@lansstyrelsen.se>
Tuesday, November 3, 2020 7:35 AM
Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej
Ändring av sträckning från norra sidan av befintlig ledningsgata till södra sidan innebär ingen skillnad för
länsstyrelsens beslut om att projektet inte innebär BMP, varken ur natur- eller kulturmiljösynpunkt.

2020-11-09

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

2020-102290-0008

I övrigt vill kulturmiljöfunktionen att Vattenfall ska samråda med dem om skyddsåtgärder för fornlämningar.

Med vänlig hälsning

Från:
@ei.se>
Skickat: den 2 november 2020 09:32
Till:
@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal
Hej
Ingen fara, då vet jag att ni tittar på det.
Med vänlig hälsning
Energimarknadsinspektionen
| Växel 016-16 27 00
Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl

Från:
@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 2 november 2020 08:19
Till:
@ei.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal
Hej
Ursäkta, det var verkligen inte meningen att inte svara. Jag har skickat en fråga till mina kollegor som jobbar med
kulturmiljö, som var med i vårat beslut om bmp, hur de ser på en flytt av ledningen, om de fortfarande anser att det
inte är bmp utifrån sitt perspektiv. Jag har inte fått något svar från dem, och därför glömde jag bort hela frågan.
Jag ska påminna dem på en gång. Utifrån ett naturmiljöperspektiv bedömer vi dock att om Vattenfall kan beskriva
naturmiljön i den nya ledningssträckningen och vilka konsekvenser som ledningen får på den miljön kan en
skrivbordsutredning räcka.
Jag återkommer så fort jag får veta ngt om kulturmiljö.
/
1

Hej
Väntar fortfarande på ditt svar angående hur ni ser på inventeringarna enligt tidigare mail.
Med vänlig hälsning

2020-11-09

Från:
@ei.se>
Skickat: den 28 oktober 2020 08:52
Till:
@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Ang gårdagens telefonsamtal

2020-102290-0008

Energimarknadsinspektionen
| Växel 016-16 27 00
Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl

Från:
Skickat: den 16 oktober 2020 15:13
Till:
@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej

,

I MKB:n anges att : ”Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen omfattar därför hela den befintliga
kraftledningsgatans bredd samt angränsande område på dess norra sida. Sträckan som följer södra sidan
av befintlig kraftledningsgata omfattas inte av inventeringen. Beskrivning och bedömning av denna sträcka
är baserat på den kunskap som inhämtats via fältinventeringar i närliggande, likvärdiga områden.”
Ursäkta att jag var otydlig, det jag menade var spelplatsinventering eftersom markerna enligt NVI:n
attraherar hönsfåglar och de sett tjäder.
I erat beslut om ej BMP har ni ansett att MKB:n ska innehålla resultat från genomförda fågel- och
naturvärdesinventeringar. Eftersom sträckningen för den planerade ledningen har ändrats så täcks inte
längre sträckningen av inventeringarna vilket gör att er rekommendation inte fullt ut följts, hur ställer ni er
till det?
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning
Energimarknadsinspektionen
| Växel 016-16 27 00
Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl

Från:
@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 16 oktober 2020 11:22
Till:
@ei.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal
Hej
2

2020-11-09

Det är lite svårt att se hur deras inventeringsområde ligger i förhållande till den nya dragningen, det ser ut som om
de även har inventerat litegrann på södra sidan av befintlig ledning, men kanske inte hela området som berörs av
den nya dragningen eller?
Vi har inga andra uppgifter om naturvärden än de som Vattenfall tar upp i sin rapport, det är fågelskyddsområdet vid
Sakalombolo, den stora våtmarken Manaluvuoma och sumpskogsområdena som Vattenfall också har inventerat.
Men spelfågelinventering, vad menar du då? Spelflyktsinventering (som man ofta gör vid inventering av rovfågel)
eller spelplatsinventering (som ofta görs när det gäller skogshöns eller andra fåglar som har spelplatser som
brushane och dubbelbeckasin), eller något annat?

2020-102290-0008

Hälsar

_____________________________________
Naturmiljöenheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 LULEÅ
Telefon:
E-post:
@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Från:
@ei.se>
Skickat: den 13 oktober 2020 16:05
Till:
@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ang gårdagens telefonsamtal
Hej
Enligt telefonsamtal igår bifogas här den gjorda NVIn med fågelinventering. Vår uppfattning är att det krävs en NVI i
fält även söder om befintlig 150 kV ledning och att en spelfågelinventering bör göras. Men vi hör gärna er åsikt i
frågan, kanske finns känd information om området som vi saknar?
Med vänlig hälsning
| Jurist
| Växel 016-16 27 00
Postadress Box 155, 631 03 Eskilstuna
Besöksadress Libergsgatan 6, Eskilstuna | Drottninggatan 26, Stockholm
www.ei.se
Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl

Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.
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