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1 Inledning

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har genomförts. Samrådet syftar till att Vattenfall Eldistribution
AB avser att söka koncession (tillstånd) en ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Denna samrådsredogörelse är en redogörelse för hur samrådet har genomförts, vilka samrådskon-
takter som tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna synpunkterna
innebär.

Samrådsredogörelsen utgör en del av koncessionsansökan enligt Ellagen (1997:857) som skickas
till Energimarknadsinspektionen.

2 Samrådets genomförande

Tidigt samråd har genomförts för att Vattenfall Eldistribution i det inledande skedet ska kunna
fånga upp synpunkter på hur alternativa ledningsstråk kan planeras på lämpligaste sätt. Ett sam-
rådsbrev skickades ut den 13 september 2017 till berörda länsstyrelser, kommuner och samebyar.
Förslag på ändring av/nya utredningsstråk, synpunkter och information som kan vara värdefull för
det fortsatta arbetet lämnades senast fredag den 29 september 2017.

Den 21 december 2017 skickades samrådsunderlag med information om rubricerade ledningar och
inbjudan till utökat samråd (Bilaga 1b) via post och/eller mail till länsstyrelsen i Norrbottens län och
Västerbottens län, Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner, övriga berörda myndigheter,
organisationer, föreningar och samebyar (Bilaga 2) och till fastighetsägare och rättighetsinneha-
vare inom utredningskorridorer på en bredd mellan cirka 200–400 meter längs alternativa stråk (Bi-
laga 3). Sista dag för yttrande var 2 februari 2018 vilket sedan senarelades en vecka till 9 februari.

De berörda inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. I samrådsunderlaget presenterades
information om planförhållanden, den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan.

Annonsering om samråd skedde i Norran, Piteåtidningen, Folkbladet och Västerbottenskuriren den
22 december 2017 (Bilaga 4). Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, in-
formation om var samrådsunderlag kunde erhållas och var synpunkter kunde lämnas. Informat-
ionen publicerades även på Vattenfall Eldistributions hemsida där även samrådsunderlaget fanns
att hämta.

I annons, webbtext och utskickat samrådsunderlag fanns en inbjudan till samrådsmöte i Kyrk-
strömsgården i Arjeplog. Mötet hölls onsdag den 24 januari kl. 18:00-20.00. Under mötet skedde
en presentation av Vattenfall Eldistributions planer, förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan.
Frågor ställdes löpande under samrådet. Presentationen avslutades med information om det fort-
satta arbetet och hur synpunkter kan skickas in via e-post, skriftligt eller via de synpunktsblanketter
som finns på plats under samrådsmötet.



3 Inkomna yttranden och synpunkter

Nedan presenteras de huvudsakliga synpunkterna i inkomna yttranden direkt följt av Vattenfall El-
distributions bemötande på synpunkterna (i kursiv stil).

3.1 Länsstyrelse och kommun
Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbotten informerar under det tidiga samrådet att det finns natur- och kulturin-
tressen längst sträckan för utredningstråken. När det presenteras ett mer detaljerat samråds-
underlag kommer länsstyrelsen att lämna mer detaljerade synpunkter i samband med beslut
i frågan om betydande miljöpåverkan (BMP).

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Länsstyrelsen Västerbottens
synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet och i MKBn. Vattenfall Eldistribution kommer att lämna
in samrådsredogörelsen och begäran om beslut om BMP när samrådet är slut.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen Norrbotten informerar under tidiga samrådet att det finns natur- och kulturintressen
längst sträckan för utredningstråken samt vad som behöver tas upp i kommande samrådsunderlag.

Länsstyrelsen Norrbotten beskriver vad som behöver redovisas i kommande MKB, fram för allt be-
hövs redovisning av fornlämningar och andra kulturmiljöintressen. MKBn behöver även innehålla
vilka försiktighetsåtgärder som planeras vidtas vid raseringen, uppförande av ny ledning samt kom-
mande drift- och underhållsåtgärder för att undvika markskador.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Länsstyrelsen Norrbottens syn-
punkter i det fortsatta utredningsarbetet och i MKBn.

Arjeplogs kommun - miljö, bygg, räddning

Synpunkter under tidigt samråd:
Om alternativ B2 väljas skulle ingreppet ske i redan bearbetade områden och inga nya områden
behöver tas i anspråk. Intressen för områden med biltestverksamhet och rennäring måste beaktas.
l kommunen har vi flera inhägnade biltestområden som ligger i direkt anslutning till några av de
vägar som är utmärkta i kartunderlaget som t.ex. vägen mellan Slagnäs-Arjeplog. Alternativ B3 går
rakt igenom ett biltestområde och är inte optimal.

Synpunkter under utökat samråd:
Alternativ B2 verkar vara det bättre alternativet ur natur- och miljöskyddshänseende, men då under
förutsättning att ingreppen till största delen utförs i redan befintliga ledningsgator. Riksintressen
och områden skyddade enligt 7 kap MB samt övriga intressen ska alltid beaktas. Det är viktigt att
även skyddet för människors hälsa säkerställs för de närboende så de inte riskerar att behöva ut-
sättas för elektromagnetiska fält. Viktigt är att miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” också beaktas.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Arjeplogs kommuns synpunkter
i det fortsatta utredningsarbetet.



Arjeplogs kommun - tekniska

Synpunkter under tidigt samråd:
Om alternativ B2 väljs bör ledningen kabelläggas när ledningen närmar sig tätortsnära bebyggelse,
även framtida sådan samt vid övergång av Vaukaströmmarna (alternativ A1). Arjeplogs kommun
kan inte utöka villaområdet mot Vaukaströmmarna då PL8 85 stoppar nya villaområdet med ca 180
meter kvar av attraktiv bostadsmark. Att då bygga ytterligare en 150 kV-luftledning i samma om-
råde bör undvikas. Vaukaleden och Vaukaområdet är ett av de mest välbesökta strövområdena i
Arjeplogs kommun. Vaukaleden är helt handikappanpassad och Arjeplogs kommun lägger årligen
skattemedel på underhåll och förbättringar i området. Under 2018 påbörjas en kombinerad skoter-
och skidbro över Vaukaströmmen. Genom Vaukaområde går idag både PL8 S4 och PL8 S5 och
om ytterligare ledning inom detta område ska den kabelläggas.

Arjeplogs kommun - kommunstyrelsen

Förordar en sträckning som innebär en breddning av ledning PL8S4 (ett modifierat utredningsstråk
B2) samt anslutning till Slagnäs enligt utredningsstråk B3. Minst olägenhet genom att bredda
befintliga ledningsgator och bygga parallellt med nuvarande ledningar. Förutsätter att sträckning-
arna i vissa delar justeras/förändras så att privat mark, skogs- och odlingsmark, så långt möjligt
undviks och att exponering för magnetfält begränsas. Av stor vikt att ledningsdragningen inte för-
svårar ny bostadsbebyggelse. Ledningen bör kabelförläggas i tätorter/byar samt i framtida utpe-
kade områden för bebyggelse. Testindustrin och besöksnäringen/turistindustrin bör beaktas som
allmänna intressen och ska så långt som möjligt skyddas. Om ytterligare ledning byggs inom
Vaukaområdet (viktigt strövområde) ska den kabelläggas.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Arjeplogs kommuns synpunkter
i det fortsatta utredningsarbetet.

Arvidsjaurs kommun

Nämnden anser att föreslagen sträckning ska vara alternativ B1. Sträckorna B2 och B3 bör ej ex-
ploateras då det inom dessa sträckor finns skyddsvärd natur samt bebyggelse som redan i dag är
påverkade av en eller flera kraftledningar. Om B2 och B3 blir aktuellt ska ledningen vid byar, en-
staka bostadshus och fritidshusområden vara markförlagd och där sjöar finns ska Iedningen Iäggas
på botten. Vid Norrmalm, Högås, Renviken samt Nya Bastusel måste föreslaget stråk ändras för att
inte komma för nära bebyggelsen och och inte heller förorsaka att dricksvattnet påverkas negativt.
Det är mycket trångt i Norrmalm och i Renviken för att få plats med en ledning.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Arvidsjaurs kommuns syn-
punkter i det fortsatta utredningsarbetet.

Malå-Norsjö kommun

I det fall utredningsstråk B1 väljs bör anläggning så långt möjligt ske där befintlig infrastruktur, så
som ledningsgator eller vägar, finns eller i direkt anslutning till dessa.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer att beakta Malå-Norsjö kommuns syn-
punkter i det fortsatta utredningsarbetet.

Sorsele kommun

Människors hälsa ska prioriteras varför det är viktigt att magnetfälten inte överstiger dom uppsatta
gränsvärden som finns.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta till det fortsatta utredningsarbetet.



3.2 Samebyar
Vattenfall genomförde den 6 och 7 november 2017 samrådsmöten med berörda samebyar av
några av Vattenfall Eldistributions pågående projekt. Den 6 november genomfördes tre sam-
rådsmöten, ett med Malå sameby, ett med Mausjaur sameby och ett med Västra Kikkejaure sa-
meby. Den 7 november genomfördes ett samrådsmöte med Maskaure sameby. Se protokoll Bilaga
7.

Västra Kikkejaure har vid senare kommunikation avseende Vattenfall Eldistributions förslag på
sträckning informerat om att de vill att ledningen dras på den västra sidan om vägen mot Uddjaur.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution kommer i det kommande utredningsarbetet ta hän-
syn till samebyarnas intresseområden och de synpunkter som lämnats under samrådsmötena.

Vattenfall Eldistribution har utifrån Västra Kikkejaures synpunkter justerat sträckningen och dragit
den på den västra sidan vägen i den mån detta varit möjligt med hänsyn till bebyggelse, naturmiljö
och andra intressen.

3.3 Allmänhet och fastighetsägare/rättighetsinnehavare
Arjeplogs Allmänning

Synpunkter inlämnade av ägare för fastigheter i Kurrokveik gällande utredningsstråk B1. Stor este-
tisk nackdel, problem för hästar och andra betande djur, oro för att vattenkvalitén kan påverkas i
vattenbrunnarna, oro för magnetfält, redan störning från Porsches verksamhet. En kraftledning ska
absolut inte dras nära bebyggelse utan det finns många områden i Arjeplog där kraftgata kan dras
utan att påverka boendemiljöer och som inte strider mot kommunens mål om en vacker fjällnära
skärgård och miljömålet Storlagen fjällmiljö. Byarna Kurrokveik och Sjulnäs är omnämnda i Läns-
styrelsens program för bevarande av odlingslandskap. Båda byarna har Klassifikation N/K och be-
varandeklass 1, vilket gör det olämpligt för intrång av ledningsgator i de miljöerna. Sjulnäs finns
även med i Norrbottens Kulturmiljöprogram 2010–2020, vilket absolut måste beaktas. I stråk B1
finns väldigt många fornfynd. Enetjärn har gjort en Naturvärdesinventering i strandnära lägen. I de
flesta inventerade byarna kan fastslås att det finns påtagliga naturvärden. Även olämplig utifrån Ar-
jeplogs kommuns Lokala utvecklingsstrategi och översiktsplan Framåt – Åvddån där planen är att
främja bostadsbebyggandet och skapa en attraktiv livsmiljö. Kommunens har pekat ut flera lämp-
liga utvecklingsområden för nyetablering av bostäder och flera av dessa områden är i stråk B1,
bl.a. Kurrokveik, Ånge och Mellanström. Det är av vikt att undvika förfulande projekt, likande led-
ningsgator där utvecklings och rekreationsområden är belägna. Det är självklart viktigt att aktörer
som Vattenfall lyssnar på invånare i områden där ledningar planeras och även finns uppförda och
inte förstör stora emotionella och reella värden. Flera biltestverksamheter finns längst stråk B1. En
kraftlinje skulle under uppbyggnaden vara störande för verksamheten, men även högst olämplig vid
flera platser då den passerar landbanor, nedfartsvägar och platser för uppställning av kåtor och
matplatser för test- och eventverksamheten. I utvecklingsfasen finns det oro över att de elektro-
magnetiska stålningarna kan påverka utvecklingen av systemen för själkörande bilar. Linje B1
kommer även att dras över vatten och vid strandnära områden, detta påverkar vattnets grumlighet.
Mycket slam påverkar fisk, fåglar och andra djur som lever i vattenområdet, men även friskvattnet
som många fastigheter hämtar från sjöarna, bla. till sina djur.

Under samrådsmötet 24/1 framkom en alternativ dragning till B2, från ställverket på Öberget mot
Renbergsvägen, över mot Lövlunsvägen och vidare mot Avaviken för att slutligen nå ledningar mot
Slagnäs. Förslag lades även fram om att bygga nya ledningen i bredd med den redan befintliga
kraftledningen. Med dessa båda förslagen finns det många och viktiga fördelar. Nästan inga privata
fastighetsägare berörs, det estetiska och vackra Arjeplog med omnejd får behålla sin karaktär. Vat-
tenfall har även option hos Arjeplogs Allmänning om att bygga 25 vindkraftverk i Dragnäs/Sterbots.
Byggandet av dessa vindkraftverk har hittills fått bero på grund av den höga kostnaden det skulle



generera för att bygga kraftnät för att ansluta till befintligt elnät då det varit långa avstånd. Då ni
väljer att bygga enligt de diskussioner och förslag som nu inkommit till er så finns det även möjlig-
het att genomföra vindkraftsparken på marken där optionen finns.

Arjeplogs Allmänning inkom med ytterligare synpunkter efter att ha fått tagit del av Vattenfalls El-
distributions förslag till sträckning.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution justerade ledningssträckningen efter samrådsmötet
med hänsyn till området kring Kurrokveik. Då ytterligare synpunkter inkom sågs sträckningen över
ytterligare och justerades i den mån det var möjligt utifrån hänsyn till andra intressen såsom natur-
miljö.

Arvidsjaurs Allmänning

Gällande alternativ B2, kan ev. godkänna en dragning på norra sidan väg 95 men inte på södra si-
dan.

Cartest AB

En stor beslutad testning har nu påbörjats inom vårt område med förarlösa fordon. Dessa körs “wi-
reless” inom området och vi vill försäkra oss om att en 150 kV ledning inte kan skapa någon form
av magnetfält som kan störa pågående trådlösa tester av förarlösa fordon. Stora volymer av vätgas
och gasol hanteras samt även andra brandfarliga vätskor som bensin, diesel och LPG gas. Elström
och vätgas är ingen bra kombination i närheten av varandra. Alternativet B1 skapar en stor oro
bland berörda fastighetsägare i alla byar som berörs och sannolikheten med överklaganden och
protester blir stor med den ledningsdragningen. Alternativet B2 är att föredra då det visade sig på
samrådsmöte att nästan inget motstånd finns för den dragningen av ledningen.

Porsche

På detta området pågår en långt skriden planering av anläggning av biltestbanor. Det har redan in-
vesterat miljontals kronor i detta projekt. Det är mycket våta marker i området, där det är näst intill
omöjligt att bygga något. Så alla torra partier är viktiga för oss. Av sekretesskäl vill vi också spara
så mycket vegetation som möjligt längs Slagnäsvägen, som insynsskydd. Alternativ B1 är därför ett
alternativ som vi inte kan acceptera. Dessutom går i stort sett hela linjen från Slagnäs till Arjeplog
på privatägd mark, vilket sänker värde på alla berörda fastigheter, det är inte att ta hänsyn.

Vi föreslår att Vattenfall drar linjen på så mycket statligt ägd mark som möjligt. Alternativ B2 med
modifikationer.

Om alternativ B1 blir aktuellt skulle det vara praktiskt att använda befintlig ledningsgata (befintlig
ledning ska tas ner då ledningen markförlagts utefter vägen).

Förordar alternativ B2 med en modifierad sträckning. Sparar in på en linje mellan Bastusel-Slagnäs
= miljövänligt. B1 tangerar eller går igenom ett antal s.k. Lis-områden (undantag för strandskydd i
kommunens nya översiktsplan) vid Slagnäs, Kallön, Mellanström och Kuorrokveik. Det innebär för-
svårande alt omöjliggör exploatering = värdeminskning på fastigheter. Pga. biltestbranschen testar
förarlösa fordon kan deras test-siter inte infekteras av strömstörningar. Enligt sträckning B1 kom-
mer 2 sådana områden att passeras. Porsches vid Kuorrokveik och Cartest vid Öberget (nära Ar-
jeplogs tätort). Enligt B2 kommer Tjintokk testanläggning att beröras och linjen kommer kanske att



måsta anpassas enligt deras behov. Ca 5–7 km öster om Arjeplogs samhälle finns Colmis testan-
läggning på båda sidorna av väg 95 med en bredd av ca 5 km på vardera sidan. Därför måste tänkt
sträckning dras väster om 95:an mot Renbergsvägen för att undvika ovanstående problem. Drag-
ningen efter 400 kV ledningen mot Norrmalm (inom Arvidsjaur kommun) bör särskild hänsyn tas vid
byarna Högås och Norrmalm för att minska strålningen för närboende. Jag förordar en genare
sträckning med början söder om Högås med riktning mot Fälloheden för anslutning till befintlig 130
kV ledning, om det inte innebär för stort intrång och men för rennäringen. Det finns ett flertal väldigt
små skogsfastigheter (s.k. Nybyggen med en areal på 50–60 ha) längs med väg 95. Det är önsk-
värt att linjen dras på västra sidan av vägen från Allejaur och går utanför privatskiftena och förläggs
på Sveaskogs mark. En 40 meters bred linje tvärs skiftena medför ett orimligt stort intrång. Kommu-
nen exploaterar mark öster om samhället och bör rådfrågas om anslutning mot Ställverket.

Ligger utanför utredningsstråk B2. Planerar att flytta permanent till Norrmalm inom ett par år, öns-
kar att ledningen inte går igenom byn med tanke på strålning, ljud/buller och allmän olägenhet. Har
ritat ett nytt förslag i yttrandet.

Vi har vår dricksvattenbrunn på grannfastigheten,  (även grannen 
 har en brunn där) och vi är oroade för vad en ledning kan få för konsekvens för vår vattenför-

sörjning. Avverkning i ledningsgatan kan påverka tillrinning av ytvatten till kallkällorna och ett
ökande skoteråkningstryck i ledningsgatan som kan påverka vattnet. Avståndet mellan vägen och
berget är så smalt att det förefaller omöjligt att dra en ledning där utan att påverka våra vattentäk-
ter. Skulle Ni välja att gå med ledningen i B2 så att det påverkar vår vattenförsörjning på något sätt
så vill jag ha garantier för att vi hålls skadeslösa och att vi får fortsatt god vattenförsörjning. Om Ni
väljer att gå på den norra sidan av älven så förordar vi att Ni går på norra sidan av berget Uppa-
vare, som ligger direkt norr om byn Bastusel (se karta i yttrandet). Alternativt går så långt söderut
att man följer det myrstråk som finns söder om byn. Det minimerar intrånget på den produktiva
skogsmarken.

Vi godkänner att ni drar ny ledning (B1) om ni går efter den befintliga breda ledningsgata som går
ca: 500 meter ovanför (sydväst) om Arjeplogvägen och ner till ställverket.

Utnyttja statlig mark så långt som möjligt i stället för privat mark. På östra sidan om den befintliga
ledningsgatan för alternativ B2, är det statlig mark (Svea Skog) ända ned till Storavan.

Ifall alternativ B1 realiseras, vilket jag innerligt hoppas att ej så sker, vill jag fästa er uppmärksam-
het på att det ligger en nergrävd färskvattenleding från en källa uppe mot Aspavaberget ner till den
kvarvarande gården i Brännlund. Ledningen korsar landsvägen.  Nuvarande markägare, Assi Do-
män, känner ej till vare sig ledningen eller källan. Den är ej markerad i terrängen men kan anvisas
av mig. Ni måste alltså i tid kontakta mig för placering av stolpar ifall alternativ B1 skall verkställas.

 och 

Vi ser helst att ny ledning placeras i anslutning till befintlig ledningsgata. En ytterligare ledningsgata
skulle komma att ta i anspråk en förhållandevis stor del av skogsmarken på små fastigheter som



vår. Vi föreslår därför en ledningsdragning som belastar de större skogsfastigheterna (SCA och
Sveaskog).

 och 

Vi i Sjulnäs, Grannäs, Strömholm som har mark kring transformatorstationen och söderut stödjer
Albert Laestanders förslag. För oss blir påverkan minimal och vi slipper fler kraftledningsgator som
försämrar våra skiften. Vi föreslår sträckning: B2 - B3 och stryk helt B1.

