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Länsstyrelsen
Västerbotten

Av 6 kap. 24 § miljöbalken framgår bl. a. följande
Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärden samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i
fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning
(undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Lagstiftning
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken
tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje, vad gäller kraven på
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag.

Av 6 kap. 25 § framgår att den som avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärden ska
1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i
undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på
frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar
den frågan, och
2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som
bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till
länsstyrelsen.
Av 6 kap. 26 § framgår att länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett
särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar
för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Enligt 6 kap. 27 § får beslutet inte överklagas särskilt.
Av 10 § i miljöbedömningsförordningen framgår att vid undersökning eller
beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Av 11–13 § i miljöbedömningsförordning framgår närmare definition för
bedömningen av punkterna 1–3 i 10 §.
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Synpunkter inför ansökan och miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och anser att ni i
miljökonsekvensbeskrivningen särskilt ska beskriva:
-

Om den nya kraftledningen ska ersätta en befintlig ledning ska
rasering av denna tas med i miljökonsekvensbeskrivningen, då detta
anses vara en följdverksamhet. Om rasering ska ske ska påverkan
från rasering tas med i alla miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt
som beskriver alla skeden av verksamheten.

-

I miljökonsekvensbeskrivningen ska det beskrivas varför
ledningsdragning till övervägande del sker i obruten terräng istället
för längs existerande infrastruktur.

-

I avsnittet ”Naturvärden” i samrådsunderlaget beskriver ni under
rubriken ”Förutsättningar” på ett övergripande sätt vilka naturvärden
som finns inom de olika utredningskorridorerna. I denna uppräkning
är det tre områden i korridor B och G som är utpekade som områden
med naturvärden av Skogsstyrelsen som inte är beskrivna i
samrådsunderlaget (ta kontakt med Skogsstyrelsen för mer
information) och området Storklanken där det har tecknats ett
naturvårdsavtal har inte tagits med. Flera ”värdefulla naturområden”
utpekade av Länsstyrelsen i korridor A, D, F och G är inte
redovisade. Det framgår inte, vilken påverkan det kommer att bli på
dessa värden om kraftledningen byggs. Detta behöver beskrivas i
miljökonsekvensbeskrivningen och det ska framgå hur ni undviker,
avhjälper eller kompenserar den påverkan som kan uppstå. Underlag
om värdefulla naturområdena (där det finns) samt naturvårdsavtalet
bifogas detta yttrande (bilaga 1 och 3) och ska beaktas i MKB och
vid ställningstagandet kring val av alternativ.

-

I avsnittet ”Naturvärden” i samrådsunderlaget har ni en rubrik som
anger ”Förutsedd miljöpåverkan”. I det avsnittet redogör ni för den
möjliga påverkan på de naturvärden som finns längs de olika
utredningskorridorerna. Det framgår inte, annat än väldigt
övergripande, vilken påverkan det kommer att bli på dessa värden
om kraftledningen byggs. Detta behöver beskrivas i
miljökonsekvensbeskrivningen och det ska framgå hur ni undviker,
avhjälper eller kompenserar den påverkan som kan uppstå både
generellt och i särskilt värdefulla områden. De skyddsåtgärder och
skadeförebyggande åtgärder som vidtas ska vara tydligt formulerade
och inte innehålla skrivningar som ”i möjligaste mån”, ”i så stor
utsträckning som möjligt” eller ”bör”.


Det är många vattendrag som kommer att passeras av
kraftledningen. I miljökonsekvensbeskrivningen måste det
framgå hur dessa passeras både av själva kraftledningen
men även hur transporter hanteras över vattendragen under
anläggning och underhåll. Påverkan på Rickleån som är av
riksintresse för naturvård ska särskilt beaktas.
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Det förekommer värdefulla naturområden utpekade av
Länsstyrelsen, nyckelbiotoper, biotopskydd, områden med
naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen, sumpskogar och
våtmarker längs utredningsstråken. I
miljökonsekvensbeskrivningen måste det framgå i vilken
omfattning de påverkas och hur hänsyn tas till dessa både i
anläggningsskedet och under drift. I samrådsunderlaget
skriver ni att en naturvärdesinventering har utförts under
2018. Det måste tydligt framgå om dessa områden har
inventerats i samband med denna inventering och vilka
slutsatser ni drar från naturvärdesinventeringen.



Data från Artsportalen om skyddade eller fridlysta arter ska
samlas in och inkorporeras i
miljökonsekvensbeskrivningen.



Ni skriver i samrådsunderlaget att en fördjupad
fågelutredning ska göras i samband med
miljökonsekvensbeskrivningen. Förutom att beskriva
fågelförekomst och bedömda konsekvenser ska det finnas
med ett resonemang och en bedömning av lämpliga
skadelindrande åtgärder både i anläggningsskedet och i
drift.



