Bilaga 5.1 till Miljökonsekvensbeskrivningen

Deltagare

Samrådsmöten

Norra/östra Yttrande

Svar

Norra/Östra

Hur kommer det att fungera med vattenkraften som reglerare för
vindkraften? Finns det kapacitet från Järpströmmen?

Det är inom det nationella elnätet där vattenkraften i första
hand kommer att justera den ojämnare strömförsörjningen,
det vill säga inom stamnätet. Svenska kraftnät avgör i stort
hur elproduktionen styrs på nationell basis.

Norra/Östra

Om ni genomför norra alternativet, kommer ledningen då att tas bort
mellan Järpen och Björnänge?

Ja. Även på det östra alternativet kommer ledningen
mellan Järpen och Björnänge tas bort, plus en del i Järpen.

Östra

Varför vill du bygga en ny ledning från Ånäset när det redan finns en
ledning från Sällsjö? Varför inte gå efter ledningen som går från
Sällsjö ner till Mörsil? Att lägga mitt emellan två naturreservat? Det
dummaste man kan göra.

Efter mötet har vi undersökt och förkastat Sällsjöförslaget
på grund av den extra längd förslaget innebär. Det står
inte i proportion med det intrång ledningen gör mellan
reservaten.

Norra/Östra

Kan ni inte gräva ner ledningen?

Vi gräver ner kraftledningar med en lägre spänningsnivå i
övrigt men det är driftsmässigt och ekonomiskt svårt för en
ledning med en spänningsnivå på 130 kV.

Norra/Östra

Skulle ni kunna gå med ledningen söder om Järpen?

Nej, det är inte ett möjligt alternativ.

Norra/Östra

Naturen kan skadas av den återkommande röjningen, hur ofta röjs
gatan?( citerar JP Vinds samrådsunderlag)

Vart åttonde till vart sextonde år. Beroende på hur
klimatutvecklingen blir så kanske det kommer att behövas
tätare intervaller mellan röjningarna.

Norra

Ni bör inte gå upp för tidigt efter jordledningen under Indalsälven,
visuellt kommer det att störa mycket.

Samrådsmöte
Järpen 2010-0923
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Sällsjöalternativet skulle ju drabba minst människor, varför kan ni
inte bygga det?

Om man bara tittar på vindkraftanslutningen är det så,
men om man även tar med de om- och nybyggnader
som Jämtkraft Elnät ändå måste göra i regionen och
som blir gjorda i de andra alternativen så är detta
inget bra alternativ. Dessutom är det ett dyrt
alternativ. Och ur ett driftsperspektiv är det sämre än
övriga alternativ.

Norra/Östra

Kraftverket i Mörsil, är det möjligt att ansluta till det?

Det är möjligt men det finns ingen poäng i detta. Det
har samma nackdelar som Sällsjö alternativet plus att
det blir en ledning mellan parken och Mörsil

Norra/Östra

Vem har gjort naturinventeringen?

Skogsstyrelsen

Norra/Östra

Kommer ledningen mellan Björnänge och Järpen att tas bort?

Ja

Norra/Östra

Hur finansieras ledningen?

JP Vind

Norra/Östra

Vem rår om ledningen i Sällsjö?

Svenska Kraftnät

Norra

Norra alternativet ligger precis i inflygningen för en tvärbana på
Molanda flygplats.

Vår påverkan på flygplatsen måste belysas mer.

Norra/Östra

Kommer alla synpunkter att redovisas?

Vi lägger ut synpunkter på hemsidan

Norra/Östra

Är ett samråd verkligen giltigt utan naturinventeringen?

Vi tar med den åsikten i protokollet

Norra

Vi saknar svar på hur ledningen påverkar flyget och instrumenten.
Just nu ofullständig utredning, (STRI). Därför förordar vi idag det
östra alternativet.

Trafikverket är remissinstans och kommer att behandla
frågan.

Norra/Östra

Det finns alltså möjlighet till fortsatt samråd efter 8 okt

Ja
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Norra/Östra

Hur många ställverk behövs det?

Tre stycken. Två i Moskogen inom området för
vindparken. Samt att Jämtkraft Elnät planerar för ett
ställverk för strömförsörjningen av Järpen

Norra/Östra

Var är naturinventeringen, jag trodde att ett sådant måste presenteras
på ett samrådsmöte?

Det blir klart i dagarna och kommer att finnas på vår
hemsida i början av vecka 39. Samt att man kan få den
hemskickad om man önskar

Norra/Östra

Hur skilda åt är JP Vind och Jämtkraft Elnät?

Jämtkraft Elnät är ett helägt dotterbolag till Jämtkraft
AB. Medan JP Vind är ett delägt bolag mellan
Jämtkraft AB och Persson Invest. Då Jämtkraft Elnät
har ett monopol så innebär det särskilda skyldigheter
att redovisa vårt arbete till myndigheter.