Alternativen är olämpliga för enskilda markägare. Mer lämpligt att gå mitt emellan B1 och B2 på i
huvudsak statlig mark och följa befintliga skogsbilvägar (ritning i yttrandet).  Försvårar jordbruket
vilket är förödande för näringen. Problem med stolpar och arronderingen på små vallar samt
allmnänhetens skepticism när djur betar under ledningar och exv. getost eller säljs. Överväg att
flytta ledningen från framförallt B2.

Ligger utanför utredningsstråk B2. Motsätter sig till förslaget genom Norrmalm. Planerar att flytta till
dit permanent, värdet på fastigheten kommer att minska rejält. Oro över att barnen ska behöva ut-
sättas för en till ledning. För alternativ B2 verkar det som att man frångår alla förutsättningar i sam-
rådsunderlaget. Förutom i Norrmaln så kommer ledingen i Renviken och Högås att ha extremt liten
marginal till boenden. Se över en ny dragning av B2 där man tar hänsyn till dessa byar. Förslag:
Om man drar ledningen söder om Renviken och sjön Vuolgamjaur och öster om berget Tjipkuo mot
Ruovdasvare vägen (som kan nyttjas för inspektion och service) för att sen gå över riksväg 95
ovanför Baktåive. B1 bättre alternativ med tanke på alla elförbrukare längst sträckningen.

Vi i byn Snjerra anser det vara mindre lämpligt med en kraftledning av den tänkta digniteten i direkt
anslutning till husen. Befarar att fastigheternas värde avsevärt minskar, små fastigheter gör att en
stor andel kommer tas i anspråk, oro finns för också för strålning. Skulle kunna vara ett alternativ
att gå med ledningen norr om den privata marken för att minska den negativa påverkan för fastig-
hetsägarna i Treskifte (Snjerra).

Vi förordar sträckningsförslag B2/B3 eftersom förslag B1 ligger rakt över vår fastighet. Vi övar kast-
teknik på gården och vill vara på säkert avstånd från kraftledning då fuktiga linor och grafitspön inte
är optimalt för att minimera risken för överslag. Inom stråket brevid vår fastighet finns elljusspår
samt dansbana som båda används frekvent. Om B1 bli aktuellt bör ledningen placeras väster om
dessa områden (ritning finns i yttrandet). Dock kan det hända att det är för mycket sankmark i om-
rådet.

Är emot B2. Många som bor längst med väg 95 och Slagnäs-Mellanströmsvägen, många som
pendlar, flera nyinflyttade barnfamiljer, även åretruntboende, stor efterfrågan.  En kraftledning förfu-
lar landskapet, förstör miljön, landskapsbilden samt känns olustig med tanke på magnetfältspåver-
kan. Kommer att ta i anspråk fastighetsägarnas mark tätt inpå de vägnära fastigheterna, och för-
hindrar framtida egen markanvändning. Ledningen kommer att leda till minskat befolkningsun-
derlag i en redan hårt drabbad glesbygdskommun. Vid mötet framkom efter diskussioner alternativ
till dragning utefter befintliga vägar, så långt möjligt mellan de bägge vägarna och i anslutning till



befintliga skogsbilvägarna. Detta alternativ berör statliga skogar och drabbar inte de enskilda fas-
tighetsägarna, vilket får ses som ett mycket bra förslag. Vattenfall måste ta hänsyn till den geogra-
fiska befolkningsfördelningen i kommunen och inse att ett fördyrande av ledningsdragning, kan
gagna en hel kommuns framtida befolkningsutveckling positivt i stället för att ödelägga den helt ut-
efter någon av dessa vägar. Ställer mig helt negativ till den planerade vägnära dragningen ni föror-
dar av rent ekonomiska skäl istället för att lägga i befintlig ledningsgata, Svea Skogs marker samt
skogsbilvägar som tillfarter. Fiberutbyggnad på gång, inget som de vill investera i nu.  Kommer
leda till minskning av fastighetsvärde, negativ prisutveckling, avflyttning från kommunen och för-
sämrad närmiljö, försämrad landskapsbild, sämre möjligheter för djurhållning och jordbruk samt
obehag av kraftledning inpå knuten. I yttrandet bifogas alternativ dragning av B2.

På fastigheten finns ett heltidsbonde. Dagens 400 kV ledning ligger redan för nära husen. Oro för
magnetfält, ett av syskonen led av el-allergi när denne var i livet.

Hörde att det fanns förslag att dra kraftledningen söder om mina marker (modifikation av B2). Okej
att dra ledningen på fastigheten då jag kommer att flytta huset till Arjeplog. Äldre huset måste då
rivas. Bättre än att lägga på andra sidan vägen då jag redan har en stor ledning där. Ponera att
den skulle dras nordöst om den redan befintliga kraftledningen. Det skulle skada mitt skogsskifte
ännu mera, öppen för förslag.

Tolererar inte en ledning till i vår närhet. Har redan en befintlig stor ledning på fastigheten, utbygg-
nad planeras också för vägen. Flyttade dit för att leva nära naturen, gör att livskvalitén blir sämre.
Detta är ett hot mot vår hälsa och företag (naturturism) där vi lovar lugn och vacker miljö. Hyr ut
stugor och fler är på gång, vårt levebröd. Vill investera i skogen, får dålig ersättning för den. För-
säljningschansen minskar för fastigheten. Strikt emot B2, kan acceptera modifikation av B2 paral-
lellt med Kuottavarevägen i närheten (förslag under samrådsmötet).

Har idag 400 kV ledningen intill fastigheten, 27 meter ifrån tomtgräns. Att ytterligare exponeras för
en 150 kV-ledning känns inte bra. Myndigheternas försiktighetsprincip motsätter att stråkalternativ
B2 ens kan övervägas. Skulle minska marknadsvärdet för samtliga fastigheter i närområdet.

Lägg ledningen på andra sidan Harsprångsledningen om vårt hus, då vi redan ligger mycket nära
den ledningen.

Dagens befintliga luftledning ska ersättas med nedgrävd kabel intill riksvägen till Slagnäs, längst
utredningsstråk B1. Denna luftledningsgatas längd på min fastighet är uppskattningsvis ca 1800
meter. Efter arbetet kommer fastighetsinteckningen på ledningsgatan att dödas och marken återgår
till mig som markägare. Vattenfall är välkommen att nyttja den gamla ledningsgatan för den nya
150 KV-ledningen.

Om alternativ B2 väljs förordas den modifierade sträckningen, (karta i yttrandet från samrådsmö-
tet).









Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution har noterat de synpunkter som inkommit från all-
mänhet och fastighetsägare/rättighetsinnehavare och tagit hänsyn till dessa under möjligaste mån i
utredningsarbetet.

3.4 Övriga myndigheter, organisationer och föreningar
Följande myndigheter och organisationer har meddelat att de avstår från att yttra sig:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Naturvårdsverket

Följande myndigheter och organisationer har inte haft något att erinra:

Elsäkerhetsverket

Försvarsmakten

Luftfartsverket

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Bergsstaten

Flera gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen berörs av utredningstråken.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Sametinget

Sametinget lämnar allmän information om samebyar och renskötsel.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Skanova

Har inga synpunkter men informerar om att de har telekabel utmed stråken.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Skogsstyrelsen

Ledningen bör förläggas så att skyddade naturområden och andra naturvärden undviks. Ekologisk
kompensation kan bli aktuellt.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

SSM önskar att magnetfältsnivåerna från kraftledningarna redovisas för närliggande bostäder i
kommande MKB. Vattenfall uppmanas följa försiktighetsprincipen i miljöbalken.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och kommer att beakta SSMs syn-
punkt i MKBn.



Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät informerar om sina krav gällande förläggning av ledning parallellt med deras led-
ning. Så länge Svenska Kraftnäts rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i
samarbete med dem har Svenska Kraftnät inget att erinra.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om Svenska kraft-
näts krav.

Telia

Telia meddelar att de har telestationer på några fastigheter som kan riskeras att påverkas av led-
ningen.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta.

Trafikverket

Trafikverket informerar om gällande bestämmelser för arbete inom deras verksamhetsområden. Så
länge Trafikverkets rekommendationer beaktas har Trafikverket inget att erinra.

Vattenfall Eldistribution: Vattenfall Eldistribution noterar detta och är medvetna om de regler som
gäller för arbete inom Trafikverkets verksamhetsområden.



VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

Tel: 0920-770 00 Besöksadress: Aurorum 12, LULEÅ                  eldistribution@vattenfall com
www.vattenfall.se

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ avseende ansökan om nya
koncessioner för befintliga 150 kV-ledningar mellan Vargfors – Grytfors och
Grytfors – Bastusel i Norsjö och Malås kommuner samt ansökan om ny 150
kV-ledning mellan Bastusel och länsgränsen Norrbotten/Västerbotten i
Sorsele och Malås kommuner

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att ansöka om nya koncessioner för de befintliga
150 kV-luftledningarna mellan Vargfors – Grytfors (anl.nr. 714 Mh och 714 On) och Grytfors –
Bastusel (anl.nr. 714 Ky). Vattenfall planerar också att ansöka om ny koncession för en 150 kV
luftledning från station NK28 Bastusel till länsgränsen mellan Norrbottens och Västerbottens län.
Se kartor i bilaga 1–3.

Planen är att befintlig luftledning byts till ny luftledning. Rasering av befintlig ledning sker inom
befintlig ledningsgata och den nya luftledningen planeras att byggas i anslutning till befintlig
ledningsgata.

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 november-december kommer Vattenfall
även att genomföra utökat 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.

2017-10-16

Bilaga 1a



Förslag på ändring av/nya utredningsstråk, synpunkter och information som kan vara värdefull för
det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 27 oktober 2017. Skicka via e-post till

@sweco.se eller adressera brev till:

Sweco Environment AB
att. g

891 33 Örnsköldsvik

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta  på telefon  eller e-post
@sweco.se.

Enligt uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Med vänlig hälsning

Bilagor
Bilaga 1. Vargfors – Grytfors – Bastusel

Bilaga 2. Bastusel – Arjeplog

Bilaga 3. Vargfors – Arjeplog



VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

Tel: 0920-770 00 Besöksadress: Aurorum 12, LULEÅ                  eldistribution@vattenfall com
www.vattenfall.se

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ avseende ansökan om ny
koncession för befintlig 150 kV-ledning från länsgräns till länsgräns
Norrbotten/Västerbotten i Arvidsjaurs kommun samt ansökan om ny 150 kV-
ledning mellan länsgränsen Norrbotten/Västerbotten och Arjeplog i
Arjeplogs kommun

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att ansöka om nya koncessioner för befintlig
150 kV-luftledning från länsgräns till länsgräns Norrbotten/Västerbotten. Vattenfall planerar också
att ansöka om ny koncession för en 150 kV luftledning från länsgränsen mellan Norrbottens och
Västerbottens län till station PT84 Arjeplog. Vattenfall planerar för en ny station i Slagnäs, vilken
ska anslutas till den nya ledningen. Fortsatt förstudie får utvisa framtida stationsplacering, ett
alternativ är invid befintlig station i Sjulnäs. Se kartor i bilaga 1–3.

Planen är att befintlig luftledning byts till ny luftledning. Rasering av befintlig ledning sker inom
befintlig ledningsgata och den nya luftledningen planeras att byggas i anslutning till befintlig
ledningsgata.

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 november-december kommer Vattenfall
även att genomföra utökat 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.

2017-10-16







Inbjudan till samråd
enligt miljöbalken 6 kap 4 §

Ansökan om koncession för ny 150
kV-ledning mellan Bastusel och

Arjeplog

Malå, Sorsele, Arvidsjaur
och Arjeplogs kommuner

Norrbottens och Västerbottens län

2017-12-19

Bilaga 1b
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1 Inledning och inbjudan till samråd
Bakgrund och syfte
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) önskar ansöka om ny koncession för en 150 kV
luftledning från station NK28 Bastusel till station PT84 Arjeplog. Vattenfall planerar för en
ny station i Slagnäs, vilken ska anslutas till den nya ledningen. Fortsatt förstudie får utvisa
framtida stationsplacering, ett alternativ är invid befintlig station i Sjulnäs. Ett antal
alternativa utredningsstråk har studerats. Se figur 1 samt kartor i bilaga 1–3.

De långa radiella ledningarna medför att Vattenfall har svårigheter att uppfylla
myndighetskrav för uttagslaster i området. Vattenfall har därför för avsikt att förändra
nätstrukturen i området.

Syftet med denna handling är att initiera den samrådsprocess som är nödvändig inför
prövningen av ny koncession för ledning mellan Bastusel och Arjeplog.
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Figur 1. Översiktskarta med utredningsstråk för ny ledning mellan Bastusel och Arjeplog.
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Utredningsstråken är mycket bredare i kartorna än vad ledningsgatan kommer att vara i
verkligheten. Vid detaljprojektering i ett senare skede av utredningsarbetet bestäms
ledningens exakta position inom redovisat utredningsstråk.

Utredningsstråk B1
Utredningsstråk B1 omfattar en cirka 90 kilometer lång sträcka mellan station Bastusel till
station Arjeplog. Stråket börjar vid station Bastusel och går i västlig riktning genom
obruten terräng de första ca 6 kilometrarna. Stråket viker sedan av mot nordväst och följer
befintlig väg, ansluter till station Slagnäs i Sjulnäs och fortsätter därefter längst befintlig
väg till station Arjeplog.

Utredningsstråk B2
Utredningsstråk B2 omfattar en cirka 105 kilometer lång sträcka mellan station Bastusel
och station Arjeplog. De första ca 25 kilometrarna följer stråket befintliga
vägar/skogsbilvägar och viker sedan av mot nordost. Stråket går parallellt med en befintlig
400 kV-ledning fram till väg 95 där det viker av mot nordväst och följer väg 95. De sista ca
2,5 kilometrarna in till station Arjeplog går stråket parallellt med en befintlig 130 kV-ledning
tillhörande Vattenfall.

Utredningsstråk B3
Utredningsstråk B3 omfattar en cirka 15 kilometer lång sträcka mellan stråk B2 och station
Slagnäs. B3 syftar till att ansluta station Slagnäs till en eventuellt ny 130 kV-ledning i stråk
B2. Stråket följer befintlig väg de första 10 kilometrarna och går sedan i obruten terräng.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att koncessionen för ny ledning uteblir. Detta
innebär att Vattenfalls kapacitet att upprätthålla ett intakt kraftsystem i regionen inte kan
uppfyllas till fullo. Effekterna av detta är att Vattenfall inte kan uppfylla
Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el av god kvalité och att
förutsättningarna för den framtida elförsörjningen av Skellefteälvens dalgång
undermineras.

Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid
fortsatt drift uteblir.

3 Utförande
Den nya 150 kV-luftledningen kommer byggas med träportalstolpar med en ungefärlig
stolphöjd på 14–20 meter beroende på markförhållanden och topografi exklusive
ytterligare 2 meter för dubbla topplinor med OPWG, se exempel i figur 2. Komposit-
och/eller stålstolpar kan vara ett alternativ vid passager som kräver höga stolpar.
Fasbredden (avståndet mellan ytterfaserna) blir ca 10 meter och avståndet mellan
faslinorna är 5 meter.

Den nya 150 kV-ledningens ledningsgata skulle i nysträckning bli cirka 40 meter bred. Vid
parallellgång med väg kräver väghållaren normalt ca 10–12 meter mellan vägområde och
Vattenfalls närmaste anläggningsdel. Vid parallellgång med annan kraftledning kommer
befintlig ledningsgata att breddas.
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Kommunala planer

Förutsättningar
Inom Malå kommun ligger stråkalternativ B1 och B2, inom Sorsele kommun ligger B1,
inom Arvidsjaurs kommun ligger B2 och B3 och inom Arjeplogs kommun ligger
utredningsstråk B1, B2 och B3.

Berörda översiktsplaner antogs av kommunfullmäktige 2001 för Malå och 2015 för
Arvidsjaur. Arbete med ny översiktsplan för Sorsele samt för Arjeplog pågår just nu.
Tidigare översiktsplaner för de båda kommunerna antogs 2001.

Utredningsstråken berör flera detaljplanelagda områden.

Förutsedd miljöpåverkan
I den kommunala planeringen tar kommunen hänsyn till befintliga ledningar. Detta innebär
att det medför minst påverkan på den kommunala planeringen att använda befintlig
ledningsgata.

Landskap och bebyggelsemiljö

Förutsättningar
Landskapet är flackt till svagt kuperat och präglas i nordväst av de stora sjöarna
Hornavan, Uddjaure och Storavan som alla är en del av Skellefteälven som rinner i
sydostlig riktning centralt genom utredningsområdet. Sydväst om Storavan präglas
landskapet främst av skogsmark med inslag av våtmarker och sjöar. I det omgivande
landskapet finns det ett hundratal mindre vattendrag och ett åttiotal sjöar av varierande
storlek. Utmed utredningsområdets västra delar finns Vindelälvens avrinningsområde och
utmed dess östra delar Laisälvens avrinningsområde. I nordsydlig riktning domineras
utredningsområdet av riksvägar och befintlig 400 kV-ledning. Större samlad bebyggelse
finns i Arjeplog och Slagnäs.

Förutsedd miljöpåverkan
En luftledning utgör ett visuellt inslag i landskapet och i bebyggelsemiljöer. Påverkan
begränsas dock eftersom ledningen till stor del uppförs i skogsmark med liten exponering
mot omgivande landskap.

Under byggtiden kan viss ljudpåverkan och försämrad framkomlighet förekomma.
Påverkan är dock tidsbegränsad och övergående varför den inte bedöms utgöra någon
påverkan på landskap eller bebyggelsemiljö.

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält. Fältstyrkan beror på strömmens storlek
och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra. Forskning avseende fältens
eventuella påverkan på människors hälsa har pågått under lång tid men det vetenskapliga
underlaget anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
faktiskt gränsvärde. Fem svenska myndigheter (Arbetsmiljöverket, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten) har tillsammans tagit
fram en vägledning för beslutsfattare, ”myndigheternas försiktighetsprincip”, som
Vattenfall följer. Enligt försiktighetsprincipen ska man ”sträva efter att utforma och placera
nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält
begränsas”. Vattenfall kommer inför det fortsatta arbetet att genomföra
magnetfältsberäkningar vilka kommer att redovisas i kommande MKB.

Naturvärden
Förutsättningar
Inom utredningsområdet finns ett vattenskyddsområde, Hornavan, nio
grundvattenförekomster, sexton vattendrag och fjorton sjöar som alla är klassificerade
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enligt VISS, se bilaga 2. Byskeälven och dess biflöden är klassat som Natura 2000 enligt
7 kap. 28a§ miljöbalken och ligger i anslutning till stråk B2, se bilaga 1.

Laggträskåsen och Vuolgamjaure är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6§
miljöbalken och ligger i anslutning till stråk B1 respektive B2. Voulgamjaure korsas i
dagsläget av kraftledningar.

Naturreservaten Allejaure, Vallegielas och Tjadnesvare ligger alla inom 1 km från stråk
B2.

Samtliga stråk berör områden som ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering och som
innehar någon av naturvärdesklassningarna mycket högt, högt, visst eller lågt naturvärde.

Alla stråk berör nyckelbiotoper och inom B1 finns områden som av Skogsstyrelsen
utpekats som naturvärden, dvs områden som håller högre naturvärden än ordinär
produktionsskog men lägre värden än nyckelbiotoper. Stråk B1 och B2 berör även
sumpskogar.