I och omkring området som berörs av de olika föreslagna
sträckningarna förekommer både kungsörn och havsörn i
varierande utsträckning. Det behöver utredas i detalj och
kartläggas var örnar förekommer. En dragning av den nya
ledningen längs med befintliga ledningar eller längs
befintliga vägar är att föredra framför en dragning av
ledningen genom obruten terräng. Speciell hänsyn behöver
tas till örnars boplatser och deras omgivning både under
byggfasen och vid utformning av elledningen så att
störningar och risken för olyckor minimeras. Viktiga
födosöksområden bör ej fragmenteras av kraftledningen
och dess ledningsgata. Samråd behöver ske både med
Kungsörnsprojektet och med Havsörnsprojektet inom
Västerbottens ornitologiska förening.

-

Utredning av konsekvenser för rennäringen ska följa checklistan
bifogad i bilaga 2. Oavsett val av sträckning kommer kraftledningen
att beröra områden av riksintresse för rennäringen, flyttleder och
trivselland.

-

Från det inskickade samrådet kan det inte avgöras vilka arkeologiska
åtgärder som kan bli aktuella. Det kan krävas arkeologiska åtgärder
eller tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa vilka forn- och
kulturlämningar som påverkas av de olika ledningsdragningarna och
hur hänsyn till dessa planeras i alla skeden av verksamheten. Oavsett
vilken linje som väljs kommer forn- och kulturlämningar att beröras

-0001

2019-06-11

Länsstyrelsen
Västerbotten

Yttrande

5

Datum

Ärendebeteckning

2019-03-27

407-1365-2019

och därför måste det samrådas med Länsstyrelsen om kulturmiljön
när det är bestämt vilken ledningssträckning som väljs.
-

Påverkan på landskapsbilden ska redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen, särskild där det finns närboende.

-

I miljökonsekvensbeskrivningen är det även viktigt att beskriva
förutsättningarna för drift och underhåll. Hur drift och underhåll
utförs, med vilka intervaller och under vilka förutsättningar är viktigt
att beskriva. Det är även viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder
och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska vidtas för att i
samband med drift och underhåll undvika skador på kultur- och
naturvärdena. Påverkan från drift och underhåll på rennäringen ska
också beskrivas.

I ställningstagandet har
Miljöenheten, deltagit.

, biträdande enhetschef vid

Miljöhandläggare

Bilagor:

1. Dokument om Brannäsmyran, Fäbodberget och Fångstberget
2. Checklista rennäring
3. Shapefiler från Naturvård på Länsstyrelsen Västerbotten, bifogas
elektronisk

Kopia till:

Skellefteå kommun, miljoenheten.samhallsbyggnad@skelleftea.se
Robertsfors kommun, kommun@robertsfors.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Till Länsstyrelsen i Västerbotten:
Naturskyddsföreningen har inventerat avverkningsanmälda gammelskogar på Holmens marker i
närheten av Storberget och Andersvattnet i södra Skellefteå kommun. Ett område som var snitslat
för avverkning höll delvis mycket höga naturvärden och redovisas i denna rapport. Området är ännu
inte anmält för avverkning enligt Skogsdataportalen men avverkningar pågår i närområdet just nu,
och små områden med höga naturvärden är akut hotade men redovisas inte här eftersom ni är
intresserade av större områden.
Som vi tidigare informerat om finns det ett stort område som håller klass 1 i närheten, vid
Storberget, och detta område kommer att utökas ännu mer eftersom vi hittat fler arealer med höga
naturvärden bredvid, men det kommer i en annan rapport framöver.
Vänligen

för Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Bilagor:
1. Shapefiler med avgränsningar
2. Foton från delområdena i rapporten

