk med föreslagen ledningsdragning.
Samrådshandlingar som innehåller mer information om projektet och dess förutsättningar och förutsedda
påverkan finns att hämta på www.vattenfalleldistribution.se/samrad eller få tillskickad genom att kontakta
,
@sweco.se eller
För önskemål om inzoomad karta över er fastighet kontakta
Ni som får detta brev är fastighetsägare och/eller ägare av särskild rätt till en/flera fastigheter vid eller i närheten
av ledningarna och/eller dess alternativ. Ni kan även vara berörd myndighet, sameby, organisation eller förening.
Vi önskar att ni som är fastighetsägare informerar era eventuella arrendatorer eller eventuella hyresgäster om
detta projekt. Vi vill med detta brev informera om projektet samt ge er möjlighet att lämna synpunkter och/eller
ställa frågor.
Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas till
fredag den 30 mars 2018 via e-post til
@sweco.se eller skriftligen till

, senast

Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

Samrådsmöte, Öppet hus
Vattenfall hälsar välkommen till ett samrådsmöte för att informera om projekten och deras förutsedda
miljöpåverkan, samt för att svara på frågor. På samrådsmötet kommer detaljerade kartor med fastigheter och
ledningssträckningarna finnas tillgängliga.
Datum: onsdag den 21 mars 2018
Tid: Kl. 17:00 – 19.00
Plats: Furuskolans restaurang, Furugatan 7, Jörn
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Figur 1. Karta över de stråk som Vattenfall Eldistribution väljer att gå vidare med och söka koncession för ny
ledning inom, samt de stråk som uteslutits från den fortsatta utredningen (grå stråk). Föreslagen
ledningssträckning mellan Aldermyrberget och Vargfors markeras med blått streck.

