
Från: @gmail.com>
Skickat: den 23 april 2018 17:50
Till:
Ämne: Synpunkt om nya koncessioner för befintlig 150 kV ledning Harrsele-Floxen Floxen- Rundvik

Hej

Ägare till  kommer aldrig att teckna frivilliga markupplåtelseavtal enligt dragning 2.1 utredningsstråk 2C.

Vi har tyvärr blivit så hårt ansatta de senaste 20 åren av äganderättsfrågor och natura 2000 och skulle detta alternativ komma på förslag kommer vi att slåss lika
frenetiskt som vi gör nu för att få bruka vår skog.

Ledsen om vi låter hårda men detta är vår synpunkt
Mvh





Från: @outlook.com>
Skickat: den 22 april 2018 07:02
Till: Lundberg Jenny
Ämne: Re: Karta över fastighet Högbäck 1:2

Hej.
Vi har nu tittat på förslaget 2c och vi förkastar detta förslag.
Vi tycker  att den befintliga sträckningen 2a används även i fortsättningen.

Med vänlig hälsning
Fastighetsägare 

Ps. Behöver ni skriftligt på detta så får du meddela oss det, om det inte räcker med ett mail.

Skickat från Windows E-post

Från:
Skickat: torsdag den 12 april 2018 11:04
Till: @outlook.com

Hej 
Här kommer en karta över er fastighet  som berörs av utredningsstråk 2C. Hör av dig om du har några funderingar.

Vänliga hälsningar

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

M iljökonsult

Telefon
@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik







Nyåker 2018-04-19
Till

Sweco Environment AB
Skolgatan 2 B
891 33  Örnsköldsvik

Synpunkter på linjedragning mellan Harrsele och Olofsfors

Nyåkers byamän vill genom denna skrivelse framföra våra synpunkter på
linjedragningsalternativ 2b mellan Harrsele och Olofsfors som enligt planen passerar över
hela Nyåkers bys skogar.

För det första anser vi att om förslaget väljs så hamnar ledningen oacceptabelt nära byn som
dessutom redan är belamrad med flertalet ledningsgator p g a av ett befintligt ställverks
centrala läge i byn. Den tänkta sträckningen passerar t o m över tomten på ett av torpen i
byn. Det känns helt oacceptabelt att korsa byn med ytterligare en ledningsgata.

Ledningsalternativet passerar till stora delar genom skadlig högproduktiv skogsmark på
bördig västersluttning. Dessutom berörs Öreälvens natura 2000-områden och andra
skyddsvärda områden som höga berghällar med stort rekreationsvärde och kulturhistoriska
miljöer som ett linsänke vid myr med tidvis vattenspegel.

Förutom ovanstående argument ser vi det som helt olämpligt att välja alternativ 2b även för
att sträckningen då blir hela 10 km längre än alternativ 2a och därigenom åtskilligt dyrare.
Det känns även ologiskt att göra en helt ny projektering och ett nytt ingrepp i vår natur
istället för att välja den befintliga sträckningen där redan ett intrång har gjorts. Som kunder
hos Vattenfall känns det dessutom mycket märkligt ifall ett avsevärt dyrare och dessutom
sämre alternativ än nödvändigt väljs.

Sammanfattningsvis anser vi i Nyåkers byamän att alternativ 2b orsakar avsevärda negativa
effekter på många områden och vi förordar därför alternativ 2a eftersom det ger både minst
miljöpåverkan och borde vara det överlägset mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.

Med vänliga hälsningar

Nyåkers Byamän
genom

Byålderman







Från: @hotmail.com>
Skickat: den 20 mars 2018 23:13
Till:
Ämne: SV: Samrådsunderlag Harrsele - Floxen - Rundvik

Hej  !

Som snöskoterklubb så känns det som att vi kan nog inte komma med särskilt tunga synpunkter på ett så stort projekt.  Om arbete kommer att ske under
vintertid efter kraftledningsgator där vi har skoterleder så är det naturligtvis bra om vi blir informerade så vi kan gå ut med varningar till skoteråkare för att
undvika olyckor och tillbud.
Sedan önskar vi naturligtvis att man undviker att köra sönder eventuella broar som vi byggt över diken.  En fungerande skoterled efter kraftledningsgator
bör ju vara till stor fördel även för kraftbolagen som ska besikta och felsöka.

Med Vänliga hälsningar
 för Vännäs snöskoterklubb

Från: @sweco.se>
Skickat: den 15 mars 2018 10:43
Till: @hotmail.com
Ämne: Samrådsunderlag Harrsele - Floxen - Rundvik

Hej,
Här kommer samrådsunderlag från Vattenfall för nätkoncession mellan Harrsele – Floxen – Rundvik. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

Vänliga hälsningar

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

M iljökonsult

Telefon  
@sweco.se

Sweco Environment AB
www.sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik

Sweco.se
|
Sweco.se

www.sweco.se

Sweco
planerar och
utformar
framtidens
samhällen
och städer.
Resultatet av
vårt arbete
blir hållbara
byggnader,
effektiv
infrastruktur
och tillgång
till el och ...
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Från: @vapstensameby.se>
Skickat: den 4 december 2017 14:54
Till:
Ämne: Harrsele - Floxen - Rundvik
Bifogade filer: Tyler et al conservation biology 2014.pdf

Bifogar detta igen (vetenskaplig rapport som visar renars påverkan av kraftledningar och s.k koronaljus i vissa väder.
Särskilt fuktig luft eller snöfall) rörande ansökan om nätkoncession för Rundvik – Olofsfors. Ni får inget mer ingående svar
kanske främst med anledning av att ni skickat remissen mitt under pågående renskiljningsarbeten (november).