Karta över delområde 1 – 3 i denna rapport:
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Brännåsmyrans storområde
Status: Delvis snitslat för avverkning men ej anmält ännu.
Areal: 36 ha.
Stort område med gammelskog i klass 1-2.
Delområden:
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2.1. Brännåsmyran 1. Areal: 11 ha
I den västra och centrala delen växer flerskiktad gammal grannaturskog som domineras av ca 150 år
gamla träd (ett borrprov visade 145 årsringar). De äldsta granarna är över 200 år gamla - ett borrprov
visade ca 210 årsringar! Dessutom förekommer flera grova gammeltallar som är över 200 år gamla.
Två provborrade exemplar var 214 respektive 218 år gamla! Den grövsta tallen mätte hela 60 cm i
diameter i brösthöjd! Skogen har medelgod - hög bonitet och flera granar är grova och flera grova
och mycket gamla björkar förekommer också. På marken ligger lågor av främst gran men även björk
allmänt utspridda, från färska till mossklädda och mjuka. Bitvis dominerar färskare exemplar och i
mindre delar är tillgången på död ved mer sparsam trots lika hög ålder på skogen. Gamla, mjuka och
mosstäckta stubbar förekommer.
I norra delen finns mindre delar med flerskiktad, oskött, dikad och ca 100 årig högproduktiv
blandskog. Beståndet domineras av gran och björk samt med inslag av tall bl.a. flera grova exemplar.
Det finns spridda färska lågor av björk och gran.
I östra delen finns en mycket intressant, lågproduktiv men välsluten blandsumpskog med gran, tall
och björk. Mycket gamla men klenstammiga granar i ca 170-250 års ålder förekommer allmänt och
här noterades gammelgransskål (R, S) på i stort sett varenda gammal gran som undersöktes!
Förekomsten är troligen den rikaste som Naturskyddsföreningen dokumenterat i hela Skellefteå
kommun. En provborrad gran hade 227 årsringar! Det finns även en del gamla björkar men tallarna är
överlag yngre, under 150 år, och medelåldern på skogen är inte jättehög. Några torrträd och enstaka
lågor förekommer. Bitvis är marken mycket blöt trots dikningar. I övergången till tallsumpskogen
finns tallar i 200-250 års ålder utspridda varav några urgamla torrakor.
Artfynd: R = Rödlistad enligt Artdatabanken, S = signalart enligt Skogsstyrelsen
Rosenticka (R, S), ullticka (R, S, rikligt!), granticka (R, S), gammelgransskål (R, S, rikligt i östra delen!),
tallticka (R, S), garnlav (R, S, allmän), tretåig hackspett (R, hackspår + ev. bohål), vedticka (S),
spillkråka (hackspår) och björkeldticka*.
*=signalart enligt Anders Delin

Bedömning: klass 1

2.2. Brännåsmyran 2. Areal: 16,5 ha

2
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I västra delen växer granskog där 80-100 år gamla träd dominerar, bitvis med inslag av 120-140 åriga
granar. Flera mycket grova björkar observerades och död ved förekommer allmänt i form av färska
lågor och rotvältor, bl.a. i några mycket stora ansamlingar. Stora delar av området är
gallrat/genomhugget ganska nyligen men mindre delar i brantare terräng har viss skiktning och lika
mycket död ved inklusive en del äldre exemplar som är mosstäckta och hårda. I dessa delar finns fler
granar som är ca 140 år. Garnlav (R, S) och blåticka observerades.
I östra delen övergår den produktiva skogen i trädbevuxen myr med flerskiktad lågproduktiv
tallsumpskog med inslag av björk. Delar av området är impediment. Skogen domineras av ca 140-150
åriga klenstammiga tallar men det finns bitvis inslag av betydligt äldre träd, 200-300(+) år gamla,
samt sparsamt med torrträd och färskare lågor. En del av gammeltallarna är grova och ett provborrat
exemplar var 316 år gammalt!
Bedömning: klass 2

2.3. Brännåsmyran 3. Areal: 7 ha
Ej fältbesökt område med äldre, sluten skog samt delvis trädbevuxen myr.

3
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Fäbodberget
Barrnaturskog i branten av Fäbodberget. Terrängen är brant och blockrik. Både uppe på berget och
nedanför branten är gammelskogen borta. Granar som är 150-200 år förekommer allmänt liksom
tallar i 150-250 års ålder. De äldsta tallarna är över 250 år gamla! Lågor i olika nedbrytningsstadier
förekommer sparsamt liksom glest utspridda torrakor. Skogen är hänglavsrik.
I den östra delen av avgränsningen finns små inslag av ca 80 årig, oskött barrskog men också
förvånansvärt grovstammig granskog med 150 åriga träd uppåt 55 cm i brösthöjdsdiameter och en
del uppåt 200 år gamla granar. Enstaka grov tall är också 200 år gammal. Här finns grova men färska
granlågor.
Artfynd: (R = Rödlistad enligt Artdatabanken, S = Signalart enligt Skogsstyrelsen)
Garnlav (R, S, allmän), violettgrå tagellav (R, S), tallticka (R, S), ullticka (R, S), gammelgransskål (R, S),
vedticka (S)
Bedömning: klass 1
Storlek: 4,7 ha OBS: osäker avgränsning i sydväst!
SVO nr: 1351

1
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Bild 1: Naturskogen i branten av Fäbodberget.
2
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Bild 2: Ca 250 år gammal tall med flera bohål
3
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Bild 3: Naturskogen i brant terräng. Bild 4: Tallticka förekommer i området

