




Myndighet/organisation/företag Adress Postadress Epost

Agnäs Byamän annettemahl@hotmail.com

Bergsstaten

Varvsgatan 41 972 32 Luleå mineinspect@bergsstaten.se

Bjurholms kommun kommunen@bjurholm.se

Boverket Box 534 37123 Karlskrona registraturen@boverket.se

Elsäkerhetsverket Box 4 68121 Kristinehamn registrator@elsakerhetsverket.se

Friluftsfrämjandet KANALGATAN 43

93132 Skellefteå 

info@friluftsframjandet.se 

Försvarsmakten HKV RROD INFRA 10785 Stockholm exp-hkv@mil.se

Holmen AB Box 5407 11484 Stockholm info@holmen.com

Jägareförbundet Västerbotten ac@jagareforbundet.se

Luftfartsverket (LFV) lfvcentralregistratur@lfv.se

Länsstyrelsen i Västerbotten vasterbotten@lansstyrelsen.se

Mo Lögdeå FVO lememo.103@gmail.com
Myndigheten för Samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 65181 Karlstad registrator@msb.se

Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

NCC Industry  Box 455 901 09 Umeå @ncc.se

Nordmalings båtklubb @telia.com

Nordmalings kommun kommun@nordmaling.se

Nordmalings skoterklubb @telia.com

Olofsfors bruk herrgarden@olofsforsbruk.nu, bruksmuseet@olofsforsbruk.nu

Post- och telestyrelsen (PTS) Box 5398 10249 Stockholm pts@pts.se  
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Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm registrator@raa.se

Sametinget Box 90 98122 Kiruna kansli@sametinget.se

Sca Skogsfastigheter Aktiebolag

Sca Forest Products 

Aktiebolag 851 88 Sundsvall info@sca.com

Skanova Box 3010 16903 Solna elskydd@skanova.se

Skellefteå Kraft AB Kanalgatan 71 93180 Skellefteå kundservice@skekraft.se 

Skogsstyrelsen registrator@skogsstyrelsen.se

Strålsäkerhetsmyndigheten 17116 Stockholm registrator@ssm.se

Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag Torsgatan 4 10522 Stockholm info@sveaskog.se

Svenska Kraftnät registrator@svk.se

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Box 670 75128 Uppsala 

sgu@sgu.se

@sgu.se

Sveriges Geotekniska Institutet (SGI) 58193 Linköping sgi@swedgeo.se

Telenor Sverige AB 11688 Stockholm mobilftg@telenor.se

Telia Sverige AB Box 50077 97322 Luleå telia-info@telia.se

Trafikverket 78189 Borlänge trafikverket@trafikverket.se

Ubmeje tjeälddie sameby Stintbäcken 206  920 66 HEMAVAN @gmail.com

Umeå Energi AB Box 224 90105 Umeå umea.energi@umeaenergi.se

Vapsten sameby Box 107 920 64 TÄRNABY info@vapstensameby.se

Vilhelmina norra sameby Slingan 45 923 94 DIKANÄS vilhelminanorra@biegga.com

Vännäs kommun vannas.kommun@vannas.se

Vännäs snöskoterklubb vssk-post@hotmail.com

Västerbottens Naturskyddsförening Magasinsgränd 3 931 32 SKELLEFTEÅ vasterbotten@naturskyddsforeningen.se

Västerbottens ornitologiska förening 90520 Umeå volehunter@gmail.com

Öreälvens FVO @byggtema.com 

Örnsköldsvik Airport AB Västanå 100 896 91 Husum info@oer.se



Fastighetsbeteckning Ägare C/O Gatuadress Postnr Postadress

Sändlista Fastigheter och rättigheter
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Yttrande
Datum Ärendebeteckning

Länsstyrelsen
Västerbotten

 2017-12-05
 

407-9651-2017
 

2

Övrigt
I samrådsunderlaget måste det framgå varför ni planerar att anlägga den nya 
kraftledningen intill den befintliga ledningsgatan och ta ny mark i anspråk, 
istället för att nyttja befintlig ledningsgata efter att den befintliga ledningen 
raserats. Eftersom det i detta skede inte motiveras i underlaget ställer sig 
länsstyrelsen frågande till den utformningen.  