Centralt i utredningsområdet finns fyra områden som är registrerade som riksintresse för
vindbruk enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan av en ny luftledning sker under byggfasen i form av markarbeten, förändrade
ljudnivåer, avverkning för ledningsgator och genom anläggande av stolpar. För att
begränsa påverkan på naturvärden kan ledningar placeras längs befintlig infrastruktur
såsom vägar och kraftledningar.

Ett flertal biflöden till Byskeälven passeras av stråk B2. Vid detaljprojektering kan
passering av vattendrag ske utan påverkan på naturmiljön.

Stråk B2 passerar igenom riksintresseområdet Vuolgamjaure, som är av riksintresse för
naturmiljön. Påverkan på riksintresset kan minimeras genom att bredda befintlig
ledningsgata istället för att skapa en ny.

Stråk B2 tangerar Tjadnesvare naturreservat, vid detaljprojektering kan ledningen
placeras så att påverkan på reservatet uteblir. De övriga två naturreservat som ligger
inom en kilometer från stråken kommer ej att påverkas av en eventuell ledningsgata.

Samtliga stråk passerar i utkanten av våtmarker med mycket höga naturvärden. Alla stråk
berör och/eller korsar våtmarker som klassats hålla högt, visst eller lågt naturvärde.
Påverkan på områden som finns med i länsstyrelsens våtmarksinventering kan i stor grad
undvikas vid detaljprojektering genom att anpassa avstånden mellan stolparna.

Påverkan på nyckelbiotoper kan i de flesta fall undvikas vid detaljprojektering. Inom stråk
B2 finns ett område med flera nyckelbiotoper som påverkas av stråket. Området är redan
berört av befintlig kraftledning och påverkan kan minimeras genom att placera planerad
ledning i anslutning till den befintliga.

De av Skogsstyrelsen utpekade områdena med naturvärden i stråk B1 kan undvikas vid
detaljprojektering genom placering av ledningen inom stråket.

Inom stråk B1 och B2 finns sumpskogsområden som kan komma att påverkas av
planerad ledning.

Förutsättningar för fågelliv och bedömning av konsekvenser för fågellivet kommer att
utredas och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Kulturmiljövärden

Förutsättningar
Stråk B2 och B3 berör två områden med kulturmiljöprogram, Rackträsk-Dellaure
respektive Sjulnäs-Grannäs, se bilaga 2.

Inom utredningsområdet finns tre bevarandeprogram för odlingslandskapet som berörs av
samtliga stråk. Vidare finns ett stort antal kända kulturhistoriska lämningar registrerade
som fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Inom utredningsområdet finns två kulturhistoriskt värdefulla vägar som berörs av stråk B2,
väg 632 och en namnlös väg.

Förutsedd miljöpåverkan
Under byggfasen sker påverkan av en ny luftledning på kulturmiljövärden i form av
markarbeten, avverkning för ledningsgator och genom anläggande av stolpar.

Kulturhistoriskt värdefulla vägar och kulturhistoriska lämningar kan undvikas vid
detaljprojektering.

Rekreation och friluftsliv

Förutsättningar
Utredningsområdet är tillgängligt för skoteråkning, jakt, bär- och svampplockning och som
strövområde.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan på rekreation och friluftsliv kan ske i form av förhöjda ljudnivåer och begränsad
framkomlighet under anläggningsskedet. Påverkan är dock kortvarig och när luftledningen
är i drift utgör den inget hinder för friluftslivet.

Rennäring

Förutsättningar
Utredningsstråk B1 ligger inom tre samebyars åretruntmarker; Malå, Maskaure och Västra
Kikkijaure skogssamebyar. Inom åretruntmarkerna får rennäringen vistas hela året medan
vinterbetesmarkerna är de områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober-30
april.

Utredningsstråk B1 mellan Bastusel och Slagnäs ligger inom kalvningsland för Malå
sameby. Utredningsstråket mellan Slagnäs och fram till samebygränsen öster om
Mellanström ligger inom Maskaure sameby och nyttjas främst under november och
december. Utredningsstråket från samebygränsen till Arjeplog ligger inom Västra
Kikkijaure sameby. Stråket går genom område av riksintresse för rennäring enligt 3 kap
5§ miljöbalken. Området ingår i ett större område som är redovisat som trivselland och
nyttjas under våren och sommaren. Trivselland är områden dit renarna naturligt söker sig
för bete och vila under en längre period. Området är betesland under sommar och vår.

Utredningsstråk B2 ligger inom tre samebyars åretruntmark: Malå, Mausjaur och Västra
Kikkijaure skogssamebyar. Området norr om Bastusel utgör riksintresse för rennäring för
Malå sameby och utgör kalvningsland. Öster om Slagnäs berörs ett riksintresseområde
för rennäringen för Mausjaur sameby. Området nyttjas som sommar- och höstbetesland.
Utredningsstråk B2 passerar längre västerut ett stort område av riksintresse för
rennäringen. Området används som sommar-, höst och vårbetesland.
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Utredningsstråk B3 ligger inom Mausjaur samebys åretruntmark och passerar över ett
område av riksintresse för rennäring. Området nyttjas som sommar- och höstbetesland.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan av en ny luftledning på rennäring sker under byggfasen i form av avverkning,
ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av markens
värde som betesmark. Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband med
underhållsåtgärder eller som öppet skogsfritt stråk.

Infrastruktur

Förutsättningar
E45 och väg 95 är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Väg E45 passerar genom alla utredningsstråk och väg 95 går parallellt med
utredningsstråk B2, se bilaga 1.

Inom utredningsområdet finns flera mindre vägar och befintliga 130- och 400 kV-
ledningar.

Förutsedd miljöpåverkan
Påverkan på infrastruktur under anläggningsskedet sker i form av korsande över eller
under befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Påverkan är dock
kortvarig och när ledningen står på plats utgör den inget hinder.

5 Fortsatt arbete
Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse
som lämnas till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Information och
synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning att utarbetas med hänsyn till de
synpunkter som inkommit och de ytterligare utredningar som genomförts.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla konsekvenser och vid behov
lämpliga försiktighetsåtgärder.

De viktigaste frågorna i miljökonsekvensbeskrivningen är direkta och indirekta
konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rennäring samt
rekreation och friluftsliv. Konsekvenser för såväl anläggnings- som driftskede kommer att
beskrivas.

6 Tidplan
Koncessionsansökan är planerad att lämnas in under våren/sommaren 2018.
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Vattenfall Eldistribution AB

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET
971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Tidigt samråd enligt miljöbalken om ansökan om nätkoncession för 
linje 150 kV-ledning från länsgräns till länsgräns 
Norrbotten/Västerbotten, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner 

Sammanfattning
Naturmiljö
Skyddsvärda arter – här bör en redovisning ske av arter inklusive fåglar som
kan påverkas av ledningen, vilken typ och grad av påverkan som är möjlig och vilka
skyddsåtgärder som planeras. Ledningen går exempelvis som luftledning över 
Skellefteälven. Där luftledningar går över större vattendrag och andra öppna ytor finns 
en förhöjd risk att fåglar kolliderar med ledningen. Vattenfall bör därför bland annat 
redogöra för behovet av förebyggande åtgärder för att undvika kollisioner.

Underhåll och drift
Redovisning av hur drift- och underhåll kommer att utföras samt en redogörelse för 
lämpliga försiktighetsåtgärder vid bedrivandet av underhållsarbeten, exempelvis vid 
underhållsarbeten som berör vattendrag och våtmarker. Berörda riksintressen bör också 
inkluderas.

Upplysning kulturmiljö
De aktuella områdena är relativt fornlämningsrika, och det kan dessutom finnas fler 
oupptäckta fornlämningar i omgivningen. Samrådshandlingarna redovisar alternativa 
sträckningar och Länsstyrelsen önskar att exploatören inför kommande samråd utreder 
vidare och redogör närmare för vilken påverkan de olika alternativen kommer att 
medföra på kulturmiljön. Läs mer om kulturmiljö i bilaga 1. 

Bakgrundsinformation

Vattenfall Elsdistribution AB (fortsättningsvis kallat Vattenfall) har för avsikt att hos 
Energimarknadsinspektionen ansöka om ny linjekoncession för befintlig linje 150 kV-
ledning från länsgräns till länsgräns Norrbotten/Västerbotten, Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner. Vattenfall har även visat på alternativa lokaliseringar.  
Vattenfall planerar också att ansöka om ny koncession för en 150 kV luftledning från 
länsgränsen mellan Norrbottens och Västerbottens län till station PT84 Arjeplog. 
Vattenfall planerar för en ny station i Slagnäs, vilken ska anslutas till den nya ledningen. 
Fortsatt förstudie får utvisa framtida stationsplacering, ett alternativ är invid befintlig 
station i Sjulnäs.

Planen är att befintlig luftledning byts till ny luftledning. Rasering av befintlig ledning 
sker inom befintlig ledningsgata och den nya luftledningen planeras att byggas i 
anslutning till befintlig ledningsgata.

Bilaga 5
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Information om naturvärden
Luftledningssträckningarna kommer att beröra bland annat riksintressena rörligt 
friluftsliv 4:2, naturvård 3:6 samt rennäringens riksintressen. 
Luftledningssträckningarna kommer att beröra våtmarker, vissa av våtmarkerna har 
Länsstyrelsen klassat att inneha mycket höga naturvärden till vissa naturvärden. 
Flodpärlmusslor finns i när liggande vattendrag. 
Luftledningssträckningarna kommer att beröra områden med höga skogliga naturvärden 
varav vissa områden är objekt som håller på att bli naturreservat men det finns även 
höga naturvärden som är biotopskyddsområden, läs mer på skogsstyrelsens hemsida. 
Naturreservaten Stenbacken, Svartliden ligger inom områdena. 

Hur man överklagar
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken kan beslutet inte överklagas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten   med   
som föredragande.
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All verksamhet måste ske med varsamhet och på ett sådant sätt att fornlämningarna inte 
skadas eller förändras. På fornlämningarna och inom villkorsområdena får därför ingen 
grävning, körning eller annan verksamhet ske som kan innebära skador på markskiktet. 
Upplägg och avlastningsplatser får inte heller placeras på fornlämningarna eller inom 
villkorsområdena.

Arbete som planeras inom 150 m från kända fornlämningar och inom deras 
villkorsområden ska föregås av samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. Om 
arbete behöver utföras så att fornlämningar eller deras villkorsområden berörs, måste 
tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen sökas. Om verksamhet planeras inom 
villkorsområden kan en arkeologisk undersökning komma att krävas. En arkeologisk 
utredning kan också komma att krävas längs vissa linjesträckningar. Arkeologiska 
utredningar och under

Arkeologiska utredningar och undersökningar bekostas av exploatören.

Information
Information om fornlämningar finns på Riksantikvarieämbetets webbsida: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Information om fornlämningar samt andra kulturmiljöintressen finns på Länsstyrelsens 
webbsida: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag/

Information om arkeologiska utredningar och undersökningar finns på Länsstyrelsens 
webbsida: http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/tillstandsprovning/Pages/default.aspx

Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
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Det förekommer några observationer av kungsörn, havsörn, fjällvråk, bivråk 
och pilgrimsfalk inom och i nära anslutning till stråken. Samråd bör ske med 
lokala ornitologer. 

Enligt artportalen har orkidén Norna har påträffats inom 300 m från stråk 
A9, vilket bör beaktas inför naturvärdesinventeringen.

När mer detaljerat samrådsunderlag för mer avgränsade områden 
presenteras kommer också länsstyrelsen att lämna mer detaljerade 
synpunkter i samrådet enligt 6 kap. 4§ miljöbalken.

Miljöhandläggare

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har 
därför ingen namnunderskrift.

Bilagor:
1. Kartor med stråk och värdefulla naturområden
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ARJEPLOGS KOMMUN YTTRANDE
Datum Diarienummer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-01-31 MBR2017/468.010

_____________________________________________________________________________________________________

ADRESS TELEFON E-POST
Arjeplogs kommun 0961-140 00 kommun@arjeplog.se
Miljökontoret
938 81 Arjeplog

                                                              E-post: @sweco.se

Synpunkter efter genomfört samrådsmötet 2018-01-24 avseende ansökan om
ny 150 kV-ledning mellan länsgränsen Norrbotten/Västerbotten och Arjeplog i
Arjeplogs kommun.

Till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun kom en inbjudan
till ett offentligt samrådsmöte på Kyrkströmsgården i Arjeplog den 24:e januari
2018. , miljöinspektör deltog på kvällsmötet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden vill lämna följande synpunkter som ett
förtydligande till tidigare inlämnat samrådsyttrande:

- Alternativ B2 verkar vara det bättre alternativet ur natur- och
miljöskydds hänseende, men då under förutsättning att ingreppen till
största delen utförs i redan befintliga ledningsgator. Riksintressen och
områden skyddade enligt 7 kap MB samt övriga intressen skall alltid
beaktas.

- Det är viktigt att även skyddet för människors hälsa säkerställs för de
närboende så de inte riskerar att behöva utsättas för elektromagnetiska
fält. Viktigt är att miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” också beaktas.

För Miljö-, bygg- och räddningsnämnden enligt delegation

Miljöinspektör



Från: @mala.se>
Skickat: den 18 januari 2018 12:42
Till:
Ämne: Yttrande angående samråd för koncession mellan Bastusel - Arjeplog

Hej,
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning har tagit del av samrådshandlingen för koncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel – Arjeplog.
Avdelningen lämnar följande synpunkter; I det fall att Vattenfall Eldistribution AB väljer att gå vidare med utredningsstråk B1 bör anläggning så långt möjligt ske
där befintlig infrastruktur, så som ledningsgator eller vägar, finns eller i direkt anslutning till dessa. I övrigt har avdelningen inga synpunkter i detta skede.

Med vänliga hälsningar/Vårradahkh (Umeåsamiska)

Miljö- och byggchef
Miljö- och byggavdelning

Direkt: 
Mobil: 070-2537153
Fax: 0918-14155
Besöksadress: Storg. 67
Norsjö
Postadress: 930 70 Malå
Webb: www.mala.se







Synpunkter angående ny 150-KV ledning mellan Bastusel och Arjeplog

Synpunkter inlämnade av ägare för fastigheter i Kuorrokveik.

Då vi erhållit ert förslag har vi följande synpunkter på dragningen av kraftledning över alla
fastigheterna i Kuorrokveik.

· Vårt boende är idylliskt och vi har valt att bo där för att få en vacker miljö att njuta av, vara fri
från buller och störningar av verksamheter man normalt kan förvänta sig i tätbebyggelse.

Under sommarhalvåret har jag hästar betande på udden, det innebär att området bakom vår
ladugård används som ridstråk, vi har väl upptrampade stigar som vi följer och som är
ändamålsenliga för ritter. Då hästar är flyktdjur finns risk att de störs under både
uppbyggnadsfasen och underhåll i framtiden, särskilt min häst är mycket skeptisk till
nytillkomna saker efter de leder vi använder. Det kan rent av bli farligt då han kan reagera
med att stegra, tvärvända och skena iväg. Hästen reagerar även stressande då han
identifierar något han inte känner igen, detta resulterar att han springer runt och
hanteringen kan bli farlig.

Vi ser även en stor fördel för maken att vi kan ha betande djur på vallarna. Det främjar växter
som normalt försvinner då ogräset och mossan får erövra ett obetat vallområde. Djurens
naturliga gödsling av betet innebär att olika gräs och örter trivs på området. Vi har
uppmärksammat att några arter som inte syntes före hästarna började beta har spridit sig.
Naturvårdsföreningen och olika forskningsrön pekar på att betande djur är viktigt för att
växtarter inte ska utrotas, enligt naturvårdsföreningen så kan upp till 40 olika arter
förekomma på en kvadratmeter i en beteshage. Det största hotet mot olika växtarter i en
hage är att pollineringen och fröspridningen blir sämre då djuren inte går på betet och för
pollen och fröer runt i vallområdet.

Att bo på Fäbosidan och i hela byn Kuorrokveik innebär även att vi i våra bakgårdar både kan
plocka bär, jaga och promenera. Vi njuter av att ha en vacker boendemiljö och ser ett kraftigt
förfulande av en ledningsgata på vår udde.

I byn är det flera fastigheter som tar sitt dricksvatten direkt från sjön eller i brunn placerad
väldigt nära sjön så att det vatten som finns i brunnen är filtrerat sjövatten. Vi känner oro
över att det kommer att göras arbeten i vattnen kring sjön som påverkar vattenkvalitén på
vårt dricksvatten, men det finns även oror över utsläpp av både olja och diesel under både
byggnadsfasen och underhållsfasen.

Under snart 10 år har vi i byn Kurrokvejk fått stå ut med störningar och buller från
utbyggnaden av Porsches testområde. Det har inneburit ökad trafik både dagtid, kvällar och
helger, men även buller från markarbeten på området och vid byggandet. Nu är det dags för
en period utan störningar! Byggandet av en kraftledning skulle innebära ytterligare minst en
sommar med intrång av buller, maskiner och människor i vårt boende område, vår privata
sfär. Men en ledningsgata innebär inte bara störningar vid uppbyggandet utan även vid
service och reparationer, dessutom är det en styggelse och förfulande av en vacker och
underbar miljö. I vårt område har vi störningar vintertid av ljud och buller från
testanläggningarna i vårt område, dessa bör ses som tillräckligt. Det måste finnas en annan

Bilaga 6



sträckning som är mer lämpad både utifrån ett humanitärt och kvalitetsmässigt perspektiv
för oss som lever och verkar inom området.

Vidare ifrågasätter vi om det är hälsosamt för människor att bo i närheten av kraftlinjer med
150-KV. Det finn flera källor och forskning som påpekar riskerna med strålning och
magnetfält. Sos rapport 1995:1 har granskat forskning fram till 1994 och säger i sin
konklusion att det både finns forskning som tydligt påvisar ett samband med både cancer och
andra hälsoproblem av strålning, men även att det finns forskning som inte kan säkerställa
det sambandet, men SoS menar i sin rapport att både risk för cancer och
reproduktionsstörningar måste betraktas och tas hänsyn till. I Arjeplogs kommuns text
Framåt – Åvddån fastslås att hälsoeffekter från kraftledningars magnetfält inte kan uteslutas
och att acceptabla skyddsavstånd ska ingå i planläggningarna. Miljömålet Storlagen fjällmiljö
måste beaktas då byggande ska ske! Vi anser att en kraftlinje med 150KV absolut inte ska
dras nära bebyggelse utan menar att det finns många områden i Arjeplog där kraftgata kan
dras UTAN att påverka boendemiljöer för människor, både barn och vuxna i kommunen,
samt inte strider mot kommunens mål om en vacker fjällnära skärgård. Arjeplog är till ytan
lika stort som Skåne, Blekinge och Halland och det finns stora och lämpliga markområden för
ändamålet att dra ledningsgator utan att det stör boplatser.

· Stråk B1 har flera delar som inte är lämplig för en ledningsgata.

Byarna Kurrokvejk och Sjulnäs är omnämnda i Länsstyrelsens program för bevarande av
odlingslandskap. I Vårt hävdade Norrbotten (ISBN 0283-9636, 1993) är både byarna Sjulnäs
och Kurrokvejk nämnda. I texten kan vi läsa om Kurrokvejk att: ”Begyggelsen ligger
strandnära på näset och udden i Uddjaur, på ett typiskt läge för Arjeplog. Kulturmiljön är
välbehållen med spår av ett sammansatt näringsliv med både jakt, fiske och jordbruk. Ett av
boningshusen från tidigt 1900-tal, har flera timrade ekonomibyggnader och intill stranden
båthus med nätställningar”. I texten om Sjulnäs står det: ”Sjulnäs är Arjeplogs största
jordbruksby. /…/Landskapet är omväxlande och mångformigt, svagt kuperat med öppna
diken, lador och enstaka gärdesgårdar. Bebyggelsen är blandad med flera större gårdar finns
kvar.” Båda byarna har Klassifikation N/K och bevarandeklass 1, vilket gör det olämpligt för
intrång av ledningsgator i de miljöerna. Sjulnäs finns även med i Norrbottens
Kulturmiljöprogram 2010-2020, vilket absolut måste beaktas. Vid
informations/diskussionsträffen på Kyrkströmsgården den 24/1 fick vi information om att
Länsstyrelsen har deltagit i samråd kring plan B1 och B2, det är uppenbart att tjänstemännen
som ni samrått med inte känner till de, för oss mycket kända dokumenten, som visar på
bevarandeklass 1 i flera av byarna där kraftlinjen planeras.