Hälsningar,
 e.u Vapsten
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Från: @bergsstaten.se> för @bergsstaten.se>
Skickat: den 22 mars 2018 11:56
Till:
Ämne: SV: Samrådsunderlag Harrsele - Floxen - Rundvik samt Rundvik - Olofsfors

Hej,

Inom det aktuella området finns inga nu gällande rättigheter enligt minerallagen. Bergsstaten har därför ingen erinran eller andra synpunkter på
samrådsunderlagen.
Bergsstatens dnr BS 59-250-2018

Med vänlig hälsning

Bergsstaten
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Tel: 
E-post @bergsstaten.se

Från: @sweco se]
Skickat: den 15 mars 2018 10:42
Till: info@holmen.com; elskydd@skanova.se; trafikverket@trafikverket.se; info@oer.se; @telia.com; @orealven.se;
herrgarden@olofsforsbruk.nu; bruksmuseet@olofsforsbruk.nu; mineinspect <mineinspect@bergsstaten.se>; registraturen@boverket.se;
registrator@elsakerhetsverket.se; info@friluftsframjandet.se; @friluftsframjandet.se; exp-hkv@mil.se; ac@jagareforbundet.se; registrator@msb.se;
registrator@naturvardsverket.se; pts@pts.se; registrator@raa.se; kansli@sametinget.se; info@sca.com; kundservice@skekraft.se; registrator@skogsstyrelsen.se;
registrator@ssm.se; registrator@svk.se; sgi@swedgeo.se; @gmail.com; vasterbotten@naturskyddsforeningen.se; volehunter@gmail.com;
mobilftg@telenor.se; telia-info@telia.se; umea.energi@umeaenergi.se; info@sveaskog.se; @telia.com; @gmail.com
Ämne: Samrådsunderlag Harrsele - Floxen - Rundvik samt Rundvik - Olofsfors

Hej,
Här kommer samrådsunderlag från Vattenfall för nätkoncession mellan Harrsele – Floxen – Rundvik samt mellan Rundvik – Olofsfors. Notera att det är två separata
samrådshandlingar. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

Vänliga hälsningar

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

M iljökonsult

Telefon  
@sweco.se

Sweco Environment AB
www sweco.se

Skolgatan 2B
891 33 Ö rnsköldsvik
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Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 
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Sweco Environment AB 2018-03-15          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA,  

@mil.se 

                  

Yttrande avseende nätkoncession för linje beträffande 
befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele – Floxen och 
Floxen – Rundvik, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings 
kommuner, Västerbottens län 
         

          
         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, 

kontakta flyginfose@lfv.se.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Sändlista 
Sweco Environment AB 

genom Jenny Lundberg  @sweco.se 

 

För kännedom 

FMV AL Led Nät  tillstandsarnede.trv@fmv.se 
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Sweco Environment AB 

Att.  

Skolgatan 2B 

891 33 Örnsköldsvik 

 

  

 

 

LFV:s yttrande angående nätkoncession för kraftledning mellan Harrsele - Floxen - 

Rundvik samt mellan Rundvik - Olofsfors i Nordmalings, Vännäs och Bjurholms 

kommuner. 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

för   
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
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Ä-2018-007527 
 
Ert datum 
2018-03-15 
 
Er beteckning 
 
 
Handläggare 

 
 
Sekretess 
OSL 18 kap 8 § 



 

2018-03-15 

 
Remissvar:  
 
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande: 
  
LFV avstyrker sträckningen 2C mellan Harrsele och Floxen. Orsaken är att 
sträckningen inkräktar på skyddsområdet för en av LFVs CNS-utrustningar. Inom 
skyddsområdet kan LFV inte tillåta någon kraftledning i luftledningsutförande. 
 
När det gäller samtliga övriga sträckningsalternativ för de olika sträckorna har LFV 
inget att erinra. 
 
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.  
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2018-04-24  Dnr 5.2.2-2018-448 

 
 
Sweco Environment AB 
 
 
 
 
 
Samråd avseende nätkoncession för ny 150 kV-ledning mellan Harrsele-Floxen och 
Floxen-Rundvik 
 
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med 
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och 
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka 
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och 
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och lämnar följande 
generella riktlinjer. 
 

• Sametinget anser att man i huvudsak ska dra markförlagda kraftledningar för att så 
lite som möjligt av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna förstörs. 
Åtgärderna som tillåts, ska göra så lite skada som möjligt på renbetet samt för renars 
betesro. Det är viktigt att inte tillföra ljud från luftburna kraftledningar som kan vara 
hämmande på renars strövnings- och betesro.  

• Sametinget menar att bolaget ska göra en fördjupad rennäringsanalys där man också 
tar med andra pågående projekt som kommer att beröra renskötseln.  

 
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 

 
YTTRANDE 
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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 
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. 
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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. 
 
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 rennäringschef beslutat. Föredragande har varit 
samhällsplaneraren. 
 
 

     
Rennäringschef    Samhällsplanerare 



Från: @skanova.se
Skickat: den 15 mars 2018 15:58
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Ämne: Samråd bef 150kV-ledning Harrsele-FLoxen-Rundvik

Hej!

Skanova Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet men vi förordar befintliga ledningsgator (1A och 2A) då de påverkar telenätet minst.
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