När mer detaljerat underlag för mer avgränsade områden presenteras 
kommer länsstyrelsen att lämna 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 och förklaring till 
områdesklassningen.











Från: @nordmaling.se>
Skickat: den 2 november 2017 15:08
Till:
Ämne: SV: Inbjudan till samråd

Hej!

Vid Floxen har vi vattenskyddsområde och därifrån går våra  huvudvattenledningar till Nordmaling samt Rundvik. Så vi ber er ta hänsyn till dem.

Med vänlig hälsning

Chef Samhällsbyggnad
Tel: 

@nordmaling.se

Från @sweco.se]
Skickat: den 30 oktober 2017 14:04
Till: Kommun@nordmaling.se
Ämne: Inbjudan till samråd

Hej,
Här kommer inbjudan till tidigt samråd för koncession Harrsele-Floxen-Rundvik samt Rundvik-Olofsfors. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

Vänliga hälsningar

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

__________ Information från ESET Endpoint Antivirus, version av detekteringsmotor 16327 (20171030) __________

Meddelandet har kontrollerats av ESET Endpoint Antivirus.

http://www.esetscandinavia.com

__________ Information från ESET Endpoint Antivirus, version av detekteringsmotor 16331 (20171031) __________

Meddelandet har kontrollerats av ESET Endpoint Antivirus.

http://www.esetscandinavia.com

Miljökonsult

Telefon
@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik
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Från: @vannas.se>
Skickat: den 4 december 2017 17:30
Till:
Ämne: Samråd Harrsele-Floxen-Rundvik

Hej!
Vännäs kommun har tagit del av de olika alternativen till ledningsstråk på sträckan Harrsele - Floxen.

Kommunen anser att alternativ 2 A är det bästa alternativet då det bedöms orsaka minst intrång med tanke på att
redan befintlig ledningsgata avses nyttjas.
Alternativ 2 B kan vara acceptabelt avseende den del som ligger inom Vännäs kommun, men totalt förefaller detta
alternativ orsaka större intrång.

/
 Samhällsbyggnadschef



Från: @vannas.se>
Skickat: den 23 mars 2018 11:56
Till:
Ämne: Vattenfalls ansökan om nya koncessioner för befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele och Floxen

Hej!
Vännäs kommun har inga synpunkter på handlingen. Kommunen förordar dock alternativ 2A som sträckning mellan Harrsele och Floxen då det innebär minst
intrång i naturen och hänsyn redan är tagna till ev skyddsavdstånd.

Med vänlig hälsning

Miljöchef
Vännäs kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
911 81 Vännäs

www.vannas.se
www.twitter.com/vannaskommun

Umeåregionen - | Bjurholm | Nordmaling | Robertsfors | Umeå | Vindeln | Vännäs | Örnsköldsvik - Kommuner i samverkan



Från: @hotmail.com>
Skickat: den 24 april 2018 14:44
Till:
Ämne: SV: ny ledning

Hej!
Vi har haft denna ledning över våran fastighet i över 60 år Vi tycker att nu är det dags för andra markägare att ta över,
vilket säkert alla andra tycker efter denna dragning Vi röstar på dragning 2C Förra året när det skulle tas  kant träd, vräkte dom sig rätt genom
fin produktiv skogsmark när träden skulle köras ut till vägen .Vi hade blivit lovade att 400 kv ledningsgata skulle användas vid utkörning av virket, vi hade
även blivit lovade att det skulle göras när det inte var för blött vilket inte hölls det såg för hemskt ut vi tog dit vattenfall som aldrig hade sett sådan
förstörelse
Spåren var så djupa att det gick till midjan på oss Ni förstår ju att vi inte är direkt positivt inn ställda  eftersom vi inte känner oss speciellt trygga med vad
som sägs
Hur mycket mark blir det ni kommer att ta från befintlig ledning och hut mycket blir det som blir avverkat?
Om det nu ändå blir denna dragning får ni hålla er på vänster sida om befintlig ledning över våran fastighet från Floxen sett