I stråk B1 finns väldigt många fornfynd. I sträckan Straggholmen, förbi Mellanström och till
Sadeudden, ligger markeringarna som ett pärlhalsband på rad. De markeringar som jag finner
på Metrias kartor är många, men som historiker befarar jag att det många fler utefter
ständerna från Slagnäs till Arjeplog än de som på kartan är markerade.

Enetjärn har gjort en Naturvärdesinventering i strandnära lägen. Från sidorna 59 – 91, från
Kurrokvejk till Slagnäs är en gedigen inventering genomförd. I de flesta inventerade byarna
kan fastslås att det finns påtagliga naturvärden. I Kurrokvejk har två rödlistade arter
påträffats (gammelgranskål och granlav, område A), dessa finns på udden Fäbosidan, inte



långt från planerade ledningsgatan och det innebär att det troligt vis finn i större spridning
inom området. Det kan konstateras att hela det inventerade området på östra sidan av väg
609 förbi Kurrokvejk har påträffats naturvärden som faller under naturvärdesklass 3 samt
Natura 2000-typ (klasserna Taiga 10, öppna mossar och kärr 7140, trädklädd myr 91D0 mfl)
Omådet bedöms som påtagligt biotopvärde vid stranzoner, trädklädda mossor och äldre
skogsområden. Liknande inventeringar och skyddsområden finns längs hela sträckan vid väg
609 mellan Arjeplog och Slagnäs. Detta pekar mot att en dragning av ledningsgatan enligt
plan B1 är olämplig.

Tittar vi vidare på stråket B1 så är den även olämplig utifrån Arjeplogs Kommuns Lokala
utvecklingsstrategi och översiktsplan Framåt – Åvddån. I planen finns det ett tydligt mål att
främja bostadsbebyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet både i centralorten och i
byarna. Målet är att skapa områden där livskvalitét och trygghet är två nyckelord som bland
annat syftar till att skapa en attraktiv livsmiljö där människor trivs och vill leva och bo i
Arjeplogs kommun. Arjeplogs position är Den fjällnära skärgården vilket inte bara är en
slogan utan ett löfte att ge både lokalbefolkningen och besökarna en vacker miljö att vistas
i. Begreppet Den fjällnära skärgården förknippas starkt med vatten i närhet med fjällvärlden
och förutsätter att förfulande ingrepp placeras på platser som inte stör det estetiska
värdena.
     Arjeplog och hela kommunen är i behov av bra boenden, det är i dag brist på bostäder i
attraktiva områden både inom Arjeplog men även i byarna. Kommunens har pekat ut flera
lämpliga utvecklingsområden för nyetablering av bostäder och flera av dessa områden är i
stråket där B1 finns utritad. I Framåt – Åvddån, del Utvecklingsbygder är flertalet områden
efter väg 609 analyserade visar på ett utmärkta platser för byggande av bostäder och
fritidsbostäder. Området är vacker och attraktivt och har lämpliga avstånd till serviceorterna
Arjeplog och Slagnäs. Kurrokvejk beskrivs som ”Kompletterande och by bebyggelse i
attraktivt läge för att upprätthålla en ekonomiskt och personellt underlag för kommersiell
och offentlig service. Bebyggelse för permanentboende, fritidhusturism eller anläggningar i
småskalig turism samt annan upplevelsenäring kan bli aktuell. Ett intresse från markägare
finns, liksom en efterfrågan om att få bygga i området. Bra pendlingsavstånd till
centralorten”. Det fastslås att det finns attraktiva jordbruksmarker samt att Kurrokvejk är
utpekad som bevarandevärd odlingsmiljö av Länsstyrelsen och benämns som ett vackert
sjönära odlingslandskap.

Byn Ånge och Mellanström är ytterligare två exempel på byar som upptas i
Utvecklingsbygder och som anses som lämpliga att bygga bostäder, fritidshus och för att
bedriva besöksverksamhet. Samtliga tre ovan nämnda byar beskrivs som attraktiva och
vackra, vilket bör utgöra grund för att kraftledning inte bör dras i närhet av dessa områden.
Efter hela väg 609 finns det rikligt med byar som är attraktiva och som är lämpliga både för
att bygga bostäder och fritidshus, men även för utveckling av turism-,besöks- och
biltestnäringen. Temat Fjällnära Skärgård är ytterst talande i stråket från Slagnäs till Arjeplog
utmed sjöarna Uddjaur, Storavan och Nauvjaur.

Arjeplog kommuns strategier omfattar flera punkter som ska stärka positionen som en
attraktiv och hållbar natur- och friluftslivskommun, det förutsätter att kraftledningar,
industribyggnader och andra verksamheter måste vara noggrann med sin planering för att
kommunen ska kunna upplevas som vacker, attraktiv och inbjudande. Förfulande av miljön
och naturen är ett hot mot visionerna och människornas vilja att leva, arbeta och besöka
kommunen. Kommunen har en tydlig och uttalat mål om att arbeta för att genomförda och
planerade statliga investeringar i skyddad natur fullgörs så att naturskyddet genererar lokal



ekonomisk tillväxt, detta förutsätter att planerade ledningsgator m.m. tar hänsyn till
naturvärden och bevarandeklassificerade områden i t.ex Kurrokvejk och Sjulnän, men även i
andra byar, strandnära områden och estetiskt vackra platser. Det är av vikt att undvika
förfulande projekt, likande ledningsgator där utvecklings och rekreationsområden är belägna.
Det är självklart viktigt att aktörer som Vattenfall lyssnar på invånare i områden där ledningar
planeras och även finns uppförda och inte förstör störa emotionella och reella värden.

Biltestverksamhet finns i området efter stråket B1. Från Lersundudden till Arjeplog/Öberget
finns flera aktörer. Porsche har sitt garage och testcentra i byn Kuorrokvejk, Cartest har flera
bil- och komponentföretag kring Hattudden och Öberget och ATM har eventverksamhet vid
Lillvarpudden. Samtliga dessa aktörer har testbanor på isen mellan Kåttjok och Öberget,
vilket ligger i stråket på östra sidan av väg 609. En kraftlinje skulle under uppbyggnaden vara
störande för verksamheten, men även högst olämplig vid flera platser då den passerar
landbanor, nedfartsvägar och platser för uppställning av kåtor och matplatser för test- och
eventverksamheten. Porsche har fått tillåtelse att uppföra en landtest bana på sin fastighet
vid Lersundudden. Det är inte lätt att hitta marker som lämpar sig för det inom området som
Porsche verkar. En 150-ledning enligt plan B1 här högst olämplig utifrån deras verksamhet.
Cartest som finns närmare Öberget liksom samtliga områden både efter plan B1 och B2 har
verksamheter som utvecklar själkörande bilar. I utvecklingsfasen finns det oro över att de
elektromagnetiska stålningarna kan påverka utvecklingen av systemen. Detta är en allvarlig
konsekvens då det kan påverka hela biltestindustrins utveckling av system men även av den
fortsatta verksamheten på orten.

Linje B1 kommer även att dras över vatten och vid strandnära områden, detta påverkar
vattnets grumlighet. I Uddjaur och Nauvjaur är det mycket slam på bottnarna, då maskiner
ska gräva och köra i vatten och vattenområden kommer mängder av slam och dy att röras
och vattnet kommer att påverkas. Detta påverkar både fisk, fåglar och andra djur som lever i
vattenområdet, men det påverkar även friskvattnet som många fastigheter hämtar från
sjöarna. Vi är flera djurägare som hämtar vatten till hästar, nöt- och fårkreatur direkt från
sjön Uddjaur och vi ser det som en stor störning om vattenkvalitén påverkar negativt.

Under samrådsmötet 24/1 framkom en alternativ dragning, från ställverket på Öberget mot
Renbergsvägen, över mot Lövlunsvägen och vidare mot Avaviken för att slutligen nå
ledningar mot Slagnäs. Förslag lades även fram om att bygga nya ledningen i bredd med den
redan befintliga kraftledningen. Med dessa båda förslagen finns det många och viktiga
fördelar.

· Kraftlinjen passerar näst intill inga privata fastighetsägare, det innebär att den enskilda
människan slipper drabbas av olägenheter, ekonomiska och emotionella förluster samt
utsätts inte av samma risk får strålning av magnetfält. Ej heller påverkar möjligheten till att
bedriva småskalig jordbruksverksamhet eller turistverksamhet i anslutning till byarna.

· Störningar så som buller, nedskräpning och andra förekommande nackdelar vid bygget och
vid service och underhåll påverkar få av de som bor i närheten av ledningsgatan.

· Det estetiska och vackra Arjeplog med omnejd får behålla sin karaktär. En förfulning av
bygden är till nackdel både för privatpersoner, företag inom alla branscher och för
kommunen som vill leva upp till en vacker fjällnära skärgård.



Vattenfall har även option hos Arjeplogs Allmänning om att bygga 25 vindkraftverk i
Dragnäs/Sterbots. Byggandet av dessa vindkraftverk har hittills fått bero på grund av den höga
kostnaden det skulle generera för att bygga kraftnät för att ansluta till befintligt el nät då det
varit långa avstånd. Då ni väljer att bygga enligt de diskussioner och förslag som nu inkommit till
er så finns det även möjlighet att genomföra vindkraftsparken på marken där optionen finns.

Som avslutning kommer här en undran, varför gräver man inte ner kraftledningarna??? Då är
det mindre risk för att människor och djur utsätts för elektromagnetisk strålning,
förfulningen blir högst marginell och ledningarna utsätts inte för väder som tung blötsnö,
stormar och fallande träd?
   Om man nu absolut vill ha ledningsgator så borde väl de naturliga valen bli att använda
redan befintliga ledningar och ledningsgator eller helt enkelt dra ledningarna i skogspartier
där det inte finns bebyggelse. Dags för Vattenfall och andra aktörer att börja tänka på
människorna de påverkar och söka självklara alternativ som INTE stör, förstör, förfular och är
hot mot hälsan.

 som representerar Arjeplogs Allmänning











Från: Arvidsjaurs Allmänning <a.allm@telia.com>

Skickat: den 1 februari 2018 10:34

Till:

Ämne: Samråd Vargfors -Grytfors- Bastusel

Hej .

Har sökt dig i dag för mera information angående samråden. Hade för avsikt att komma på mötet i Arjeplog men fick tyvärr förhinder.  Skickar här nedan mina
synpunkter, då det är sista dagen i morgon.

Vargfors-Grytfors.   A1  Här emotsätter vi oss en alternativ dragning runt naturreservatet Mörtträskheden. Om ledningen fortsättningsvis inte kan gå genom
reservatet förespråkar vi alternativ A4

Bastusel-Arjeplog :  Alternativ B2. Det framgår inte av samrådshandlingarna vilken sida av väg 95 som ledningen har planerats. Kan därför inte ta ställning till hur
vårt skifte Baktåive 2:6 berörs.

                                         Kan ev. godkänna en dragning på norra sidan väg 95 men inte på södra sidan.

Med vänlig hälsning

Arvidsjaurs Allmänning
Gamla Landsvägen 5
933 33 Arvidsjaur

0960-572 70 vxl.



Från: Cartest AB <ab.cartest@telia.com>
Skickat: den 27 januari 2018 09:33
Till:

Samrådsmöte i Arjeplog

Prioritet: Hög

Hej,

Vi på Cartest i Arjeplog AB , org nr 556365-8532 vill lämna några synpunkter ang ny 150 kV ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Cartest i Arjeplog AB bedriver sedan år 1989 sk biltestverksamhet på fastigheten  Arjeplogs kommun.
Området är i översiktsplaner och detaljplan avsett för biltestverksamhet.
Vi vill påpeka följande att beakta om en ny kV ledning skall dras i närheten av vårt biltestområde.

1. En stor beslutat testning har ny påbörjats inom vårt område med “förarlösa fordon”. Dessa körs “wireless” inom området och vi vill försäkra oss om att
en 150 kV ledning inte kan skapa någon form av magnetfält som kan störa pågående trådlösa tester av förarlösa fordon. Den frågan vill vi få besvarad från
er.

2. Inom vårt område finns för närvarande ca 200 arbetsplatser och det känns inte bra att en 150 kV ledning placeras nära en så stor arbetsplats.

3. Inom vårt biltestområde hanteras stora volymer av VÄTGAS och GASOL , förutom mer normala brandfarliga vätskor som bensin , diesel och LPG gas.
Elström och vätgas är ingen bra kombination i närheten av varandra ( i princip ).

4. Vår slutsats från samrådsmötet är att alternativet B2 är att föredra då det visade sig på mötet att nästan inget motstånd finns för den dragningen av
ledningen. Alternativet B1 skapar en stor oro bland berörda fastighetsägare i alla bya som berörs och sannorlikheten med överklaganden och protester blir
stor med den ledningsdragningen.

mvh

VD
Cartest i Arjeplog AB



Till    Sweco Enviroment AB

Ang. Samrådsmöte för ny 150KV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Jag representerar fastighetsägare  med Fastighetsnr.  Arjeplogs
Kommun.

Fastigheten som berörs av ledningsdragningen alt. B1 är den delen av fastigheten som ligger runt Lervikstjärn.

På detta området pågår en långt skriden planering av anläggning av biltestbanor .

Det har redan investerat miljontals kronor i detta projekt. Det är mycket våta marker i området, där det är näst
intill omöjligt att bygga något. Så alla torra partier är viktiga för oss.

Av sekretesskäl vill vi också spara så mycket vegetation som möjligt längs Slagnäsvägen, som insynsskydd.

Alternativ B1 är därför ett alternativ som vi inte kan acceptera.

Dessutom går i stort sett hela linjen från Slagnäs till Arjeplog på privatägd mark, vilket sänker värde på alla
berörda fastigheter, det är inte att ta hänsyn.

Vi föreslår att Vattenfall drar linjen på så mycket statligt ägd mark som möjligt. Alternativ B2 med
modifikationer.

Med vänlig hälsning

För 









Till:
Ämne: SV: SV: Ny ledning Bastusel-Arjeplog

Från @gmail.com]
Skickat: den 6 februari 2018 21:21
Till: @sweco.se>
Ämne: Re: SV: Ny ledning Bastusel-Arjeplog

Hej,

Vi tänkte skriva ihop några kommentarer kring stråkalternativ 2, när behöver du dem senast? Vi köpte huset i höst och har av någon anledning inte fått ta del av
samrådsunderlag eller fått någon inbjudan till samråd, men nu när vi känner till projektet så vill vi förstås lämna våra kommentarer.

Vi planerar att flytta till Norrmalm permanent så detta är en viktig fråga för oss, som du säkert förstår.

Kan redan nu komma med en fråga kring dragningen av stråk 2, se bild nedan:

Ser fram emot kartmaterialet enligt tidigare mail.

Mvh,











Från: @sveaskog.se>
Skickat: den 29 januari 2018 07:55
Till:
Ämne: Brunnen i Bastusel
Bifogade filer: Stellan och vår brunn.pdf; Alternativ dragning.pdf

Hej 

Jag talade med dig på telefon när du var på väg från Arjeplog, dagen efter att du hade haft mötet i Arjeplog.
Du lovade skicka mig bättre kartor över både sträckningen B1 och B2 eftersom, oberoende vilket man väljer, de kommer att beröra min och min hustrus fastighet.

Vi förordar sträckningen B1 eftersom den inte kommer att påverka vår fastighet,  speciellt hårt lite beroende på hur man väljer att dra ledningen.
Vi, det är alla syskon som gemensamt äger har talat ihop oss och sagt att det är okej, speciellt om man väljer att gå så långt söderut att man följer det myrstråk
som finns söder om byn. Det minimerar intrånget på den produktiva skogsmarken.

Skulle Ni välja sträckningen B2 så kommer den att påverka våra brunnar i Nya Bastusel. Min hustru äger Nya  och min granne, on, äger
 Gemensamt för dessa fastigheter är att vi har våra vattentäkter på  som ägs av . Avståndet mellan vägen och

berget är så smalt att det förefaller omöjligt att dra en ledning där utan att påverka våra vattentäkter.
Vattentäkterna består i båda fallen av kallkällor som det är nedgrävt, för vår del, ett par brunnsringar. Det innebär att miljön runt om kring dessa är mycket känsliga
för påverkan, grävningar eller körskador skulle kunna vara väldigt skadligt. Dels kan vattenflödet påverkas negativ men sedan kan ytvatten tränga in och förstöra
vattnet. Dessutom finns risken att en 40 meter bred gata kan bli ett populärt tillhåll för den skoterburna trafiken vilket kan få påverkan på vattnet. Om man packar
marken så går tjälen djupare ner i marken och kan ställa till stopp i försörjningen.
Vi har inte råd att bli av med vattnet eller ens få en försämring. Våra planer är att när vi blir pensionärer kunna bo större delen av året i Bastusel, och då är vattnet
av väldigt stor betydelse. Karta med brunnen utpekade biläggs.

Om Ni väljer att gå på den norra sidan av älven så förordar vi att Ni går på norra sidan av berget Uppavare, som ligger direkt norr om byn Bastusel. Skickar en karta
som beskriver dragningen med ett rött streck i terrängen.

Jag vill att du bekräftar att du har fått detta mail eftersom du begärt in synpunkter senast den 2 februari.

Kan du även beskriva vad som händer härnäst? Utgår ifrån att du gör en samrådsredogörelse och lämnar till din uppdragsgivare som förmodligen då ska fatta
beslut. Det är inte ovanligt att det behöver kompletteras så det kommer förmodligen att ske men det är väl inte orimligt att gissa att ett besked kommer under
våren 2018.

Med vänliga hälsningar

Sveaskog AB
Resultatområde Södra Norrbotten

933 31 Arvidsjaur

www.sveaskog.se







Från: hotmail.se>
Skickat: den 12 januari 2018 13:24
Till:
Ämne: Ny 150 kV-ledning Bastusel-Arjeplog

Angående ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog

Den karta som vi fick var inte så detaljerad, men vi godkänner att ni drar ny ledning om ni går efter den befintliga breda ledningsgata som går ca: 500
meter ovanför (sydväst) om Arjeplogvägen och ner till ställverket.





Från: g@hotmail.com>
Skickat: den 24 januari 2018 12:25
Till:
Ämne: Koncession mellan Bastusel-Arjeplog

till Vattenfall

 Angående eventuell koncessionsansökan för alternativ B1 150 kV ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Ifall alternativ B1 realiseras, vilket jag innerligt hoppas att ej så sker, vill jag fästa er uppmärksamhet på att det ligger en nergrävd färskvattenleding från
en källa uppe mot Aspavaberget ner till den kvarvarande gården i Brännlund. Ledningen är förnyad 1972 och korsar landsvägen. Det har visat sig att
nuvarande markägare, Assi Domän, ej känner till vare sig ledningen eller källan. Marken har bytt ägare två gånger sedan sävesnäsbolaget gav sitt tillstånd
till anläggningen. Den är ej markerad i terrängen men kan anvisas av mig. Ni måste alltså i tid kontakta mig för placering av stolpar ifall alternativ B1 skall
verkställas.

com



Från: @boras.se>
Skickat: den 5 februari 2018 13:36
Till:
Kopia:
Ämne: Synpunkt på ny kraftledning

Hej!