4
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Bild 5: Naturskogen i branten av Fäbodberget.
5
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NO Fångstberget
Ett ganska stort område med gammelskog med varierande naturvärden. Längst i nordost finns
barrskog dominerad av 120-140 åriga träd med utspridda färska lågor, enstaka gamla mossklädda
exemplar, plus en del torrakor. Vidare åt sydväst så domineras barrskogen av 100-120 åriga träd och
innehåller en del klena och färska lågor samt enstaka torrträd. I centrala delen dominerar gran i 100120 års ålder och på marken ligger allmänt utspridda lågor, mest färska men även en del mossklädda
exemplar. Längst i sydväst växer hällmarkstallskog med utspridda tallar i 140-150 års ålder och
sparsam förekomst av död ved. Området är en rik lokal för ullticka (se nedan).
Artfynd: (R = Rödlistad enligt Artdatabanken, S = Signalart enligt Skogsstyrelsen)
ullticka (R, S, flera exemplar!)
Bedömning: klass 2 med inslag av klass 3
Storlek: 15,8 ha
SVO nr: 1350

1
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Bild 1 – 2: Lågor i nordöstra delen av området

2
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Bild 3: Död ved. Bild 4: Ullticka förekommer på flera lågor i området.

3
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Bild 4 – 5: Utspridda lågor i centrala delen av området

4
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Bild 6: Gammal mossklädd låga i centrala delen. Bild 7: Död ved i kanten mot hällmarken.
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5. Riksintresse e) - Utred och bedöm vilka konsekvenser verksamhetens intrång på
riksintresset får för samebyns fortsatta möjligheter att bedriva renskötsel i området.
6. Stor påverkan/inget samtycke f) – Beskriv den sammanlagda intrångsbilden i
samebyns hela betesområde. Utred kumulativa effekter och bedöm konsekvenserna
för samebyns fortsatta möjligheter att bedriva renskötsel. Även sociala och kulturella konsekvenserna för samebyn/vintergruppen kan behöva redovisas.
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Samrådet
MKB:n ska uppge hur verksamhetsutövaren tagit kontakt med samebyns ordförande. Om annan än ordföranden varit kontaktperson ska det framgå att denne, och
de uppgifter som lämnats, varit godkända av samebyordföranden.

Planeringsunderlag
Sametinget ansvarar för kontaktuppgifter till samebyar, kartmaterial och information över samebyns markanvändning och riksintresse. På www.sametinget.se finns
färdiga kartunderlag (pdf) och uppgifter om markanvändning. GIS-skikt riksintresse hämtas på www.gis.lst.se. Skikten, kontaktuppgifter och annat underlag kan
även nås via www.länsstyrelsen.se/vasterbotten. Observera att kartmaterialet inte ger
en komplett beskrivning av rennäringens markanvändning. Därför är det viktigt att
kontakta berörd sameby.
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Den del av ledningen som berör mig är ledningens norra läge, från Station Bodbyn till
Kvarnsvedjan/Högberget. I den nordliga delen förordar jag en dragning i stråk A och godtar i andra
hand en dragning i stråk B. Jag motsätter mig däremot en dragning i stråk C.
Med den beskrivning som ges i samrådsunderlaget synes intrånget i de allmänna intressena vara i
stort sett desamma vid en dragning i läge A resp B, och bestående negativ påverkan på miljön
bedöms kunna undvikas oavsett dragning. Med detta som utgångspunkt så är det självklart positivt
för mig om dragningen förläggs i läge A som inte påverkar min fastighet.
Stråk C är ett stråk om 1,8 km förlagd till ett läge som idag inte belastas av någon befintlig
ledning/ledningsgata. Vilka överväganden som ligger till grund för att ta fram detta stråk framgår
överhuvudtaget inte av samrådsunderlaget. Det enda skäl som jag själv kan fantisera ihop är att det
är en "genare" väg från Station Bodbyn till att ansluta stråk B. Stråk C passerar ett antal
skogsfastigheter, bl.a. min, som idag har en mycket god och oinskränkt skogsproduktion. Det är inte
försvarligt att lägga en ledning i detta läge när de alternativa dragningarna, A respektive A med
anslutning till B, går i befintliga (om än något utvidgade) ledningsgator och dessa dragningar i denna
del av ledningen inte påverkar några motstående allmänna intressen. Med 40 m ledningsgata för 1,8
km ledning är det 7,2 ha skogsmark som för all framtid tas bort från produktion. I dessa tider när
man pratar om att Sverige behöver all skogsproduktion för att möta klimatmålen, t.ex. den idag
lagda utredningen om behovet av biobränsle för flygets behov, bör det ses som ett allmänt intresse
att bevara den produktiva skogsmark som finns. Och när det då finns bättre alternativ som inte
möter hinder från allmänna intressen, och där de enskilda intressena med en utvidgning av befintlig
ledningsgata måste anses som tämligen svaga, ska dessa väljas. Med detta motsätter jag mig
dragning av ledning i stråk C.
För information så är de upplåtelser som finns för fastigheten de som framgår av Fastighetsdata.
Jag vore tacksam om du kunde bekräfta att detta mejl har kommit dig till del och att jag med detta
har gjort vad som ankommer på mig att i detta läge lämna synpunkter på samrådsunderlaget.
Med vänlig hälsning