Hälsningar

Från: @sweco.se>
Skickat: den 20 mars 2018 13:22
Till: Alf Höglander
Ämne: SV: ny ledning

Hej 
Skickar med fyra stycken kartor över era fastigheter. Två av kartorna är översiktskartor medan två är inzoomade, en över  som
berörs av utredningsstråk 2B och en över  som berörs av utredningsstråk 2A. Du hade skrivit  men enligt fastighetsregistret
heter den 

Jag förstår att ni inte är nöjda med två stora ledningar över fastigheten ). 400 kV ledningar är Svenska kraftnäts så den ledningen kan vi
dessvärre inte svara för. Vår ambition är att göra så liten påverkan som möjligt för alla parter. Vi bedömer att befintlig ledning är det bästa alternativet
som ger minst påverkan och därför är även detta vårt huvudalternativ i dagsläget. Detta kommer att innebära en liten breddning av ledningsgatan för att
kunna lägga denna ledning parallellt innan den befintliga raseras och tidigare ledningsgata återlämnas.

Inkom gärna med synpunkter för att vi ska kunna komma fram till den bästa ledningsdragningen. Hör av dig om du har fler funderingar.

Vänliga hälsningar

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

Från: @hotmail.com]
Skickat: den 18 mars 2018 15:41
Till: @sweco.se>
Ämne: ny ledning

Skickades från E-post för Windows 10
Hej!
Så nu ska vi bli drabbade igen Ni har nyss varit och breddat gatan och förstört och kört där ni ej skulle köra
Och nu det här med ny ledning parallellt med befintlig ledning Jag förstår ju att det är denna dragning som det kommer att bli
Jag förstår också att den gamla ska raseras men det blir ju nya intrång ändå Vi är hårt drabbade med en dragen 400 kv ledning
Över vårat på samma skifte  Och inget har vi att säga till om Ett tag fick vi information om att denna
Ledning skulle raseras och att en ny skulle byggas parallellt med 400 kv ledningen och det dröjer väl inte länge till så ska den ledningen
Upp  också Vi är väldigt bedrövade över detta Mycket värde går till spillo för oss
Vi vill ha en karta över vårat skifte
Hälsningar

Miljökonsult

Telefon
@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33  Ö rnsköldsvik
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Till

VATTENFALL

Att: 

Sweco Enviroment AB

Angående 150kV ledning, Harrsele Floxen

Undertecknad innehar fastigheten  Eftersom
fastigheten ligger mitt i utredningsstråket för alt 2B framför jag härmed en
bestämd protest mot  ny ledning enligt alt 2B !

Även med ett säkerhetsavstånd på 100 meter på  endera västra eller östra
sidan om vår bostad blir det ett stort ingrepp på landskapsbilden för oss med
en så stor kraftledningsgata i omedelbar närhet till vårt boende.

Dessutom finns på vår fastighet Kulturhistoriska objekt, Ladugård och
timmergård från 1850-1860.  ( Länstyrelsens bevarandeprogram 1992.

)

En stor kraftledning i omedelbar närhet försämrar det kulturhistoriska värdet
avsevärt.

Fastigheten grundades av min farfars far 1850, och har varit i familjens ägo från
far till son sedan dess där jag som ägare  i dagsläget är den fjärde generationen.

Torpet är en lugn och underbar oas i en stressad värld. En stor kraftledning
ruinerar denna idyll och dramatiskt försämrar vår livsmiljö som bor här.