Vi talades nyss vid på tfn. Jag sammanfattar härmed mina och synpunkter på planerad ledningsdragning:
1) Vi ser helst att ny ledning placeras i anslutning till befintlig ledningsgata.
2) Inom vår fastighet finns ett fritidsboende. Befintlig ledning syns från stugan, men går att leva med.
En ledning närmare stugan skulle upplevas som ett stort intrång i boendemiljön.
3) Vår fastighet, liksom andra belägna längs allmän väg, är till ytan små, varför ytterligare en ledningsgata skulle
komma att ta i anspråk en förhållandevis stor del av skogsmarken. Vår fastighet är 75 hektar. Befintlig ledningsgata
upptar 2 av de hektaren. Planerad gata skulle komma att ianspråktaga ytterligare 4 - 6 hektar. Vi föreslår därför
en ledningsdragning som belastar de större skogsfastigheterna (SCA och Sveaskog).

mvh















Från: @gmail.com>
Skickat: den 7 februari 2018 10:30
Till:
Ämne: kraftledning

Arvidsjaur 2018 02 06 angående tänkt kraftledning förbi Treskifte (Snjerra).

Efter att ha varit med kontakt med  på Sweco så vill jag här komplettera med synpunkter på varför vi i byn Snjerra anser det vara mindre lämpligt
med en kraftledning av den tänkta digniteten i direkt anslutning till husen. Som ägare av fastigheten befarar jag att fastighetens värde
avsevärt kommer att minska om det kommer en så pass stor kraftledning över fastigheten. När fastigheten inte är så stor så kommer en betydande del av
densamma att tas i anspråk för den tänkta ledningen. En annan aspekt som är svår att förutse är hur en eventuell strålning kommer att påverka.Eftersom detta är
mitt barndomshem så känns det väldigt oroligt för framtiden, hur det kan påverka att ha en kraftledning tätt inpå huset. En fråga  som man kan ställa är huruvida
det skulle kunna vara ett alternativ att gå med ledningen norr om den privata marken för att minska den negativa påverkan för fastighetsägarna i Treskifte
(Snjerra).

Virusfritt. www.avast.com
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SWECO Environement AB

Skolgatan 2B

891 33 Örnsköldsvik

@sweco.se

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               20180202

                                         SYNPUNKTER SAMRÅDSMÖTE

Vattenfall har inbjudit till samråd enl miljöbalken 6 kap 4§, ansökan om koncession för ny

150kV ledning mellan Bastusel och Arjeplog 20180124, som  man tänkt  skall dras utefter

befintliga allmänna vägar ( B1 och  B2 alternativ) .   Nedan mina synpunkter som

fastighetsägare för skogs - och jordbruksfastigheten , beläget i B2 alternativ.

Det rör allmänna synpunkter samt synpunkter rörande stråk på min fastighet.

Rent allmänt har jag invändningar mot ett dåligt  förberett samrådsinkallande då skriftliga

samrådshandlingar ej levererats till en del markägare, varav en, sedan flera år bosatt och

lagfaren granne till mig.

Det är en allvarlig förseelse som kunde leda till att somliga ej får möjlighet att yttra sig,

samt dessutom att då de fått skriftlig dokumentation, haft ca 3 veckors kortare tid på sig för

att avlämna skriftliga synpunkter.

Min uppfattning är att misstag som detta ej får ske av Vattenfall och förordnat

konsultbolag Sweco,  vilket saluför sig med lång erfarenhet inom mark, miljö och teknik.

 / ) /
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Arjeplogs kommun är en glesbygdskommun med ett vikande befolkningsunderlag. Det

råder brist på bostäder i centralsamhället Arjeplog som pga av geografi och topografi har

begränsade expansionsmöjligheter, då det är omgivet av vatten.

I stort sett all åretruntbebyggelse i Arjeplog ligger utefter de större vägarna, med v 95 samt

Slagnäs - Mellanströmsvägen som de stora tillfartsvägarna söderifrån. På kommunens

hemsida skriver man : ” I Arjeplogs kommun planerar vi för framtiden. Här  finns

människor, miljöer och ett fantastiskt näringsliv. ”. Det blir ett stort hål i denna planering om

kraftledningen läggs utefter någon av de befolkade vägarna .

Sista 10 åren har fastighetspriserna stigit påtagligt och efterfrågan är stor, vilket även visar

sig genom märkbart ökad efterfrågan på fastigheter utefter bägge vägarna inom ramen för

pendlingsavstånd. Dessa vägar, som är väl underhållna och farbara under vintertid,

möjliggör arbetspendling till centralorten Arjeplog, vilket bör ses som tillskott. Det sker

dagpendling utefter bägge vägarna t o r kring 8-10 mil. Somliga önskar bo utanför

centralorten av olika skäl.

Fortsatt hänvisar jag f a  till väg 95 utefter vilken jag själv bor och äger skogshemmanet

Denna väg har sista 6 åren fått ett tillskott av barnfamiljer och numera bor samt

arbetspendlar ca 5-6 flerbarnfamiljer med fastigheter utefter den vägen. Det har även skett

en ökning av övriga åretruntboende familjer med vuxna och de fastigheter som sålts sista

åren har ökat betydligt i pris samt säljs fort, vilket visar på ökade efterfrågan.

Bägge vägarna finns utpekade inom ramen för Arjeplogs översiktsplan som

utvecklingsområden och härifrån sker ett betydande tillskott av arbetskraft till centralorten

samt även småföretagande och jordbruk.  Arjeplogs kommun profilerar sig som  en

företagsvänlig kommun som uppmuntrar småföretagande, vilket till stor del sker ute i

byarna och definitivt efter v 95.  Man får allmänt se dessa vägar som en del av

infrastrukturen och med pendelboende utefter vägarna samt i byar  - länkar -  ett antal mil

från samhället, detta på samma sätt som det i större städer finns förorter med

dagpendling.  Anledningar  till detta har jag berört ovan samt ytterligare är att somliga

familjer pga verksamheter så som utrymmen för egna åkerier, småskalig turism nära inpå
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med stuguthyrning och guidningar,  jordbruk och  f ö egna önskemål om ett lantlig boende

med djurhållning väljer att bosätta sig utefter dessa bägge vägstråken.

Det  råder inte tvekan om att de flesta  av barnfamiljerna, utefter väg 95 liksom

vuxenfamiljer som jag själv aldrig skulle flyttat till befintlig bostad med vetskap om

planerad 150kV kraftledningsdragning utefter vägen.  Vägen hade blivit tom på pendlare

och husen svårsålda, med förfall sett på tid. Ingen i Lapplands inland, där så mycket

skogsmark finns att nyttja för sådana projekt, hade av förklarliga skäl velat bosätta sig inpå

en kraftledning som både förfular landskapet, samt förstör miljön, landskapsbilden samt

känns olustig med tanke på magnetfältspåverkan, om än myndigheterna har sina klassade

säkerhetsaspekter enligt vetenskap, vilket ej slutligt torde vara helt fastställt.

Men det innebär inte att fastighetsägarna upplever en kraftledning inpå knuten  på

statistiskt förutbestämt vis. Vi som väljer att flytta ut och bosätta oss i glesbygden gör det

inte för att riskera få en stor kraftledningsgata inpå gården.

Denna kraftledning kommer att  ta i  anspråk fastighetsägarnas mark tätt inpå de vägnära

fastigheterna, och förhindrar framtida egen markanvändning.   Vi bor här, så som vi gör för

att vi sökt andra värden med en levande natur och ej förfulande omgivningar med sämre

nära markutnyttjande.

Om Vattenfall vidhåller planer och ges koncession på någon av dessa sträckningar,

kommer det att leda till minskat befolkningsunderlag i en redan hårt drabbad

glesbygskommun. Knappast  i linje med att  bevara den glesbygd och det boende på

landet som kommunen försöker upprätthålla, för att inte tappa ytterligare skattebetalare.

Vid mötet framkom efter diskussioner alternativ  till dragning utefter befintliga vägar,

nämligen så långt möjligt mellan de bägge vägarna och i anslutning till befintliga

skogsbilvägarna. Detta alternativ berör statliga skogar och drabbar inte de enskilda

fastighetsägarna, vilket får ses som ett mycket bra förslag.  Vattenfall måste ta hänsyn till

den geografiska befolkningsfördelningen i kommunen och inse att ett fördyrande av

ledningsdragning, kan gagna en hel kommuns framtida befokningsutveckling positivt  i

stället för att ödelägga den  helt utefter någon av dessa vägar. 
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Under hösten 2017 har Arjeplogs kommun gått vidare med planering och skrivit avtal för

fiberutbyggnad till byarna och utefter dessa vägar samt till  övriga delar av kommunen

genom avtal med Zitius , www.bredbandtillalla.se , ett underbolag  till Telia.

Det har från rikspolitiskt håll befäst vikten av fiberutbyggnad i glesbygden för att underlätta

framtida digital verksamhet, företagande och service, samt att det allmänt leder till en

värdehöjning av fastigheten. Grävning och installering av fiber innebär för varje

fastighetsägare en investeringskostnad på  ca 20 000 kr.

Jag kommer inte att ansluta mig till detta, då Vattenfalls projekt nu ligger för ansökan om

koncession och ingen vet utgången av detta inom de närmaste åren. Att investera i sin

fastighet kräver att man har tro på ett fortsatt boende här och en tro på att det leder till en

förbättring för fastigheten sett ur attraktiv synpunkt. Det kan jag nu inte längre göra med

anledning av de planer Vattenfall skisserar.

Kommunen förordar en befintlig ledningsanslutning, men har inte förrän  nu delgivits

Vattenfalls ändrade planer på kraftlinjens dragning. Det samråd med Vattenfall som

kommunen yttrat sig över i oktober 2017 rörde kraftledningsdragning i den befintliga

ledningsgatan (130kV en bit från väg 95 löpande parallellt med denna).  Det var ett

tjänstemannaärende då inga nya arealer skulle tas i anspråk. Dock betonas det bl a att

odlingsmarkerna runt Radnejaur och Myrheden, är av ”regionalt bevarandeintresse”. Jag

har min skogsfastighet här och har flera hektar ängsmark vägnära som nyttjas för slåtter,

samt äger skogsmark på bägge sidor av väg 95. Större delen av min fastighet är med

Vattenfalls dragning inkluderad i ev kraftledningsexpoatering, vilket jag finner

anmärkningsvärt, då den befintliga 130 k V s kraftledningen går ca 1 km sydväst om vägen

och på Sveaskogs marker samt med skogsbilvägar som möjliga tillfarter till ledningen. Mot

bakgrund av detta, samt övriga punkter ställer jag mig  helt negativ till den planerade

vägnära dragningen ni förodrar av rent ekonomiska skäl.

Mina besparingar finns i fastigheten som kommer att sjunka i värde och ersättningen för

utnyttande av mina marker är inte att jämföra med de förluster på alla plan som jag

kommer att göra, både miljömässigt, företagande samt landskapsmässigt och  ekonomiskt

.

 Vid mötet framkom att det blir fördyrande för Vattenfall med en ny kraftledningsdragning

längre in mellan de två vägarna, enligt det alternativa förslag 
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som drogs upp på mötet,   och enligt Vattenfalls representant innebär det högre kostnad

för ström. Det kan så vara, men den summan fördelas då SOLIDARISKT  över samtliga

Vattenfalls abonnenter och drabbar inte den enskilde, och därmed inte med större

summor, vilket blir fallet för de enskilda fastighetsägare som drabbas av en kraftedning

nära inpå, med åtföljande minskning av fastighetsvärde, negativ prisutveckling, avflyttning

från kommunen och försämrad närmiljö, försämrad landskapsbild, sämre möjligheter för

djurhållning och jordbruk samt obehag av kraftledning inpå knuten.  Det ödelägger

enskilda familjer satsning på småskalig turistverksamhet samt djurhållning samt ger

påtagligt ökad risk för ytterligare avfolkning av en redan hårt drabbad kommun.

Personligen kommer jag inte att investerar i min fastighet  ytterligare innan besked om

detta koncessionsärende är avgjort och har inget intresse av fortsatt boende här om det

genomförts så som beskrivits.

Det har från politiker och myndighetshåll centralt , senaste åren diskuterats behovet av en

förbättrad lokal beredskap vad gäller lokalt producerad gröda och att även lokal

animalieproduktion är av yttersta vikt, Jordbruksverket,  MSB m fl betonar vikten av

tillgänglig jordbruksmark och resurser för uppodling då världsläget numera inte anses ha

samma stabilitet som tidigare. De odlingsmarker som är befintliga här bör därför absolut

inte förstöras för kraftledningsändamål p g a att Vattenfall får fördyrande dragningar i

statlig skog, om man ej så som första förslaget kommunen yttrade sig över, kan dra den

nya kraftledningen i befintlig gata.  Ej heller bör de skogspartier som ägs av mig samt

övriga fastighetsägare utefter v 95 tas i anspråk för kraftledningsgator, då även dessa

marker skall ses som en resursmässig tillgång för den enskilde markägaren.

 Regional utveckling kräver respekt för enskild verksamhet, och ett långsiktigt tänkande

och planering för  att vidmakthålla en befolkad landsbygd .  Jag finner det ytterligt märkligt

att Vattenfall och Sweco från okt 2017 då kommunen lämnade samråd, efter 2 månader

ändrat koncessionsansökan om linjedragning helt,  från befintlig kraftedning till ny ledning

utefter stora allmänna bilvägar. På mötet nämndes redundansens som orsak. Dvs ”dubbla

hängslen” för strömförsörjning och  med större säkerhet för strömleverans. Detta innebär

att  nu föreslagna extra kraftledningen samt befintlig 130 k V s ledning är varandras

säkerheter. Så förkarade representater det hela. Att då ha redundans ledning  alldeles

inpå fastigheten för ” säkerhet ” ter sig än mer befängt. Vi glesbygsbor  har defintivt inte  / (

 ) /
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fått ta del av någon ökad tillgänglighet i samhällsplanering och service, varför det är

märkligt att dessa argument plötsligt skulle vara av något större  värde då vård, omsorg

och offentlig service f ö  nedmoteras . /

Bilagor se nedan s 7  översiktlig alternativ ledningsdragning v 95 från Granberget mot

Arjeplog mellan de bägge  allmänna vägarna 95 och vägen Slagnäs- Areplog.  Svartfärgad

linejdragning är mötesdeltagarnas alternativ . Det är endast del av alternativ dragning.





Angående koncessionen för ny 150 kV ledning mellan Bastusel och Arjeplog

Undertecknad och tillika delägare av fastigheten :2 framför härmed som
representant för övriga delägare erinran mot den föreslagna kraftledningen.

På fastigheten finns idag en heltidsboende, plus att ett flertal barn och barnbarn tillbringar en stor
del av fritiden på denna natursköna plats.

Dagens 400 kV ledning ligger redan för nära husen. Vad som kom först någon gång tidigt 50 tal, i
form av kraftledning eller bebyggelse kan möjligen diskuteras men att komplettera den med
ytterligare en ledning(sgata) gör platsen varken trivsammare eller hälsosammare.

Idag skulle man om jag har förstått saken rätt inte godkänna uppförande av bostadshus närmare en
400 kV ledning än 130 meter alternativt 80 meter från en 220kV ledning. 150 kV blir väl något kortare
avstånd. Summan av 400 + 150 lär knappast göra saken bättre.

Ett av våra syskon som tyvärr inte längre finns med oss led också mycket riktigt av el allergi.

Piteå och Vuolgamjaur 2018 02 09
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Synpunkter på ansökan om koncession 
för 150 KV-ledning Bastusel- Arjeplog 

 
Hej mitt namn är  och jag äger fastigheterna 

 
angränsar till Svenska Kraftsnäts ledningsgata (400 KW) i Arvidsjaurs 
kommun och därmed omfattas av ert stråkförslag B2.  
Sedan många år nyttjar jag och min familj fastighet 1:4 som fritidshus såväl 
sommar som vinter. De andra fastigheterna nyttjar min mamma med 
respektive för åretruntboende. Jag framför alltså dessa synpunkter i egenskap 
av fastighetsägare och synnerligen närboende.   
Jag har tagit del av Vattenfalls förslag med tre olika stråkdragningsalternativ 
men avstår från att föreslå något då jag litar på att det finns andra som gör 
den bedömningen bättre. Däremot vill jag framföra mina starka synpunkter 
på stråkförslag B2 då det kommer medföra ingrepp långt in på min tomt och 
påverka byggnader som funnits där under många år.   
Jag motsätter mig alternativ B2 av följande skäl:   

ha en direkt påverkan på min tomt och flera av uthusbyggnaderna. Idag är 
det 27 meter mellan tomtpinnen och befintlig ledning (inte ledningsgata). Se 
bifogad bild.  

Svenska kraftnät, inom kort kommer att byggas ut till 420 KV. Att då 
exponeras för ytterligare 150 KV samtidigt som hälsoeffekterna av 
elektromagnetiska fält, inte är klarlagda känns inte bra. Här vill jag hävda att 
myndigheternas försiktighetsprincip motsätter att stråkalternativ B2 ens kan 
övervägas.  

på fastighetens marknadsvärde. Risken är att området med dubbla 
ledningsgator, med systematisk rensning av buskar och träd, kommer att 
framstå som ödelagd industrimark, vilket få vill ha intill sitt fritidshus och än 
mindre betala för. En utbyggnad av ledningsgatan enligt alteranativ B2 
skulle kraftigt påverka värdet på samtliga fastigheter i närområdet.  
Jag hoppas också de aspekter jag framför här beaktas i den 
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram” där konsekvenserna för 
landskapsbild, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rennäring samt 
rekreation och friluftsliv” är i fokus.   
Naturligtvis är ni välkomna att ta kontakt med mig ifall ni har några frågor 
eller funderingar.  
  
Bästa hälsningar 
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Notera att tomtindelningen på bilden inte stämmer med verkligheten. Jag har 
markerat ut avståndet mellan tomtpinnen och befintlig ledning. 
 

 





2018-01-21

Samrådsunderlag för ny 150 KV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Undertecknad är markägare till fastigheten  som berörs av utredningsstråk B1.

Att Elabonnenterna i byarna Sunnanå, Racknäs och Storbränna förnärvarande inte får den
kvalitet som de borde ha rätt till känner vi väl till. Det framgår av den strömavbrottsstatistik
som finns registrerat.

Det är också därför att det för närvarande pågår ett arbete där dagens befintliga luftledning
ska ersättas med nedgräv kabel intill riksvägen till Slagnäs. Arbetet beräknas vara färdigställt
under hösten 2018. Denna luftledningsgatas längd på min fastighet är uppskattningsvis ca
1800 meter.

Efter arbetet kommer fastighetsinteckningen på ledningsgatan att dödas och marken återgår
till mig som markägare.  Vattenfall är välkommen att nyttja den gamla ledningsgatan för den
nya 150 KV-ledningen. Jag kommer därför att avvakta med återbeskogningsarbeten, mm, ett
par år, till dess att sträckningen av den nya ledningsgatan fastställts.

Med Vänlig Hälsning











Från: @hotmail.se>
Skickat: den 4 februari 2018 10:26
Till:
Ämne: Koncession gör ny kV-ledning Bastusel Arjeplog

Hej,
Vi har fått Vattenfalls inbjudan till samråd för ledning mellan Bastusel och Arjeplog. Vi hade inte möjlighet att delta på ert möte i Arjeplog den 24 januari
2018. Vi äger fastigheten  och vill lämna synpunkter på era planer om dragningen av ledning. Vår fastighet är en skogsfastighet där vi även
har vårt bostadshus och hagar för renar. En dragning av en ledning i närheten av fastigheten skulle påverka oss negativt. Vi motsätter oss att ledningen
dras över eller i nära anslutning till vår fastighet. Vi vill ha all löpande information och lämna synpunkter på det fortsatta arbetet.
Vänligen bekräfta att ni har mottagit detta meddelande.
Hälsningar,

Skickades från Outlook





Från: @taby.se>
Skickat: den 10 februari 2018 13:01
Till:
Ämne: Kraftledning Renviken, Högås

Hej
Till vår kännedom ska den befintliga kraftledningen breddas. Högås är mitt hemställe och där tillbringar vi mkt tid på påsken och framförallt sommaren. Den
planerade breddningen av kraftledningen gör oss mycket oroliga. Det är nog otäckt att gå under den befintliga med de stötar man får. Byggs detta ut så får vi
problem att vara där.
Tråkigt att man kör bort stugägare på detta sätt för att nyttja utvidgning av testförare, om så är fallet.
Sorglig utveckling. Hoppas att ni tänker om.