ägare av
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Bilaga 6

Burträsk 2019-03-22
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Till: Skellefteå kraft och Sweco Enviroment AB

Besvärsärende/ Bestridande av dragning Kraftledning
Tänkt dragning Bodbyn till Robertsfors.
Med det här brevet vill vi som markägare och medborgare meddela starka skäl att undvika dragning
av kraftledning i de berörda utredningsstråken A, E och F, runt den bergskedja i vilken Orrtolidberget
ingår. Den beskrivs på kartan som utgörandes av Klanken, Orrtolidberget, Uttertjärnsberget och
Masttjärnsberget o.s.v., i den nedan visade kart-delen. Vi kan med andra ord endast acceptera en
dragning i utredningskorridor enligt alternativ B. på kartdelen. Det pedagogiska greppet att utelämna
gammal odlingsmark samt områdets höjdkurvor på era kartor, uppfattar vi som djupt felaktigt och
kränkande, eftersom det undanhåller väsentliga fakta om området som föreslås bli taget i anspråk för
all överskådlig framtid.

Skäl för vår starka kritik mot andra alternativ:
Allmänt
Den berörda bergskedjan har tydliga bevarandevärda miljöer av flora och fauna, speciellt på grund av
den karga ytan med endast berg i dagen och påväxt lav/mossa och fläckvis gles påväxt av tall, trots
bergens ålder efter senaste istiden. Detta gör det till en utmärkt plats för vissa vilda djur och vissa
tamdjur (renskötsel). Området är också en för Västerbotten ovanlig ”ödemark” där det är långt
mellan vägar och andra konstruktioner som annars genererar mänsklig aktivitet. Detta är omistligt
för vissa djur, och renskötseln. För oss som markägare i byn Orrtoliden är det också ödemarkens
orörda karaktär som ger värde åt vårt markinnehav.
Här finns alltså ovanliga och omistliga naturvärden som med lätthet kommer att skadas i en byggfas,
men ännu mer i en driftsfas för en stor kraftledning.
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Argument 1 – Framtid
Anledningen till inlagan är alltså huvudsakligen det aktuella infrastruktur-projektet med berörd
kraftledning. Men vi kommer också att bestrida varje försök att etablera vindkraft i detta område så
länge vi lever. Den berörda kraftledningens underförstådda ”mervärde” som avledningsstråk för
möjlig vindkraft mitt i ett naturområde och tillika kärnområde för riksintresset renskötsel kommer vi
att bestrida i generationer, vilket här meddelas som en delmängd av vår kritik.
Argument 2 - Häckningsplatser
Den aktuella bergskedjan är en fast häckningsplats för örnar, med årligt återkommande föryngringar.
Bergen är också viktiga jaktområden för ormvråk, tornfalk och olika ugglor. Alltså nationellt
skyddsvärda varelser som lätt störs och skadas av både mänsklig aktivitet och luftburna ledningar.
Argument 3 - Hemmaområde Lodjur
De delvis kala bergen utan påväxt och tydlig utsikt är särskilt viktiga biotoper för lodjur, varför även
föryngringar är vanliga i området. Lodjurens behov av ostörd miljö och samspel med andra djurarter
kan lätt skadas av en etablering.
Argument 4 – Renskötsel
Det finns mycket väl dokumenterad forskning om renars beteende i områden som annekteras av
stora vindsnurror och andra rörliga objekt (delvis även de statiska) i luften, så som en kraftledning.
Alla bilvägar, skoterspår och all mänsklig närvaro i detta kärnområde av vinterbeteslandet kommer
att störa renskötselns möjligheter. Om era konsulter undviker att ta fram dessa fakta är det ett grovt
faktafel. Vi menar att den berörda bergskedjan därför aldrig kan tas i anspråk för vare sig luftburna
kraftledningar eller vindsnurror.
Argument 5 – Frekvent åskbärande område
Den aktuella bergskedjan är frekvent sårbar för åsknedslag. Det gör att både gamla och nya
installationer för elektricitet och telefoni innebär en tudelad risk; dels att ny utrustning drar till sig
blixtnedslag som skapar olägenhet för oss som äger fastigheter i närheten. Det innebär sannolikt
även risker för eventuellt nyetablerad utrustning i området att den skall drabbas av driftsproblem
utifrån naturens funktion att många blixtar redan nu tar mark inom detta område. Det skulle
sannolikt öka vid resning av nya höga objekt.
Med anledning av ovanstående bestrider vi alla etableringar av kraftledningar i
utredningskorridorerna A, E och F inom det berörda området.