Sunnansjö  2018.04.19

Högaktningsfullt

91491 Nordmaling

@live.se



Från: @hotmail.com>
Skickat: den 25 april 2018 20:35
Till:
Ämne: Vattenfalls kraftledning

Hej

Angående ansökan som Vattenfall gör för nya koncessioner för kraftledning mellan Harrsele och Floxen, så påverkar det min fastighet  negativt, har
redan ett naturvårdsavtal. Har inte så stor areal med skog vill helst inte bli av med något mera. Dessutom så vore det synd att dra över ledningen över laxforsen i
öreälv som har stort naturvärde. Den dragning som påverkar mig är 2c.
Mvh 
Ägare av fastighet  i Nordmalings kommun.
Tel 

Skickat från min iPhone











Förordar befintlig ledning i alternativ 1A samt att ny 45 kV ledning läggs parallellt med denna i
alternativ 3A.



Från: @gmail.com>
Skickat: den 24 april 2018 11:32
Till:
Ämne: Kraftledning

Hej,
Tack för dina svar och för den trevliga träffen ni bjöd på i Nordmaling. Vi fick bra information om de olika alternativen för stråkdragning av ev.ledningar.Vi vill
meddela att vi stöder alternativ 2 A som vi anser är mest praktiskt att genomföra ur ekonomiskt och naturhänsyn och även ur samtliga aspekter ni informerade om.

Vänlig hälsning









Från: @hotmail.com>
Skickat: den 22 april 2018 07:49
Till:
Ämne: Önskan om kraftledningsdragning

Hej igen!
Tack för en trevlig och informativ träff i måndags.
Vi förordar ju självklart en utbyggnad av BEFINTLIG  sträckning av flera skäl.
Framför allt ser vi ju en mindre naturpåverkan och skövling av all underbar skog,
för att inte tala om den ekonomiska biten. Det måste ju vara en enorm skillnad.
Hoppas det framgått på ett tydligt sätt.
Lycka till!
Vänliga hälsningar























Från: @gmail.com>
Skickat: den 24 april 2018 18:36
Till:
Ämne: Re: Info om 150 kV linjen

Hej igen. Vid mötet i Nordmaling lovade ni att protokoll + powerp.filen om ersättningar skulle läggas ut + att ni skulle maila den till mig bl.a.
Vet inte var någonstans på Er hemsida den går att hitta, verkar vara väl gömd. Skicka meddelande snarast. Tack

När det gäller dragningen (2A/,den tidigare), så tog jag där upp att den nya ledningen måste vara till vänster (på er karta) från Harrselefors till Hednäs åtminstone,
vet inte hur det blir närmare Nordmaling, men det var någon på mötet som tog upp att den skulle behöva ändra sida någonstans, något som ni utlovade skulle gå
bra.
Överenskommelsen med ersättningar, anser jag m.fl. behöver tidsbegränsas t.ex. till 20 år, mycket kan ha hänt på den tiden, nya användning av marker,nya
byggnader, skogsplantering mm.
Hur är det med åskledningar, vi har ibland upplevt att åskan verkar dras till Högspänningsledningen

Hälsningar 

Den 9 april 2018 09:19 skrev @sweco.se>:

Hej 

Vad menar du med att ledningen behöver flyttas västerut? Ser att du berörs av utredningsstråk 2C, är det detta stråk du menar behöver flyttas? 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. Just nu är vi inne i samrådsskedet och vill ha in synpunkter för att komma fram till den
bästa ledningsdragningen. Ni får gärna inkomma med förslag på sträckning inom utredningsstråket förbi din fastighet. Detta skulle vara värdefull information om
utredningsstråket skulle bli aktuellt för fortsatt utredning efter samråd.