Arjeplog  20180202

Synpunkter angående planerad 150 kv-ledning Bastusel-Arjeplog

Namn: 

Ort: Arjeplog

Kontakt:

Fastighet: 

Den planerade 150kVkraftledning med tillhörande ledningsgata skulle innebära ett oacceptabelt
intrång för oss om dragningen sker över vår stamfastighet där bostäder, ladugård och odlingsbar
mark finns. Vi uppmanar därför er på Sweco och Vattenfall att vid detaljplaneringen visa hänsyn till
detta och förlägga sträckningen på ett sådant sätt att ej  berörs.

För övrigt drabbar en sträckning över vår gård även närmsta två grannars gårdar på ett likartat sätt.

Vid samrådsmötet i Arjeplog föreslogs ett tredje och för oss många små markägare bättre alternativ.
Denna sträckning som föreslås är på Svea skogs ägor söder om  Renberget och längs med en befintlig
väl hållen skogsbilväg .

Bif . fil med karta med simulerad dragning över 

OBS!!  att en 24 kV  luftledning  med tillhörande gata redan finns över fastigheten. Markerat med rött
på bild.









Från: hotmail.com>
Skickat: den 1 februari 2018 20:00
Till:
Ämne: kW-ledning Bastusel-Arjeplog

Hejsan     Arjeplog 2018-02-01

Med anledningav 150 kV-ledningmellan Bastusel-Arjeplog
Önskemål från Bergnäs 2:6

Är för alternativ B2.
Flera markägare som berörs om med alternativ B1. Även att ett av våra stora biltestföretag  berörs om B1 skulle genomföras.

Om  det skulle bli B1.
Så önskar vi att få ledningarna så långt som möjligt från befintligt hus på backen Bergnäs 2:6.
För vår del är det bäst om ledningen passerar så långt öster ut på B1:s utredningsstråk som visas förbi Gasa.
Blir det så att ledningen ändå kommer på västra sida  om väg ( Slagnäs-Arjeplog), så önskas att den går så nära vägen som möjligt .                   Går redan
el-ledningar över backen och vill absolut inte ha ännu fler dragna där. Det finns även 5 st övriga byggnader förutom huvudbyggnaden på denna tomt.

MVH 
med övriga delägarnas samtycke



Från: @hotmail.com>
Skickat: den 2 februari 2018 15:50
Till:
Ämne: kV-ledning bastusel-arjeplog

Jag föredrar alternativ B2

Mvh

Skickat från min Samsung-enhet





Från: @hotmail.com>
Skickat: den 11 januari 2018 14:54
Till:
Ämne: Angående. Ny 150kv ledning

Jag emotsätter mig alla synliga förändringar av ledningsgatans passage över storavan och närområde i renviken.

Arvidsjaur

PS. En mer detaljerad karta över storavapasagen vore önskvärt

Skickat från Samsung Tablet.















Från: @elecosoft.com>
Skickat: den 6 februari 2018 15:16
Till:

Koncession 150kV

Hej 

Jag och min familj skriver till dig av anledningen att  vi sent har blivit informerade om beviljande av en ny 150kV ledning mellan Bastusel och Arjeplog , bor således
i den sträcka nämnd B2 i ert utskick.
Vi som nyligen gjort en stor investering i Norrmalm känner att detta kommer som ett läskigt förslag.
Det jag ser som en stor risk för oss som familj är förstås hur vi påverkas för vår trivsel/ upplevelsen ( inte vackert med en stor elledning i närheten av fastigheten )
men även begränsningen i vistelseområden för oss och våra barn.
Förstås är även rädslan stor om hur värdet för vår investering påverkas ?

Vi har ett stort intresse i naturen med jakt och fiske vilket i dag kan ske direkt i anslutning till vår fastighet, detta kan förstås påverkas negativt av dels
avverkningen av skog  samt ett ickevetande om hur strålningen påverkar oss och miljön.
Jag tycker det är bra att ni verkar för försiktighetsprincipen och jag hoppas att den följs oavsett val av sträcka.

Om sträckningen ska bli av så förespråkar vi isf sträcka B1 och vill inte godta B2 som alternativ.
Hör av dig om du vill få mer information av oss samt bekräfta att du har tagit emot detta mail.

Med vänlig hälsning

w w w .elecosoft se

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.
Warning  Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, the companies cannot accept
responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments.



Från: @gmail.com>
Skickat: den 30 januari 2018 20:53
Till: Lundb

SV: 150kv-ledning Bastusel - Arjeplog

Hej igen!
Vad jag förstår har du haft kontakt med  som också har en fastighet i byn, han skulle märka upp vattentäkter som kommer ur kallkällor från
berget norr om byn på en karta som du skulle få.
Som sagt så ligger vårt vattenbrunn ca 90 meter från huset och ca 75 meter norr om vägen i nord, nordöstlig riktigt mot berget precis där det börjar luta tvärt upp
mot stupet.
Så som du säkert förstår så blir en kraftledningsgata en omöjlighet med tanke på den överhängande risken att kallkällorna och vatttenbrunnen förorenas, förgiftas
och eller sinar.
Mvh 

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

----

He

Tack för din synpunkt. Vi tar med oss detta i det fortsatta arbetet och har med de i vår bedömning.

Vänliga hälsningar

P lease cons ider the environment before printing my e-mail.

Från: @gmail.com]
Skickat: den 22 januari 2018 22:06
Till: @sweco.se>
Ämne: 150kv-ledning Bastusel - Arjeplog

Hej!
Undrar över stråkalternativet norr om Skellefteå älven?närmare bestämt förbi byn Nya Bastusel och våran fastighet Nya Bastuselet 1:11.
Enligt erat utskick så följer det vägen genom byn, en väldigt trång passage med selet i söder och ett berg med ett brant stup i norr!
Avståndet är ca 300m med våran jordbruksfastighet i mitten.
En bra sträckning med bra terräng är norr om berget som heter Ubevare och det blir också en rakare och naturligare väg att gå...
Hoppas på snabbt och positivt svar på våran fundering,MVH

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

Jenny Lundberg Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik
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Från: @spray.se>
Skickat: 2018 19:23
Till:
Ämne: koncession ny 150 kv ledning

He

Vi skriver till dej av anledning att vi ej kunde närvara vid sammankomsten och att tiden för inlämning av synpunkter hade förlängts.

Vi är en stor familj till hörande fastighet 1:15 Norrmalm som ligger nära den befintliga kraftledning som förslag B2 koncession föreligger.

Vi känner en enorm oro över detta förslag för det kommer att påverka oss till det negativa eftersom vi har nyligen rustat upp och investerat mycket i fastigheten.
Vi idkar vårt friluftsliv i, på och runt fastigheten genom att vi har ett stort intresse och behov av rekreation, jakt,fiske och idyllen av närhet till skog och mark som är
direkt ansluten till vår fastighet.

Vi säger nej till förslag B2 .

Marknadssvärdet sjunker och det känns som vi ej kan vistas där pga ytterligare strålningsrisk, skogaverkning, förlorat vindskydd, och idyllen runt fastigheten ingen
rekreation och vistelsen i närområdet försämras enormt.

Varför lägga ytterligare ledningar där människor har sina fastigheter när ni ska/ bör tänka på bla försiktighetsprincipen?
Vi hoppas att ni tänker på detta och ser hur fin vår natur är. Även hur påverkas djurlivet? vi har sett både falk, örn och berguv i området.

Vi förespråkar att ni lägger ledning där inga fastigheter finns och att människor inte blir drabbade till det negativa.

Obs! Bekräfta att du har tagit emot detta mail.

Med vänlig hälsning
       

          



Hej 

Jag som markägare skriver till dig med anledning av 150kv ledningen som planeras mellan
Bastusel och Arjeplog. Sträckan nämnd B2 kommer att inkräkta på min mark.
Anser att jag har tillräckligt många ledningsgator på min mark, har 6 ledningsgator som
påverkar min mark varav en tillkom 2016 norra sidan väg 95. Även 2 nya
transformatorkiosker tillkom 2016. I dagsläget finner jag inte något alternativ vara aktuellt.

Det måste gå att hitta någon annan dragning av den 150kv ledningsgata mellan Bastusel och
Arjeplog.

I Norrmalm finns bofasta familjer även välbesökta sommarstugor.

 I framtiden kommer någon av mina barn att överta  och därför vill jag att
bevara den mark som finns kvar i befintligt skick.

Jag hoppas att ni i era beräkningar tar hänsyn till den bebyggelse som finns här i Norrmalm.

Med vänlig hälsning

@gmail.com









Från:

Bifogade filer: Snierra3.jpg

.. sorry i forgotthe plan-view.

the google-mape you send to me is correct, and the same the the plan from Landmätria.

As you can see from my house/property to the north I have an open field, which is very important for me, - because this is the view to the NorthernLights.
I have many professional photografer and movie-makers here in my Camp, this is one of my target-groups as guests, - so it is very important to have around my
house no air-cables.

Looking forward to here from you, - what I have to do, that I can complain against B2.

Thanks in advance,
with my best regards,

Jag har gjort en karta över er fastighet  Det är utredningsstråk B2 som passerar er fastighet. Om utredningsstråket väljs kommer ledningen placeras
någonstans inom utredningsstråket. Utredningsstråket är betydligt bredare än vad ledningsgatan kommer vara. Placeringen bestäms vid detaljprojekteringen. Vid
etablering av ny luftledning kan det vara fördelaktigt att gå längs med befintlig infrastruktur. Behörigt avstånd kommer att hållas till bebyggelse under
detaljprojekteringen.

Om ni har några funderingar eller synpunkter i samrådet hänvisar jag till min kollega 





Från: Arjeplogs Cement Gjuteri AB <C.Gjuteri.Arjeplog@Telia.com>
Skickat: den 4 februari 2018 21:01
Till:

Samråd Om 150 kV ledn. Bastusel-Arjeplog

Hejsan 

Lite sent men bättre än aldrig,

Jag har en fastighet som heter  (väg95) ca
10 km mot Arvidsjaur. Där jag driver en betongstation nu.

Var ju på mötet på Kyrkströmsgården och tyckte väl att diskusionen om att följa 400 kV ledningen från Slagnäs över till väg 95 sen efter den gamla 130 kV ledningen
mellan Arvidsjaur och Arjeplog ,verkar i mina ögon den mest fördelaktiga för alla parter.

Har tidigare jobbat som linje montör åt Vattenfall i 14 år.

Arjeplogs Cementgjuteri AB

---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus



Hej, jag heter och äger

Jag och min familj är oroliga och ser mycket allvarligt på den tilltänkta
elkraftledningen som ni har tänkt genomföra. Jag bor där större delen av året
och vet att detta kommer att påverka mig och min familj negativt. Redan nu
har vi nog problem med den befintliga elkraftledningen.

Detta ställe är mitt barndomshem och ligger mig och mina nära varmt om
hjärtat. Detta ställe har gått i arv i flera generationer, vilket jag vill ska fortsätta
och inte påverkas negativt av farlig ström och stort elektromagnetfält. Om den
tilltänkta kraftledningen blir av så går det kanske inte för och min familj att bo
kvar där.

Detta ställe är enligt mig och min familj det bästa ställe på jorden och all vår
lediga tid vistas vi där. Stället är oersättligt och kan inte mätas i pengar, att inte
kunna bo och leva där finns inte i vår värld. Men om ni mot förmodan ändå
tänkt genomföra detta projekt så vill vi ha ersättning för detta

All mark som jag kommer att förlora ska ersättas med det som är befintligt idag
på marken/gården det vill säga: Väg till vårt nya boende, gratis el, vatten,
avlopp, ladugård, garage samt två friggebodar och en sommarstuga på 40
kvadratmeter. Och allt detta ska vara anslutande till sjön Vuolgamjaure!
Enklaste sättet är att ni drar elkraftledningen någon annanstans.

Se bifogade filer som följer med i detta mail.

Mvh 













Från:

Hejsan 

Efter samtal med dej/telefon har jag har funderingar ang. dragningen B2 (inkl. B3) i förhållande till befintliga vägar, (se bilaga).

Vägarna är:
1 / Del av Nya Bastuselsvägen (Bidragsväg = Sveaskog får statligt bidrag och sköter underhållet).
2 / Treskiftet vsf. (Enskild väg med statsbidrag, Jag är Ordförande).
2 / Snierravägen lika som 1 (Bidragsväg).

Min frågor är:
Kommer den att dras på norra sidan av dessa vägar.
-kommer det att lämnas en skogridå mellan väg o ledningsgata, om inte:
-risk med ökad drivbildning efter vägar.
-ev. skotertrafik efter ledningsgata som kan medföra svallisproblem (tillfrysning) intill väg.

Sveaskog
Marknadsområde Norrbotten
Nygrensvägen 1

Tel vxl: 0923-787 00
www.sveaskog.se



Från: @gmail.com>
Skickat: den 25 januari 2018 11:42
Till:
Ämne: Konvention Bastusel Arjeplog
Bifogade filer: DSC 0040.JPG

Alternativ B2 bredvid den gamla 150 ledningsgatan och utanför de privata skiften. Jag har markerat en ungefärlig sträckning. För mig är det det enda alternativet
skulle det bli något annat, så är det 0 alternativet. 







Från: @gmail.com>
Skickat: den 14 januari 2018 21:06
Till:
Ämne: ansökan om koncession för ny 150kv-ledning mellan bastusel och arjeplog.

Hej jag heter  och är ägare av fastigheten 
Först kan jag säja att jag föredrar sträckningen B1, då berörs inte min fastighet.
Om det skulle bli sträckning B2 så hoppas jag att ledningen hamnar på andra (NÖ) sidan
av vägen så långt från min fastighet som det går.
Vill naturligtvis inte heller ha ledningen mellan fastigheten och spjutträsket (sjön nedanför stugan).
Håller på att bygga en stuga där jag har valt att inte ha el vatten eller bilväg till tomten.
Den är även skymd av skog så att den inte syns från vägen, en ledningsgata på
SV sidan av vägen skulle göra att den börjar synas. Det vill jag inte, har fått ha stugan
i fred, inga tjuvar eller inbrott. Har påbörjat bygget pga dess läge i enskildhet och spartanskhet
där jag inte har några grannar och inte syns från vägen.
Det är mitt ställe att koppla av på och jag blir väldigt bekymrad om mitt paradis i skogen skulle bli
förstört av yttre påverkan synliggöras från väg eller ljud från ev surrande ledningar.

MVH 



 Angående koncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Som fastighetsägare i Kallön, Arjeplog, fastigheterna  vill jag avge följande
synpunkter;

Jag anser att alternativ B2 är att föredra, då det stråket löper längre ifrån bebyggelse och därmed
minskar risken för oönskad strålning.

I skrivande stund har jag ingen detaljkarta över hur stråkalternativ B1, ligger i förhållande till mina
fastigheter, men jag befarar att det för min del skulle medföra ett stort intrång, då

1) fritidshuset  7, ligger  mycket  nära väg  609 och av kartskiss bil. 1 att döma,
förefaller stråket att ligga alldeles i närheten, med avsevärt förhöjd risk för strålning

2) skogsfastigheten , ligger i direkt anslutning till fritidshuset, varifrån jag har en väg
ner till sjön. Skulle stråket korsa min väg, innebär det en förstörd utsikt och sänkt värde på
fritidshuset och intilliggande skogsskifte, vilket också är ett av mina mest värdefulla skiften ur
ekonomisk synpunkt .

3) en viltväxel går över min väg, där både älg, ren och rådjur passerar. Småvilt som räv, hare och
ekorre syns också ofta på eller i närheten av tomten. Jag har också haft häckande svalor och
ugglor på tomten. Även fladdermöss finns i omgivningen. En stor elledning skulle störa
djurlivet avsevärt och minska rekreationsvärdet för mig och min familj.

Även grannfastigheter, där det finns både fastboende och fritidshus skulle också påverkas negativt,
med avseende på strålningsrisken, rekreationsvärde och värdeminskning av fastigheterna på grund
av detta.

Älvsjö 2018-02-02

@gmail.com

tel: 



Från: @bergsstaten.se> för mineinspect <mineinspect@bergsstaten.se>
Skickat: den 9 januari 2018 15:35
Till:
Ämne: Ang. Inbjudan till samråd
Bifogade filer: Undersökningstillstånd minlagen.docx

Hej,

Bergsstaten har beretts tillfälle till samråd inför nya ledningskoncessioner mellan Vargfors-Grytfors och Grytfors-Bastusel samt mellan Bastusel och Arjeplog.
Bergsstatens dnr BS 59-1105-2017, BS 59-1106-2017.

Flera gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen berörs av ledningsdragningen:

Undersökn.tillstånd        Gäller t.o.m.        Tillståndshavare
Adak nr 102                2019-10-28        Iekelvare Minerals AB
Vallen nr 401                2018-10-06        S2 Sverige AB
Lainejaur nr 20                2020-06-28        Berkut Minerals Limited
Laxselmyran nr 405        2019-04-20        S2 Sverige AB
Laxselmyran nr 406        2020-08-28        S2 Sverige AB
Rackejaur nr 1003        2018-03-20        Boliden Mineral AB
Brännberg nr 1                2019-10-28        Erris Sweden, filial
Brännberg nr 2                2019-10-28        Erris Sweden, filial
Grundträsk nr 7                2018-08-05        Erris Sweden, filial
Gallejaur nr 401                2018-02-23        S2 Sverige AB

Kartutdrag från mineralrättsregistret bifogas. Aktuella mineralrättigheter kan även ses i kartvisaren: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html

Med vänlig hälsning

****************************************
Bergsstaten
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Tel: 0920-23 79 00
E-post: mineinspect@bergsstaten.se

Från:

Hej,
Här kommer inbjudan till samråd för nätkoncession. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

God Jul och Gott Nytt År

Vänliga hälsningar

Please consider the environment before printing my e-mail.
 [bilagan "Samrådsunderlag Bastusel Arjeplog.pdf" är borttagen av /SGU] [bilagan "Samrådsunderlag Vargfors Grytfors Bastusel.pdf"
är borttagen av SGU] [bilagan "Bilaga 1. Riksintressen Bastusel Arjeplog.pdf" är borttagen av  Säker/SGU] [bilagan

"Bilaga 2. Övriga intressen Bastusel Arjeplog.pdf" är borttagen av /SGU] [bilagan "Bilaga 3. Rennäring Bastusel Arjeplog.pdf" är
borttagen av /SGU] [bilagan "Bilaga 1. Riksintressen Vargfors Grytfors Bastusel.pdf" är borttagen av /SGU]
[bilagan "Bilaga 2. Övriga intressen Vargfors Grytfors Bastusel.pdf" är borttagen av SGU] [bilagan "Bilaga 3. Rennäring Vargfors

Grytfors Bastusel.pdf" är borttagen av /SGU]

Miljökonsult

Telefon

Sweco Environment AB
www.sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Örnsköldsvik











 Yttrande          
         Datum Beteckning  
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FMV AL Led Nät  tillstandsarnede.trv@fmv.se 
LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 
LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 
 
 
 





 

2017-12-29 

 
Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot att nätkoncession 
beviljas för ledningen. 
 
Observera att LFV alltid i alla kraftledningsärenden vill ha shapefiler över 
ledningssträckning och/eller utredningsområden. Ofta behövs dessa för att LFV 
skall kunna besvara remissen då vi av kostnadsskäl saknar detaljerade kartor över 
Sverige. 
 
Vidare vill LFV att ni använder vår nya elektroniska blankett när ni remitterar 
ärenden till oss. Blanketten finns att hämta på: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under rubriken ”Ladda 
ner”. Fyll i alla för ärendet relevanta uppgifter. Skicka ifylld blankett tillsammans 
med shapefiler och övriga dokument till lfvcentralregistratur@lfv.se  
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
 
 
  



 

 



Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

2018-02-10  Dnr 5.2.2-2017-1741 

 

 

Sweco Environment AB 

 

 

 

 

 

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om ny koncession för ny 

150 kV kraftledning mellan Bastusel och Arjeplog 

 

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. 