Bergsbyn 2019-03-22

Uttersjön 2019-03-22

Ps. OBS! Vi önskar besked om att detta brev har diarieförts som inlämnat besvär i ärendet. Ds.
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Ärende: Samrådsyttrande

Till:
Från:
Ånäset).

2019-03-07

. Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå
, skogsägare med kombinationsverksamhet (

Ang. Skellefteå Krafts samråd enligt miljöbalken 6 kap. inför
ansökan om linjekoncession för ny 170 kV-ledning mellan station
Bodbyn och ny station i Robertsfors daterad 2019-02-08

Inledning
På uppdrag av
, Ånäset - inom
utredningsstråk G) har
, i egenskap av sakkunnig inom
skogliga samt mark- och miljörättsliga frågor, anlitats i rubricerat
ärende.
Vi har läst den summariskt hållna samrådshandlingen och lämnar
härmed följande synpunkter, ungefär enligt den ordning de uppträder
i texten.

Sammanfattande inställning
Som aktiv skogsbrukare med kombinationsverksamhet i form av
produktion av timmerstugor på min familjefastighet
ställer jag mig negativ till att denna kraftledning dras över min
fastighet.
I första hand yrkar jag,
, att kraftledningen
(inklusive sidoområden) dras helt utanför min fastighet
I andra hand yrkar jag att, om ledningen mot min önskan ändå kommer
att beröra min fastighet
, den grävs ned i den västra
rågången.

Snävt avgränsat syfte
I andra styckets sista mening på sid. 3 förbehåller Skellefteå Kraft
(SK) länsstyrelsen att komma med synpunkter om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) avgränsning. Enligt 6 kap. 29-30 §§ miljöbalk
(1998:808 - MB) skall emellertid avgränsningssamrådet medge att
länsstyrelsen och berörda enskilda får samrådsmöjlighet ”om
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och
utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan
antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning”.
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Med koppling till ovan beskrivna rättighet, vill vi framföra att
SWECO (2019-02-22) nekade oss att ta del av den fågelinventering som
SK gjorde sommaren 2018. Detta handlande försvårar för berörda
sakägare att komma med synpunkter på avgränsningar av MKB:n. Det kan
tyckas ineffektivt att innehålla fakta som ändå inom kort ska
presenteras för berörda. Vi har svårt att förstå relevansen med
detta handlande.
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Svagt presenterat allmänintresse
Enligt 2 kap. 6 § ellag (1997:857 - EL) får nätkoncession meddelas
endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt. Givet den
rättsliga bakgrunden är presentationen av allmänintresset av
rubricerad linjekoncession anmärkningsvärt svag. Vi blir, utan någon
förklaring av tekniska begrepp, endast upplysta om att ledningen
förväntas ”förstärka redundansen för elnätet i Robertsfors och
samtidigt skapa möjlighet för framtida elintensiva verksamheter”
samt att den ”…utgör en viktig del av elnätet för att möjliggöra
utvecklingen av Robertsfors med närområde”. Är det ställt utom
rimligt tvivel att SK:s eldistribution i detta område inte har
inslag av ekonomiskt särintresse? Vi kan heller inte utesluta att
det inom Robertsfors kommun finns enskilda företag (knutna till
vindkraftsindustrin) som kan dra ekonomiska fördelar av denna
linjekoncession. I och med avregleringen av elmarknaden råder helt
andra förhållanden nu än när de existerande ledningarna gavs
koncession.
I expropriationslag (1972:719 - ExpL) återfinns krav på
proportionalitetsprövning. Vi kan inte utläsa att denna
proportionalitetsprincip tillämpats i aktuellt projekt. Enligt
Europadomstolens praxis ska ett ingrepp i egendomsskyddet vara
proportionerligt så att 1) även om det finns ett allmänt intresse
som kan motivera ingreppet, måste det sålunda ske en avvägning
mellan det allmännas och den enskildes intresse, och 2) åtgärden
måste genomföras på ett sådant sätt att den inte innebär en oskälig
börda för den enskilde.