Vår ambition är att göra så liten påverkan som möjligt för alla parter. Vi bedömer att befintlig ledning i utredningsstråk 2A är det bästa alternativet som ger minst
påverkan och därför är även detta vårt huvudalternativ i dagsläget. Detta kommer att innebära en liten breddning av ledningsgatan för att kunna lägga denna
ledning parallellt innan den befintliga raseras och tidigare ledningsgata återlämnas.

Samrådsmötet i Nordmaling gäller för de båda projekten, alltså även för ny ledning från Rundvik till Olofsfors som vi just nu samkör. Sedan förstår jag att det kan
vara långt att åka. Vi har tillsammans med Vattenfall bedömt att ett fysiskt samrådsmöte endast ska äga rum i närheten av det projekt som gäller för ny ledning.
För befintlig ledning som Harrsele Floxen Rundvik är, har vi bedömt att ett fysiskt samråd inte nödvändigtvis behöver ske, när ni får ta del av samrådsunderlaget
samt har möjlighet att inkomma med yttranden. Men ni är såklart välkomna till Nordmaling om ni vill.

Ersättningsfrågan behandlas inte i tillståndsprocessen utan det hanteras i en separat prövning och brukar hanteras i samband med tex markupplåtelseavtalen.
Schablon finns för detta.

Det låter ju inte bra om det är berörda som inte har fått utskicket. De som fått är de fastigheter som ligger inom de föreslagna utredningstråken. Kan det vara så
att dessa fastigheter inte ligger inom utredningsstråket? För att kolla upp detta behöver jag namn och fastighetsbeteckning för de som saknar utskicken så jag i
så fall kan skicka ut till dem.

Vänliga hälsningar

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

Från: @gmail.com]
Skickat: den 8 april 2018 21:09
Till: @sweco.se>
Ämne: Info om 150 kV linjen

Vi är många som anser att ett informationsmöte angående den nya 150 kV ledningen,också borde göras i Vännäs. Varför ska alla behöva åka till Nordmaling,
speciellt om Ni tänker på alla som måste köra dit, och därigenom mycket avgaser.
Några frågor utöver detta.

Vad kommer ersättningen till alla markägarna att vara ? XX öre/kW i all framtid ?

Den nya linjen måste isåfall förflyttas mera västerut.

Alla har inte fått Infobrevet.
Hälsningar

Miljökonsult

Telefon
@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco se

Skolgatan 2B
891 33  Ö rnsköldsvik



Till Vattenfall

Att:  Sweco Enviroment AB

Angående tänkt 150 kV ledning, Harssele-Floxen.

Jag och min fru/Helena bor på fastigheten  och äger 
, där ert förslag 2B är tänkt dras.

Vi känner att det blir väldigt ”hemskt” att nu få en kraftledning över tomten
igen, den senaste liten förvisso är dragen precis bakom vår ladugård (öst-västlig
riktning)

Det kommer att bli  3 stora kraftledningar genom byn i så fall.

Förslaget är dessutom 15 mille dyrare än ert andra förslag.

Byn har en utsiktspunkt/grillstuga uppe på hemberget som

har en fantastiskt utsikt, den blir också förstörd.

By-kärnan är också kulturhistorisk, enligt länsstyrelsen 1992

Jag har skog som hamnar i kraftledningsgatan, som jag har sköt med bara
”handkraft” ej stora maskiner har fått tillträdtill detta skifte.

Vi säger bestämt nej till detta..

Sunnansjö 201-04-25

  91491 Nordmaling





Till : Datum: 2018-04-26

Sweco Environment AB

Synpunkter till samråd om 150 kV ledning mellan
Floxen och Rundvik.
Vi bor i Mo by, alldeles intill den befintliga ledningen.

Under samrådet uttrycktes, att man om möjligt försöker hålla ett avstånd mellan en sån här
ledning och bostadshus, på 100 m. Idag, när ledningen går igenom Mo by, ligger det
uppskattningsvis 15 bostadshus inom det avståndet. De närmaste på bara 40–50 m.

Det här leder till en oro bland boende, om det finns risker med att bo så nära. En oro som vi
inte borde behöva känna.