Sametingets syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att 

bevara och utveckla sin kultur. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och 

lämnar följande generella riktlinjer. 

 

Samernas rätt att bedriva renskötsel är grundlagsskyddad 2 kap 17 § i regeringsformen. I 

den samiska traditionen har man under lång tid och på ett speciellt sätt förhållit sig till 

landskapet. Kunnandet om landskapet ingår i den traditionella samiska kunskapen – 

árbediehtu – som beskriver kunskap både som information och som process och som 

förtydligar olika sätt att erhålla eller tillskansa sig kunskap. Det finns en grundläggande 

koppling mellan språk och traditionell kunskap i samband med biologisk mångfald. Förlust 

av biologisk mångfald och förstörelse av ekosystem innebär att relaterade språk och 

kunskaper försvinner. Språket är något av det mest centrala vid överföring och bevarande av 

árbediehtu. Därför är det viktigt även beakta det samiska språket. Staten och myndigheter 

har ansvar att enligt regeringsformens 1 kap 2 § st 6 främja samernas rätt att behålla och 

utveckla sin kultur- och samfundsliv. 

 

Funktionella samband  

För att renskötseln ska kunna bedrivas behövs olika årstidsbeten. Renen vandrar efter födan 

och olika betesområden används under olika årstider och förutsättningar. För att möjliggöra 

användandet krävs strategiska platser som flyttleder, uppsamlingsområden och rastbeten. 

Tillsammans skapar de strategiska platserna ett funktionellt samband. De funktionella 

sambanden skapar förutsättningar att bedriva renskötsel i en sammanhållen årscykel. Ett 

krav för skydd av funktionella samband kan vara att renskötseln inom ett område inte ska 

tillåtas bli störd av exploateringar i sådan omfattning att den sammanlagda effekten av 

exploateringarna leder till att den sammanhållna årscykeln hotas.  

De så kallade funktionella sambanden och markerna som inte är utpekade som riksintressen 

är också viktiga för renskötseln. Samebyarnas förutsättningar att bedriva en naturbaserad 

och ekonomiskt bärkraftig renskötsel får inte äventyras. Vilket i sin tur förutsätter att renarna 

kan ta sig till och från olika områden. När och hur renarna lämpligast gör detta beror på en 

mängd yttre faktorer som väderleks- och snöförhållanden, rovdjurstryck, renarnas 

kondition, betestillgång, personal, störningar från andra verksamheter m.m. Renskötseln 

bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på renarnas villkor. Renägarna har enligt 

 
YTTRANDE 



Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

djurskyddslagen (1988:534) det yttersta ansvaret för renarnas hälsa och måste därför avgöra 

om när och hur renarna ska flyttas och vart de ska beta.  

 

Inflytande  

Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark inom 

det samiska traditionella området berörs. Företag och andra exploatörer ska ha dialog direkt 

med berörda samer om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska 

följas för att det ska anses som att samerna deltagit effektivt:  

 Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för 

åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.  

 Samer ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat beslut 

om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.  

 Samer ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att 

nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga 

andra faktorer redan låst förutsättningarna.  

 Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska 

respekteras.  

 De traditionella näringarna får inte bli tillintetgjorda.  

 

Konsekvensbeskrivning  

En grundprincip är att traditionell kunskap ska värderas lika som annan kunskap. Det är 

viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva och bedöma den kumulativa påverkan 

för berörda samebyar. Sametinget menar att det ska göras en samlad bedömning av vilka 

konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom hela samebyn samt påverkan på 

samebyarnas funktionella samband ska vägas in. Alla marker är viktiga och blir viktigare i 

takt med att exploateringarna ökar och klimatet mer ostabilt. Vinterbetesland betraktas som 

flaskhalsar för renskötseln. Sametinget anser att Akwé: Kons riktlinjer ska tillämpas för att 

förebygga och mildra negativ påverkan på den samiska kulturen samt för att bidra till att 

uppnå respekt för traditionell kunskap och sedvanebruk som är fastställda i artikel 8j och 10c 

i Konventionen om biologisk mångfald. Riktlinjer är avsedda att ge vägledning för parter 

och regeringar i införlivandet av kulturella, miljömässiga och sociala hänsynstagande av 

urfolk i nya och befintliga processer för konsekvensbeskrivningar. Den samiska kulturen är 

beroende av de traditionella markerna.  

 

Sveriges mål  

Den samiska kulturen och renskötseln bidrar till att Sverige lever upp till nationella och 

internationella mål och åtaganden. Det samiska samhället har ett helhetsperspektiv och de 

samiska kunskaperna är värdefulla för hur miljöbalken ska tillämpas för Sveriges hållbara 

utveckling samt säkra ”Generationsmålet". Den årliga uppföljningen av Sveriges 

miljökvalitetsmål och etappmål visar att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås. Den 

samiska kulturen och renskötseln är avgörande för att nå ”Storslagen fjällmiljö” och bidrar 

till att nå ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Samernas kunskaper och erfarenheter ska vägas in vid beslut om tillstånd för verksamheter 

och större vikt vid hur verksamheter påverkar miljökvalitetsmålen så att inte verksamheter 

försvårar Sveriges mål. Miljömålssystem är styrande i Sveriges internationella arbete.  

 



Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax 

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA 

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31 

e-post: kansli@sametinget.se  

Org.nr.: 202100-4573  www.sametinget.se 

Helhetssyn 

Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturresurserna är 

förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Sammanhållen grön infrastruktur är 

förutsättningen för att renskötsel, natur och samisk kultur ska tillåtas fortleva. Grön 

infrastruktur har i alla år bundit samman människans och djurens färdvägar och är 

nödvändiga för en fungerande renskötsel. Renskötseln ger ett viktigt bidrag till svenskt 

miljö- och naturvårdsarbete bland annat genom att vara en indikator för det sammanhållna 

landskapets tillstånd. 

 

 

I detta ärende har Sametingets näringslivschef beslutat. Föredragande har varit 

samhällsplaneraren.  

 

 

 

     
Näringslivschef    Samhällsplanerare 

 

 



Från: @skanova.se
Skickat: den 24 januari 2018 16:59
Till:
Kopia: Elskydd@skanova.se
Ämne: Samråd ny 150kV-ledning Bastusel-Arjeplog

Hej!

Skanova Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet angående ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog.
Vi vill dock påpeka att vi har telekabel utmed stråk B1 från Slagnäs till Arjeplog.
Stråk B2 korsar telekabel vid väg E45 och vid vägen mellan E45 och Gullön samt att telekabel är förlagd utmed väg 95.
Stråk B3 korsar telekabel vid väg E45.

Se www.ledningskollen.se

Hälsningar

Elskyddsärenden | Teknikutveckling

Skanova
+46761024844

@skanova se
www skanova se
Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sweden

Skanova AB 556446-3734



Yttrande
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post
Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg nr www.skogsstyrelsen.se
551 83 Jönköping 036-16 61 70 SE202100561201

YTTRANDE 1(1)
Datum

2018-01-25
Diarienr

2017/4275

Skogsstyrelsens synpunkter på Vattenfall Eldistributions
ansökan om koncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel
och Arjeplog samt koncession för befintliga150 kV-ledningar för
sträckan Vargfors – Grytfors och Grytfors – Bastusel.

Sträckan Bastusel – Arjeplog.
Som undertecknad uppfattat ansökan så kan formellt skyddade naturområden
(naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) undvikas vid ledningens placering,
detta ses som något mycket eftersträvsamt.

Placeringen av ledningsgatan bör även förläggas så att andra naturvärden så
som nyckelbiotoper, objekt med naturvärden, våtmarker med höga
naturvärden och vattendrag påverkas så litet som möjligt.

Förläggs ändå ledningen i ett område med höga naturvärden, tex en
nyckelbiotop så kan någon form av ekologisk kompensation göras på platsen
om markägaren är positiv till det.
Sträckan Vargfors – Grytfors och Grytfors – Bastusel.
Undertecknad förordar en förnyad koncession av de befintliga ledningarna,
detta för att undvika ytterligare störningar i naturmiljön och förluster av
skogsproduktionen.

Skogskonsulent







              
 

            
          
  

             
      

         

           
        

             
          

           
        

             
          

   

         
            
           

           
          
          

     

         
          

           
           
        

        

       

          
             

 



             

             
            

             

            
              

     

         
          
          

            
 

         
    

           
          

             
          

        
         

          
           

        
 

         
         
     









Telestörningsnämnden 

TSN 1(4) 

MEDDELANDEN 
från 
TELESTÖRNINGSNÄMNDEN 

_______________________________________________________ 

Nr 21 2014-09-01 (Utgåva 5) 
Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar 
m.m. 

_______________________________________________________ 

 

1. Allmänt 
Enligt 2 kap, ellagen (1997:857), erfordras nätkoncession för en elektrisk starkströms-
ledning.  En nätkoncession skall avse en ledning med i huvudsak bestämd sträckning 
(nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät inom ett visst område (nätkoncession för 
område). 
Enligt 6§ Starkströmsförordningen (2009:22) ska den som avser att bygga en stark-
strömsanläggning för en spänning av högst 1000 volt mellan fasledare för samråd om 
lämpliga skadeåtgärder anmäla detta till innehavare av sådan befintlig starkströmsan-
läggning som avses i 9 kap 3§ ellagen. 
Ny ledning för en spänning om högst 1000 V skall enligt förordningen (1957:601) om 
elektriska starkströmsanläggningar (3 kap 4 § 1st) anmälas till innehavare av redan be-
fintlig högspänningsledning, i vilken vid enfasigt fel kan uppkomma en jordslutnings-
ström med större styrka än 500 A, vilket avser så kallade direktjordade högspännings-
anläggningar.  Detta gäller om den nya ledningens innehavare har anledning räkna med 
att ledningen kan komma att utsättas för farlig inverkan genom induktion eller förhöjda 
markpotentialer från ledning ingående i starkströmsanläggning. 
Denna anmälningsskyldighet sammanhänger med en regel i ellagen (9 kap 3§), enligt 
vilken innehavare av sådan högspänningsanläggning som nyss sagts är pliktig att, så 
snart han vunnit kännedom bl. a. om senare tillkommen anläggning för svagström eller 
starkström med en spänning om högst 1000 V, vidta erforderliga åtgärder för att före-
bygga skada eller störning vid den nytillkomna anläggningen.  Denna regel innebär ett 
avsteg från tidsprioriteten som annars gäller inom svensk lagstiftning.  Det vanliga är att 
det är innehavaren av den senare tillkomna ledningen som skall svara för erforderliga 
skyddsåtgärder. 
Telestörningsnämnden vill erinra om vikten av att anmälan om nytillkommande an-
läggning sker före anläggningsarbetenas påbörjande, så att erforderliga åtgärder mot 
inverkan kan vidtas i god tid. 

 Telestörningsnämnden 
Huvudmän: Svenska kraftnät Adress: Svenska kraftnät 

Svensk Energi  Box 1200 
Trafikverket  172 24  Sundbyberg 
Telia Sonera Skanova Access AB  Telefon: 010-475 80 00 
  E-post: tsn@svk.se 

I samarbete med: Elsäkerhetsverket  Hemsida: www.svk.se 
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Om olika anläggningar korsar varandra fås normalt minsta påverkan om korsningen 
sker nära vinkelrätt.  De minsta avstånden nedan kan även användas vid korsningar.  
Vid i mark liggande korsningar erfordras ofta extra isolation i form av rör för att upp-
rätthålla isolationsavstånd. 

2. Avstånd mellan friledningar för högspänning och annan markförlagd an-
läggning med hänsyn till markpotential 

För att förebygga risk för skador på i marken nedgrävda ledningar och kablar vid åsk-
nedslag eller jordfel på närliggande friledning för högspänning bör nedanstående av-
stånd hållas mellan de nedgrävda ledningarna och friledningens i mark förlagda metal-
liska delar (stolpar, stag, jordtag, genomgående markledare). 

 Jordad detalj tillhörande friledning för högspänning 

 1-100 kV > 100 kV 

Anläggning Icke direktjordade Direktjordade 

Markförlagd:   

Teleledningar 103) m 203) eller 501,3) m 

Kabel ≤ 1 kV 103) m 203) eller 501,3) m 

Kabel > 1 kV 103) m 203) eller 501,3) m 

Jordtag för lågspänning 
och blank följelina för 
kabel > 1 kV 

203,4) m 203,4) eller 501,3,4) m 

Metallrör för vatten- 
och gasledning 

102, 3) m 202,3) eller 501,2,3) m 

Telestationer  10 eller 501) m 50 eller 1001) m 

Söktråd med optofiber5) 203,4,5) m 203,4,5) eller 501,3,4,5) m 

1) Utanför tätortsområden.  Definition ”Tätort” enl. SCB:s  hemsida: ”En ort med lägst 200 fastig-
heter där avståndet mellan dessa är högst 200 meter”. 

2) Kort avstånd mellan direktjordad anläggning och annan längre nedgrävd metallisk ledning kan 
ge påverkan av katodiskt skydd för ledningen via spänningssättning.  Denna påverkan kan kräva 
större avstånd och beskrivs ej i detta meddelande. 

3) Möjlig åtgärd om ovanstående avstånd inte kan hållas utan att någon anläggning flyttas är att 
någon av de i mark förlagda anläggningarna förses med extra yttre isolation t.ex. genom för-
läggning i vattentät plastslang på så lång sträcka att isoleravstånden uppnås. 

4) Isolering av jordtagsledare och placering av jordtag görs så att elektriskt avstånd enligt tabellen 
innehålls. 

5) Kan med fördel även delas i samband med korsning. 

Avstånden i tabellen för 1-100 kV är i första hand baserade på risk för skada på den 
markförlagda anläggningen pga. åsknedslag på friledningen.  Avstånden i tabellen för 
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≥ 100 kV är baserade på risken för person och sakskada pga. spänningssättning vid 
jordfel på friledningen. 
Om osäkerhet råder beträffande genomgående markledares eller jordtags läge i friled-
ningens ledningsgata bör avstånden räknas från ledningsgatans gräns. 

3. Avstånd mellan starkströmskabel för högspänning och andra markför-
lagda anläggningar. 

För att förebygga risk för skador på i marken förlagda ledningar och kablar vid normal 
drift eller jordfel på närliggande starkströmskablar för högspänning bör nedanstående 
avstånd hållas. 

 Kabel 1-24 kV Kabel 36-100 kV Kabel > 100 kV 

Anläggning Icke direktjordade Icke direktjordade Direktjordade 

Teleledningar 0,055) m 0,5 m 0,5 m 

Kabel ≤ 1 kV 0,05 m 0,2 m 0,5 m 

Kabel > 1 kV 0,05 m 0,2 m 0,5 m 

Jordtag för lågspän-
ning eller blank följe-
lina samjordad med 
lågspänning. 

0,05 m 0,2 m 208) eller 507,8) 
m 

Telestationer  106) eller 507) m 106) eller 507) m 50 eller1007) m 

6) Gäller vid parallellsträckor mindre än 1000 m eller om telekabeln är skärmad.  I övriga fall ska 
avståndet vara minst 0,2 m.  

7) Kortare avstånd kan tillämpas efter samråd mellan innehavaren av högspänningsanläggningen 
och TeliaSonera Skanova Access.  Speciell hänsyn till den andra anläggningen behöver normalt 
tas redan vid projekteringen av anläggningarnas jordningssystem.  

8) Utanför tätortsområden.  Definition ”Tätort” enl. SCB:s  hemsida: ”En ort med lägst 200 fastig-
heter där avståndet mellan dessa är högst 200 meter”. 

9) Någon av de i mark förlagda anläggningarna förses med extra yttre isolation t.ex. genom för-
läggning i vattentät plastslang på så lång sträcka att isoleravstånden uppnås. 

4. Avstånd mellan högspännings- och teleledningar med hänsyn till störningar 
i telekommunikation 

Se TeliaSonera Skanova Access anvisning 100 56-A 131” Teleanläggningars placering 
i förhållande till starkströmsanläggningar.” Anvisningen återfinns på Telestörnings-
nämndens hemsida www.svk.se, klicka på ”Tekniska krav” och sedan ”Telestörnings-
nämnden”. 
Denna anvisning är tillämpbar vid placering av teleanläggningar intill starkströmsan-
läggningar såväl lågspänning som högspänning samt elektrifierade järnvägar och spår-
vägar. 
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Till huvuddokumentet är knutet följande fem dokument (TeliaSonera Skanova Access 
dokumentnumrering): 

• 1/100 56-A 131  Placering av telekablar och -stationer intill starkströmsanlägg-
ningar med systemspänning mellan 1 och 100 kV. 

• 2/100 56-A 131  Placering av telekablar och -stationer intill starkströmsanlägg-
ningar med systemspänning över 100 kV. 

• 3/100 56-A 131  Placering av telekablar och -stationer intill elektriska järnvägar 
och spårvägar. 

• 4/100 56-A 131  Teoretisk beräkning av inducerade spänningar med syfte att fö-
rebygga störningar i teleförbindelser. 

• 5/100 56-A 131  Lagar, kungörelser och definitioner. 

5. Tekniska bestämmelser för Sambyggnad och Samförläggning 
Information om sambyggnad och samförläggning kan fås i: 

• ”Kabelförläggning max 145 kV, EBR KJ41:09” 
• ”Sambyggnad och samförläggning – Administrativa anvisningar 2014” 
• ”Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2013” 

Anvisningarna kan beställas från Svensk Energis förlag (http://www.svenskenergi.se/) 



Från: @trafikverket.se
Skickat: den 2 februari 2018 14:30
Till:
Ämne: TRV 2017/125076, "Ansökan om nätkoncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel-Arjeplog och mellan Vargfors-Gry...

Yttrande gällande koncession för 150 kV ledning mellan Bastusel-Arjeplog och Vargfors-Grytfors,
Grytfors-Bastusel, Norsjö, Malå och Arvidsjuars kommun
Trafikverket har mottagit samrådshandling gällande koncession för 150 kV kraftledning mellan Bastusel-Arjeplog och Vargfors-Grytfors,
Gry tfors-Bastusel, Norsjö, Malå och Arv idsjuars kommun.

Trafikverkets synpunkter

Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen nätkoncession under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas.

Järnväg

Minsta av stånd för placering av stolpar är minst totalhöjden + 20 meter.

I starkströmsförordningen (2009:22) regleras bl.a. placeringen av starkströmsledningar i förhållande till järnväg. Då en luftledning korsar
en elektrifierad järnväg ska den förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med järnvägens innehavare. När den
korsande ledningen är en högspänningsledning får den dras fram över kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är
utförda som brottsäker ledning.

För korsande ledning av järnväg krävs separat tillstånd och avtal, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att v ara bärare av den
radioburna datatrafiken i järnvägens ny a trafiksty rningssystem ERTMS (European Railway Traffic Management Sy stem). I radiosystemet
kan det finnas radiolänkar för transmission mellan master. Utby ggnad av master och v indkraftv erk medför därför att det kan finnas risker
för störningar i radiotrafiken och därmed äv en i trafikledningssystemet. Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en
eventuell inverkan på radiotrafiken måste prövas från fall till fall. Om kraftledningen ligger närmare ligger närmare än 500 meter från
järnvägsanläggningen krävs koordinatsatta uppgifter för att bedöma en kraftlednings påv erkan på MobiSIR.

Väg

Placeringen av stolpar, stag och ledningar ska följa Vägverkets publikation 2005:14 Ledningsarbete inom v ägområdet. För korsande
luftledning ska stolpar, stag och sträva vara placerade helt utanför vägområdet. För korsande ledning av väg krävs separat tillstånd, se
Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar

Stolpar och stag i en längsgående linje ska placeras minst på totalhöjdens avstånd från v ägen, dock minst utanför säkerhetszonen enligt
VGU (Vägars och gators utformning). För längsgående luftledning utanför vägområdet men inom by ggnadsfritt avstånd 30 m för E45 och
väg 95, samt 12 m för de övriga statliga vägarna krävs Länssty relsens tillstånd enligt väglagen.