Oklart varför riksintressen för vindbruk utelämnats
Vi framför en farhåga att rubricerat projekt i realiteten kan ha
samband med planer på storskalig industriell vindkraftsproduktion i
Robertsfors sydöstra kommundel (VindIn:s tillståndsgivna 50-70 verk
N Ivarsboda) eller till havs (planer på 20 verk kring Rata Storgrund
I och II). Denna farhåga emanerar från utelämnad redovisning av de
två riksintressen för energiproduktion (läs vindkraft) enligt 3 kap.
8 § MB som finns på Gåstjärnsberget och Röjmyrberget (Fig. 4). Det
senare, 920 ha stora området, är till yttermera visso upptaget i det
regionala tillägget till översiktsplan för vindkraft.1 Denna
underlåtenhet framstår än mer anmärkningsvärd i ljuset av den
1

Vindkraft i Umeåregionen. Tillägg till översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige år 2010, sid. 41.
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noggrannhet SK uppvisar i beskrivningen av övriga riksintressen samt
den av SK m.fl. aktörer förväntade starka utbyggnaden av vindkraft i
Norrland.
Här kan det vara på sin plats att informera SK om den helt nya
forskningsrapport som utpekar Norra Kvarken som en av Fennoskandias
nio viktigaste flaskhalsar för rödlistade rovfåglar2. De ovan nämnda
vindkraftsprojekten står följaktligen i konflikt med starka
nationella såväl som internationella bevarandeintressen. Enskilda
kommuners mer eller mindre välförankrade ambitioner att bli
”vindkraftsrika” måste sättas i ett större hållbarhetssammanhang.
Den regionala vindkraftspolicyn från 2010 var även tydlig med att
”[u]tbyggnaden av vindkraft inom Umeåregionen ska ske så att
rovfåglar och flyttfåglar påverkas så lite som möjligt.
Umeåregionens läge i Kvarken, som är ett viktigt flyttstråk för
fåglar, medför särskild uppmärksamhet på fågelfaunan. Inställningen
är att beakta fågelintressen och undvika utbyggnad, eller i andra
hand kompensera intrång, inom de områden där konflikter med
fågelintresset är stort”. De refererade forskningsresultaten
tillsammans med målsättningarna i översiktsplanen (antagen 2010-1215 av kommunfullmäktige i Robertsfors) talar följaktligen emot
miljötillstånd för de namngivna vindkraftsprojekten i samma kommun.
År 2016 gjordes en så kallat extern översyn av nämnda vindkraftspolicy speciellt för Umeå kommun.3 Den gjordes av en av regionens
MKB-firmor med inkomster från vindkraftsindustrin och med stark
koppling till Umeå kommun. Firman tonar (inte förvånande) ned
riskerna med såväl kollisioner som habitatförluster. Vidare påstår
man att naturmiljön är väl kartlagd trots att man missat en
nationell och internationellt viktig flaskhals för fjällvråk,
kungsörn och trana samt många häckande havsörnspar. Man medger dock
att lokalisering ska undvikas i utpräglade flyttstråk.
Att varken någon kommun, länsstyrelsen eller Naturvårdsverket tagit
ansvar för att kartlägga hotade rovfåglars flyttleder i Kvarkenregionen befriar dem inte från att ta konsekvenserna av uråldriga
väletablerade naturförhållanden.

Samrådskretsen
Vi kan konstatera att SK varit föredömligt måna om att hålla
sakägarkretsen vid genom att uppmana berörda fastighetsägare att i
sin tur informera innehavare av nyttjanderätter om
samrådstillfället.

2

Hansson 2019 [https://www.umu.se/arktiskt-centrum/aktuellt/nya-publikationer]
Enetjärn Natur AB. Översyn vindkraft 2016 - Översyn av förutsättningarna för vindkraft i Umeå kommun.
2016-12-23 sid 26-29.

3

3 (5)

-0001

2019-06-11

Prövning enligt miljöbalken
Enligt 2 kap. 8a § EL skall bestämmelserna i 2-4 kap. samt 5 kap. 3
§ miljöbalk (1998:808 - MB) tillämpas vid prövning av linjekoncessioner. Vidare skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6
kap. MB ingå i ansökan. Ett med MB bättre samklingande agerande hade
varit att redan i detta avgränsningssamråd delgiva berörda allt för
tillfället färdigt beslutsunderlag. Då hade frågor rörande
lokalisering, allmän miljöhänsyn och bästa tillgängliga teknik m. m.
givits vederbörlig tyngd. Detta hade, i sin tur, förkortat
resterande ansökan och ärendehantering.

Missvisande grafisk visning av kraftledningsgatan
Bredden på hela kraftledningsgatan inklusive sidoområden är
felaktigt visad i kartorna. Den är återgiven som vore den blott 12
m. Bredden är alltså underskattad med 3-4 gånger, då den så kallade
skogsgatans bredd enligt sid 9 (avsnitt 3 Utförande) i samrådshandlingen är planerad till 30-40 m exklusive ”sidoområden”.
Välvilligt tolkat skulle man kunna tro att SK i kartorna glömt
inkludera de behövliga kalytorna på ömse sidor om kraftledningen.