Därför anser vi, att ni ska bygga den nya ledningen, så att den går utanför bebyggelsen.
Alternativ 1D anser vi vara det absolut bästa. Långt från bebodda hus och snabbaste vägen
ner till E4:an. För visst måste väl sträckningen längs med E4:an, betraktas som själva
huvudledningen?

Dessutom är det väl nästan omöjligt, att mellan husen bygga en ny ledning bredvid den
gamla, utan att faktiskt hamna ovanpå något hus. Det är väldigt trångt.

914 92 Lögdeå

Mobil 





Från: @sca.com>
Skickat: den 24 april 2018 13:47
Till:
Ämne: Synpunkter 150 kV ledning Floxen-Rundvik

Som delägare i fastigheterna  vill jag lämna följande sypunkter:

Jag tycker att man ska använda sig av befintlig ledning och bredda denna. Det finns många fördelar med att välja denna dragning, den ena är att det blir mindre
miljöpåverkan i stort på hela landskapet.
För hela kommunen och för enskilda ägare och för samhället i stort så behövs skogsmark som är i produktion både för miljön och för arbetstillfällen, sedan skulle
det påverka landskapsbilden negativt.
Mvh

914 95 gräsmyr



Från: @gmail.com>
Skickat: den 27 april 2018 13:58
Till:
Ämne: Synpunkt luftledning Harrsele-Floxen, Floxen-Rundvik

Synpunkter gällande förslag angående koncessioner för befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele-Floxen och Floxen-Rundvik.

Efter att ha tagit del av utskickat kompendium samt deltagit på samrådsmötet 180416 i Nordmaling finner vi att det mest miljövänliga och förnuftiga vill vara förslag
2 A och 1A vid den redan befintliga ledningen och som från er sida är huvudalternativ.

Förslaget 2 C som skulle passera vår mark  innebär att miljöhänsyn behöver tas gällande vattentäkt på området som försörjer flertal hushåll på
Björknäset i Gräsmyr med dricksvatten.

Med vänlig hälsning

914 95 Gräsmyr



Från: @maklarringen.se>
Skickat: den 24 april 2018 09:26
Till:
Ämne: Synpunkter efter samrådsmöte med fastighetsägare i Nordmaling 16 april kl 18:00-20:00

Hej!

Min fastighet Nordmaling , adress  norra del befinner sig angränsande mot väg 353 (väg mellan Nyåker-Nordmaling) och minfastighet är
redan idag ljudmässigt ansatt av befintlig vägsträckning. Eftersom fastigheten har en avlång sträckning mot vägen med långsida mot vägen skulle ytterligare
avverkning för att utgöra ledningsgata innebära stora störningar för hästgården och bostadshuset.

45 kV ledning: Jag föreslår att utredningsstråk 3B blir den nya sträckningen för ny 45 kV ledning mellan Rundvik och Olofsfors.

150 kV ledning:
Jag föreslår att befintligt ledningsstråk 1A samt 2A fortsättningsvis kommer att utgöra sträckning för nya koncessioner av 150 kV ledning.

Vv bekräfta att du har mottagit mejlet.

Vänliga hälsningar 



Förordar befintlig ledning 2A.







Från: @hotmail.com>
Skickat: den 17 april 2018 13:37
Till:
Ämne: Samråd

Hej!
Jag vill att ni ska välja alternativ 2 A (den befintliga) För att jag inte vill få mitt arv förstört som jag ärvt av min mor och dessutom är jag även en
självverksam kvinna i min egenskog och planterar röjer och gallrar själv. Min skogsfastighet är mitt liv och den jag är.

Skulle vara förödande om ni väljer att dra en helt ny ledning 2C och dyrt och dumt!!

När och hur får man veta vilken linje som blir aktuell??? Känns väldigt jobbigt att vänta på detta beslut.

MVH 

Skickades från Outlook