Ny a transformatorstationer bör placeras utanför by ggnadsfritt avstånd för respektive väg, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU.
För dessa krävs by gglov eller Länssty relsens beslut enligt 45§ Väglagen.

För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, kräv s alltid tillstånd från Trafikverket, v ilket
kräver en separat ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och information:
http://www.trafikverket.se/ledningar

Flyg

Alla objekt högre än 20 meter ska lokaliseringsbedömas av LFV. Ansökan görs v ia http://www.lfv .se/sv/Tjanster/Flyghinderanaly s---en-
unik-kompetens-hos-LFV

Alla föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vatteny tan ska markeras enligt ”Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155)”.

Kontakt

Kontaktperson för ledningsärenden inom v ägområdet är Magnus Edfast, 010-123 81 55

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: diariecenter.region@trafikverket.se [mailto:diariecenter.region@trafikverket.se]
Skickat: den 3 januari 2018 11:21
Till: Samhällsplanering Västerbotten <samhallsplanering.ac@trafikverket.se>
Ämne: SL/AF TRV 2017/125076, "Ansökan om nätkoncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel-Arjeplog och mellan Vargfors-Gry...

Du har blivit utsedd till handläggare för ärende "Ansökan om nätkoncession för ny 150 kV-ledning mellan Bastusel-Arjeplog och mellan Vargfors-Grytfors och
Grytfors-Bastusel, Norsjö, Malå och Arvidsjaurs kommun", med ärendenummer TRV 2017/125076.
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PROTOKOLL 
UPPDRAG 

Konc_Norsjö_km_mf_Vattenfall 
UPPDRAGSLEDARE 

 
DATUM 

2017-11-06 

UPPDRAGSNUMMER 

13003264 
UPPRÄTTAD AV 

 
 

 

PLATS  DATUM 2017-11-06 TID 12:00-
12:40 

NÄRVARANDE  
 

 
 

 

  

 

 

Projekten 
hälsar välkommen och berättar kort om Vattenfalls syfte med planerade projekt. Syftet är 

att skapa redundans i elnätet för att upprätthålla ett stabilt kraftsystem. 

 berättar mer ingående om projekten och visar på karta hur Malå sameby berörs: 

• Vargfors-Bastusel handlar om reinvestering, dvs. att befintlig ledning behöver bytas ut. 
Vattenfall vill helst söka koncession för att byta ut befintlig ledning till ny ledning i 
befintlig ledningsgata, vilket blir en breddning på ca 20 m beroende på terrängen. 

• Vargfors-Arjeplog handlar om en ny ledning. En ny ledning i ny ledningsgata innebär en 
ledningsgata på ca 40 m bredd och en bredning av befintlig ledningsgata ca 20 m. 

Kartor 
Vi tittar på utskrivna kartor över Malå samebys marker och samebyn beskriver hur de berörs av 
alternativa stråk för projekten Vargfors-Bastusel och Bastusel-Arjeplog.  

Vargfors-Bastusel 

Malå sameby berörs av del av stråk A1, A4, A5, A8 och A9, se Bilaga 1A och numrering. 

Huvudalternativ är att reinvestera i befintlig ledningsgata (Alternativ A1 och A7) då de innebär 
mindre påverkan på intressen. 

Vattenfall frågar Malå sameby hur de brukar röra sig i området? berättar att det finns ett 
stoppstängsel vid Lappmarksgränsen nedanför Grundträsk, se punkt 1 i Bilaga A. Innan 1 

Bilaga 7
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 berättar vidare att det fanns planer på en vindkraftspark vid Granliden, men att den inte 
blev av. Om vindkraftsparken hade blivit av hade den etablerats mitt i strövområdet vilket inte 
skulle vara bra för Malå sameby. 

Fortsatt arbete 
 berättar att ett utökat samråd kommer att ske i november/december och att Malå sameby 

då kommer få ett mer utförligt samrådsunderlag. Då får samebyn gärna komma med skriftliga 
synpunkter om de vill tillägga något utöver vad som sägs på detta möte. 

Vattenfall konstaterar att det fortsatt ska ha god kommunikation med samebyn och att  får 
återkoppla om det är några funderingar.  

 

Sekreterare 

 

 

Bilaga A1. Karta över rennäringens intressen och projekt Vargfors-Bastusel och del av 
Bastusel-Arjeplog 
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PROTOKOLL 
UPPDRAG 

Konc_Norsjö_km_mf_Vattenfall 
UPPDRAGSLEDARE 

 
DATUM 

2017-11-07 

UPPDRAGSNUMMER 

13003264 
UPPRÄTTAD AV 

 
 

 

PLATS Hotell Lyktan, lilla konferensrummet, 
Arjeplog 

DATUM 2017-11-07 TID 10:00-
11:00 

NÄRVARANDE rsson (Maskaure sameby) 
 

 (Vattenfall Eldistribution) 
 

 (Sweco) 
 

  

 

 

Projekten 
 hälsar välkommen och berättar kort om Vattenfalls syfte med planerade projekt. Syftet är 

att skapa redundans i elnätet för att upprätthålla ett stabilt kraftsystem. 

 berättar mer ingående om projekten och visar på karta hur Maskaure sameby berörs: 

• Bastusel-Arjeplog (ny ledning) 

• Bastuträsk-Jörn (ny ledning) 

 berättar att länsstyrelsen inte uppdaterat rennäringsintressena sedan 1996. Vattenfall 
konstaterar att de ska ta kontakt med länsstyrelsen för att skapa påtryckning, så att 
länsstyrelsen uppdaterar deras GIS-underlag.  berättar att det endast är antalet renar som 
länsstyrelsen har kontroll över.  

r tipsar om att kolla på renbruksplaner på Sametingets hemsida och att  på 
Sametinget är den som har ansvar för kartor. 

 berättar att ett till samråd kommer hållas för den ledning man väljer att gå vidare med.  

Kartor 
Vi tittar på utskrivna kartor över Maskaure samebys marker och samebyn beskriver hur de 
berörs av alternativa stråk över projekten som berör Maskaure sameby. 

Bastusel-Arjeplog 

 berättar att en ny ledning har byggts vid Slagnäs. Anna svarar att det är lokalnät.  
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 berättar att syftet med ansökan är att skapa redundans; förstärka och minska risken för 
avbrott. 

Eva går igenom alternativen.  

B1: kortaste alternativet längs med befintlig väg.  

B5: långt alternativ 

B2: Maskaure berörs inte av den.  

Eva frågar  hur Maskaure sameby rör sig i området och om det är något alternativ som 
han tycker är sämre.  berättar, se Bilaga 4A och numrering i kartan:  

1. Nu är vi i området kring Slagnäs.  

2. Stängsel mellan samebyarna 

3. Betesmark innan november. Renarna går söderut (se pil). 

4. Trivselland. 

 berättar att de har GPS på några renar för att veta vart de finns. När det blir snö börjar 
renarna självmant dra sig nedåt. 

 undrar hur många vattenkraftverk Vattenfall har i Skellefteälven. Vattenfall konstaterar att 
de flesta tillhör Skellefteå Kraft.  meddelar att det är omöjligt att flytta renarna i de 
områdena och att han förlorat många renar i dammvattnet.  har börjat flytta renarna med 
lastbil. 

5. Lastar renarna i Slagnäs. 

Eva frågar om Maskaure sameby skulle störas av en ledning parallellt med befintlig väg och om 
de rör sig över vägen (stråk B1). er svarar att det i så fall är när renarna strövar nedåt mot 
vinterbetesmarkerna.  

 berättar att renarna reagerar på strömmen på ledningarna och att renarna kan se det på 
något vis.  kan inte ange vilka ledningar med vilka strömlaster som de påverkas av.  

 berättar att alternativet som går längs befintlig väg (stråk B1) är bättre än den som går 
rakt igenom området (B6). Det bästa alternativet för Maskaure är såklart det blåa alternativet 
stråk B2 då det inte går inom deras mark.  

 berättar att om det blir alternativet som går längs befintlig väg (B1), så spelar det ingen 
roll vilken sida om vägen.  tror inte att en breddning av trädfri gata på ca 40 meter parallellt 
med vägen påverkar renarna. 

 berättar att Maskaure sameby kommer få ett mer utförligt samrådsunderlag för projekt 
Bastusel-Arjeplog då Vattenfall går ut på samråd under december.  
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Bastuträsk-Jörn 

Se Bilaga 4B och numrering i kartan. 

1.  berättar att det går skoterleder längs med befintlig ledning. Stort problem. 
Renarna vandrar ned till Bastuträsk. 

2. Renarna som är vid Arjeplog körs i november med lastbil och lastas av vid en 
anläggning i område 2. 

3. Hela området mellan Bastuträsk-Rengård är betesmarker under nyår/januari. Gott om lo 
och varg i området. Ganska kuperat och bergigt mellan alternativen.  

 berättar att egentligen skulle det vara bättre att ha den befintliga och den nya ledningen 
avskilt från varandra då det minskar risken för avbrott på båda ledningarna samtidigt. Det är 
bättre ur driftsynpunkt att ha ledningarna separerade. Hur ser ni på det? Det innebär att det blir 
en ny ledning med ny ledningsgata inom blått stråk 4B. 

 berättar att samebyarna får avstå mer och mer mark för andra intressen och 
kompensationsåtgärder hjälper samebyarna att hantera ny påverkan. frågar om Vattenfall 
kan erbjuda någon kompensationsåtgärd som kan underlätta för rennäringen.  berättar att 
en form av kompensation skulle kunna vara en finansiering i ett projekt eller bidrag till en 
anläggning. Om Vattenfall skulle gå lite till mötes så skulle det skapa en god relation mellan 
samebyarna och Vattenfall. När det gäller kompensation har Vattenfall lång väg att gå jämfört 
med andra energibolag. 

meddelar att Vattenfall inte erbjuder kompensationsåtgärder under tillståndsprocessen. 
Kompensationsåtgärder utreds under projekteringsskedet. Vattenfall tar med sig synpunkten.  

 frågar vilken typ av anläggning som skulle vare en lämplig kompensationsåtgärd om 
en störning skulle uppkomma. anger Skellefteå Kraft som ett exempel. Skellefteå Kraft 
finansierade en hage (översläppningshage) till samebyn.  konstaterar att det inte är några 
stora grejer, men att det är något som underlättar mycket för samebyn. 

4.  berättar att det är väldigt trångt vid Rengård. Det finns en hage sydöst om 
Rengård som behöver rustas upp. 

5. Här vandrar renarna själv när snön kommer i riktning med pilen. Renarna är kvar här 
tills årsskiftet.  

6. Svår passage vid stambanan. 

•  (Vattenfall) återkommer med kontaktperson för avtal kring station Vargfors till 
 

7. Vid Skellefteälven finns platta heder. Där stannar renarna några dygn under våren 
innan de drar vidare.  

berättar att renarna brukar vänja sig ett tag efter att nya luftledningar byggts. Betet 
varierar i ledningsgator, ibland kan det vara bättre bete och ibland sämre.  konstaterar att 
ledningar egentligen ger en liten markförstörelse eftersom det inte krävs någon direkt 
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markberedelse. Det är inte bra när Vattenfall lämnar mycket med ris när de röjer ledningsgator 
då det blir svårt att komma åt bete och då riset kan bilda en barriär som är svår att komma över.  

berättar att Vattenfall har börjat diskutera om det är möjligt att genomföra olika 
röjningsarbeten på olika platser, t.ex. för att minska påverkan på rennäringen. Vattenfall skulle 
kunna ha möten om röjningsarbete med Maskaure sameby.  

 berättar att det i ett projekt var tänkt att det skulle vara markkabel över fjället, men att det 
istället blev en luftledning. Det är ett bra exempel på ett dåligt projekt. Så får det inte gå till 
konstaterar . Vattenfall tar med sig denna synpunkt.  

 konstaterar att om det blir den nya ledningen i ny ledningsgata (stråk 4B) så kan det vara 
aktuellt att fundera om specifika underhållsföreskrifter för att minimera påverkan när renarna rör 
sig i området. 

 instämmer och berättar att han annars brukar överklaga ansökningar och tillägger att 
överklagning är en jobbig väg att gå. Processerna är nog långa ändå. 

I februari-mars kommer Vattenfall att genomföra ännu ett samråd där Vattenfall presenterar de 
förslag till stråk som bolaget efter inkomna synpunkter i detta samråd och övriga utredningar 
väljer att gå vidare med och söker koncession för ledning inom.  

 

Sekreterare 

 

 

Bilagor 

Bilaga 4A Karta över rennäringens intressen och projekt Bastusel-Arjeplog 

Bilaga 4B Karta över rennäringens intressen och projekt Bastuträsk-Jörn 
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vägar i närheten.  konstaterar att samebyn såklart inte vill att Vattenfall ska börja bryta 
vägar också.  

meddelar att han tror att det är bättre om Vattenfall går där de redan är (befintliga 
ledningar), även om det innebär att både sätta upp ny ledning och riva ned befintlig.  

 berättar att om området t.ex. har myrmark så länsstyrelsen eller 
Energimarknadsinspektionen kräva att Vattenfall bygger under vintertid så att inte våtmarken 
påverkas. Men har marken bra bärighet så kan Vattenfall utföra arbetet under barmarkssäsong. 
Vattenfall och samebyn ska hålla en bra dialog angående byggtid. 

 och  konstaterar att alternativ E är direkt olämpligt för Mausjaur sameby. 

Inget arbete bör genomförs i området under mars/april. 

Övrigt 
• Petra skriver ut stora kartor över länsgränsen-Vargfors och Aldermyrberget-Vargfors 

och skickar via post till samebyn, så att de kan visa resten av byn. 

 

Sekreterare 

 

 

Bilagor 

Bilaga B1 Karta över rennäringens intressen och projekt Vargfors-Bastusel 

Bilaga B2 Karta över rennäringens intressen och projekt Bastusel-Arjeplog 

Bilaga B3 Karta över rennäringens intressen och projekt länsgränsen-Vargfors 
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PROTOKOLL 
UPPDRAG 

Konc_Norsjö_km_mf_Vattenfall 
UPPDRAGSLEDARE 

 
DATUM 

2017-11-06 

UPPDRAGSNUMMER 

13003264 
UPPRÄTTAD AV 

 
 

 

PLATS Hotell Laponia, sal Styrelserummet, 
Arvidsjaur 

DATUM 2017-11-06 TID 19:10-
19:45 

NÄRVARANDE renskötare) (Västra 
Kikkejaure) 
 

, (Sweco) 
 

, (Vattenfall Eldistribution). 

  

 

Projekten 
 hälsar välkommen och berättar kort om Vattenfalls syfte med planerade projekt. Syftet är 

att skapa redundans i elnätet för att upprätthålla ett stabilt kraftsystem. 

 berättar mer ingående om projekten och visar på karta hur Västra Kikkejaure sameby 
berörs: 

• Bastusel-Arjeplog 

• Piteå-länsgränsen 

• Länsgränsen-Vargfors (en bit) 

Kartor 
visar kartor över hur deras sameby påverkas av alternativa stråk i de olika projekten.  

Bastusel-Arjeplog 

Se Bilaga C1 och numrering i kartan. 

Västra Kikkejaure sameby berörs av stråk B1 och B2 och frågar hur samebyn nyttjar markerna 
där och hur de ser på alternativen.  berättar att det finns en befintlig liten ledning som går 
längre in i skogen längs väg E45 och att det skulle kunna rymmas en ny ledning mellan den 
befintliga ledningen och vägen. Stråken berör åretruntmarker som innefattar, sommar, höst, 
vinter och vår-betesmarker.  

1. Åretruntmark 
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2. Anders berättar att om ledningen går mellan sjön och vägen, se område 2 Bilaga c1, är 
det ett alternativ som ger minsta påverkan för dem. Från mellanström-Ånge är det ett 
nyckelområde, se område 3 Bilaga C1. Det är gott bete vilket gör att renarna samlas 
naturligt i det område, område 4, Bilaga C1.  berättar att om man kan hålla södra 
sidan av vägen fram till söder om Arvidsjaur, så skulle vara det absolut bästa 
alternativet.  

3. Nyckelområde. Mest lämpligt för rennäringen vore om ledningen mellan Mellanström 
och Arjeplog ritades mellan sjön och vägen (stråk B1). Detta borde även vara bäst ur 
byggtekniska aspekter. Det finns dock några stugor där som man måste ta hänsyn till, 
men att från samebyns sida är de det bästa alternativet.  

I området kring Arjeplog skulle samebyn påverkan av en ny ledning bli stor. 

Vid väg 95 blir det två ledningar med varandra, vilket blir ett betydligt sämre alternativ.  

4. I området går renarna i fri strövning i nordvästlig riktning. Viktigt område pga. nutida 
väder som mest nyttjas under oktober-november-december (ibland i januari). Området 
är lite av en livlina när man inte kan nyttja betet vid kusten.  

5. Åretruntmarker sommar/vår 

anser att om samebyn ska tycka att stråk B1 är ett lämpligt alternativ mellan Mellanström 
och Arjeplog bör byggtiden ske under januari och framåt. Risken för att det ska finnas ren i 
området är då som minst. Det är under den perioden samebyn samlar ihop renarna och flyttar 
dem ned till kusten. Om Vattenfall väljer att gå mellan vägen och sjön så går det bra att göra det 
under barmarkstid. Om Vattenfall väljer att gå norr om vägen är samebyn tveksam till stråk B1. 

 konstaterar att stråk B2 inte ser något vidare ut och att det dessutom ser ut som ett dyrt 
förslag.  

 berättar att samebyn inte är van vid att det finns redovisade realistiska alternativ och att 
de endast fått yttra sig senare i processen, vilket gjort det svårare för samebyn att anpassa sig 
till projekt. Det är bra att Vattenfall valt att träffa samebyn tidigt i processen. 

Länsgränsen-Piteå 

Se Bilaga C2 och numrering i kartan. 

Samebyn berörs av stråk 1A och 1B. Anders berättar att Västra Kikkejaure har förlorat mark till 
Semisjaur-Njarg sameby, så samebygränsen slutar tidigare söder om Alternativ 1B.  

1.  berättar att renarna strövar fritt österut från länsgränsen. Området norr om A1 är 
ett betesområde. 

2. Renarna flyttar från området norr om A1 ner mot Åbyälven (område 2). Här är 
betesmarken höglänt och höjderna har fast mark. Det är mer bergigt vid Åbyälven och 
norröver förbi Brännfors och att det är mer fastmark där befintlig ledning går.  

 berättar att området vid Klubbfors inte har så bra mark för skoterkörning och därmed 
förekommer det inte så mycket skoterkörning i den befintliga ledningsgatan vid länsgränsen. 
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Dock blir det mer skoterkörning i ledningsgatan ju längre mot Hemmingsmark/Piteå man 
kommer. 

 frågar om det finns någon sida om befintlig ledning som är bättre eller sämre för samebyn. 
svarar att nej det har ingen betydelse. 

 frågar om det är någon tid på året som är bättre eller sämre.  svarar att maj-
oktober är bästa tiden att bygga. Då är samebyn inte i området. Från 1 oktober – 1 maj har 
samebyn rätt att vara i området, så de kan vara så att samebyn är i området under december-
mars. 

3.  konstaterar att Alternativ 1B är betydligt sämre än 1A. Samebyn hoppas därför 
att Vattenfall också vill gå längs befintlig ledning.  meddelar att det är det alternativ 
som är lättast att genomföra för Vattenfall också.  

Övrigt 

 och  önskar att Vattenfall hör av sig när de kommit längre i processen. 

 

Sekreterare 

 

 

Bilagor 

Bilaga C1. Karta över rennäringens intressen och projekt Bastusel-Arjeplog 

Bilaga C2. Karta över rennäringens intressen och projekt Piteå-länsgränsen 
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