Stråk G är 3–4 gånger så brett som övriga
Det är svårt att, utifrån i texten given förklaring, förstå varför
just denna del av planeringsunderlaget gjorts tre till fyra gånger
så bred som övriga delstråk. Vi kan inte utesluta att detta är ett
sätt att försöka dölja avsikten att dra ledningen över fastigheten

Tekniska svårigheter vid markkabel tveksamt angivna
Man använder ett av samrådshandlingens längsta textstycke för att
försöka förstora svårigheterna med ett nedgrävt alternativ. Särskilt
underligt blir det när man ska förklara behovet av en ”en väg med
god bärighet”. Som om man inte behöver ta sig fram med samma
bärighet längs en ledningsgata med luftledning?

Nollalternativet är illa formulerat
På sid. 8 beskrivs nollalternativet tendentiöst med värdeladdade ord
som ”undermineras”, utvecklingen av Robertsfors kommun ”hämmas”.
Ordet ”även” beträffande uteblivna miljökonsekvenser är använt på
ett subjektivt, försåtligt sätt.
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Ej underbyggda slutsatser om effekter på naturvärden m.m.
Trots att man i detta ”tidiga” skede inte vill visa ens ett embryo
till MKB eller ens en genomförd fågelinventering, anser man sig
kunna konstatera att effekterna av projektet är begränsade för såväl
fågel- som naturvärden. Utan redovisade fakta tycker vi att detta är
ett tveksamt agerande.
I samband med fågelinventeringen lyfter man fram en för sakägarna
intetsägande term ”SIS-standard” liksom för att framstå i god dager.
Så länge man inte berättar vad denna (mellan vissa MKB-firmor
kommersiellt skapade) ”standard” innebär bör man utelämna termen.
Ett av de bättre textavsnitten beskriver SK:s beslut att medge att
kraftledningen skulle innebära betydande miljöpåverkan.

Missvisande om "fortsatt arbete"
I detta avslutande avsnitt gör man ett nummer av "fördjupade
utredningar" avseende magnetfält, kultur-, fågel- och
naturmiljövärden. Som om man gjort några studier redan och ska göra
fler. Vi kan inte tolka formuleringen (avseende åtminstone
fågelinventering) på annat sätt än ett försök till manipulering av
läsaren. Ordvalet leder läsaren till att tro att SK ska göra två
inventeringsomgångar. Stämmer det verkligen?

Dag som ovan,

med stöd av

SkogDr., Docent i skogshushållning,
blivande Fil. Mag. i mark- och
miljörätt
Box 22
918 03 Holmön
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Synpunkter – Ansökan om koncession för ny 170 kV- ledning mellan
stationerna Bodbyn och Robertsfors
Skriftliga synpunkter
Namn:
Adress:
E-post:
Telefon:

91591 Robertsfors

Fastighetsbeteckningar:
Synpunkter:

Att ta hänsyn till. Öster om Yttre Ultervattnet finns ett betydande antal
kulturlämningar som ligger inom de föreslagna ledningsdragningarna som
benämns med alternativ B och G. Exempel på dessa är Kvarnvägen som har
sin utgångspunkt i nordligaste delen av Yttre Ultervattnet och vidare norr
om Abortjärn till Västbyn Flarken. Den användes som transportväg för byn
när säd skulle transporteras till Flarkens kvarn för malning. Flarkens kvarn
var på den tiden vattendriven. Ett annat exempel på kulturminne är
Kyrkvägen som har en sträckning från norra delen av Yttre Ultervattnet och
vidare öster om byn för att sedan sluta vid Kyrkan i Bygdeå. Det var
transportleden när byborna skulle till kyrkan i Bygdeå.
Andra exempel på kulturminnen som kommer att beröras vid dragningar
öster om Yttre Ultervattnet är ett antal kolbottnar och tjärdalar som är
bevarade. Olika kolmilor som då användes var både ligg- och resmilor.
Det finns också betydande områden med renbete inom området Yttre
Ultervattnet Flarken. Hällmarker som är bevuxna med renlavar och
områden som samerna använder för utfodring av renarna.
Alternativen B och G kommer helt eller delvis att passera via bebyggelse
genom byn. Det är alltid negativt att få en kraftledningsgata med en 170kV- ledning som passerar i anslutning till bebyggelse. Med de synpunkter
som anges föreslår vi att ledningssträckan genomförs enligt förslaget A.

Ett påpekande

Ni skriver att utredningsstråk A kommer att passera Hertsångerälven, men
det är högst osannolikt. Den har sin sträckning från Ånäset där Granån,
Flarkån och Kålabodaån går samman och vidare genom Hertsånger ned till
havet.
……………………………………………………..
…………………………………………………………