Norra/Östra

Vilka naturorganisationer är inbjudna till samrådsmötet?

Vi kommer att lägga ut den listan på vår webbplats

Norra/Östra

Kan det bli någon helt annan sträckning än de två presenterade? Hur
får vi information om vilket ledningsalternativ det blir?

I dagsläget är det de här två stråken som gäller.
Information om vilket alternativ som Jämtkraft Elnät
kommer att förorda kommer att redovisas på vår
hemsida.

Norra/Östra

En kraftledning är ett stort sår, vad kostar det att gräva ner
ledningen?

Ett riktvärde är det är cirka fem gånger så dyrt som
luftledning

Norra/Östra

Motsvarar den här ledningen det ni skulle ha gjort om tio år för att
förstärka nätet?

Ja, den är dimensionerad för det.

Kjell Berggren,
Järpen 273

Östra

Fastighetsägaren vill inte att vi genar nära hans fastighet. Däremot
kan han tänka sig att ledningen går parallellt med den befintliga
ledningen. Han är också mån om att ledningen inte svänger ner över
ån, innan fastigheten

Åtgärdat vid senare samrådsmöte

Deltagare

Norra/östra

Yttrande

Svar
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Samrådsmöten

Stig Jonsson

Östra

Önskar att kraftledningen går parallellt norr om den befintliga
kraftledningen. Fastighetsägaren har eget vatten i kallkälla och tror
att denna kan bli förstörd. De tycker också att hänsyn ska tas till det
hus som kommer att ha kraftledningen alldeles inpå knuten. Vi har
en timrad stuga där Gisterån kröker sig precis öster om
kraftledningen. Ska ni bygga kraftledning där får ni hjälpa oss att
flytta stugan. Vi kan inte acceptera en ledning där. Maken har huggit
träd och timrat själv.

Åtgärdat vid senare samrådsmöte

?

Östra

Förordar det östra alternativet trots att det går över hans mark. Han
vill bli kallad till samrådsmöte om hur ledningen ska dras över
Järpströmmen.

Per-Ola Wallehed

Norra

Är dåligt överhuvudtaget, skidspår och skoterspår som många
använder. Upplevelsen förstörs. Svarttjärn, väster om ner mot
rågångsvägen.

Nisse Larsson

Norra

Örnarna, har sett år efter år. Berguvar. Jordkabel längre, enda upp till
kraftledningen

Vi kommer att göra en fågelinventering där även några
som har lokalkännedom kommer att vidtalas. Att göra
jordkabeln längre är inte aktuellt för tillfället.

Danielsson

Norra

Örnar i området, mellan Örnbostugan och älggropen vid
Klåmbuskor.

Vi kommer att göra en fågelinventering där även några
som har lokalkännedom kommer att vidtalas.

Ingrid Henriksdotter

Norra

Gravhögar från 400-talet i närheten av Molanda längs älvstranden.
Störande för Undersåker kyrka.

Vi har kontakt med Länstyrelsen i frågan

Karolina Olsson

Norra

Har lämnat in skriftliga synpunkter från byn Mo med deras åsikter.
De motsäger sig det norra alternativet. Boende i Mo önskar vara
sakägare i ledningsfrågan eftersom de påverkas direkt av ledningen.

Boende i Mo är inbjudna till samråd
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Håkan Nilsson

Norra

Ska man dra kabel under Indalsälven ska man fortsätta under jord
tills ovanför Pilgrimsleden. Då påverkas inte sikten från vägen och
Svensta.

Vi har detta i vårt förslag

Olof Lindström

Östra

Uttrycker en rädsla för att det östra alternativet kommer att gå för
nära hans tomt. Önskemål om att beakta detta.

Vi beaktar detta

Gösta Gullberg

Östra

Bor nära där den befintliga 400 kV ledningen går över ån. Önskar att
ledningen ska gå söder om väg 341 då berörs de boende i mycket
mindre utsträckning.

Ändrat enligt förslag vid senare samråd

Östra

Går det inte att flytta ledningsplaceringen i det östra alternativet så
att den går på östra sidan om Svenska Kraftnäts 220kV ledning
mellan Järpen - Järpströmmen?

Det är möjligt att flytta ledningen, men då måste man
korsa 220kV ledningen två gånger. I korsningarna blir
ledningen ca 10 m högre, kommer då att synas
betydligt mer. Två stycken korsningar är förenat med
betydligt högre byggkostnader

Norra/östra

Yttrande

Svar

Johan Hyttsten
Anders Hansson
Staffan Öqvist
Gerard Allmin
Per-Allan Alexius
Håkan Håkansson
Hallen 1:59
Sven Evaldsson

Deltagare
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Deltagare
Nils Larsson

Samrådsmöten

Östra

På mötet framkom att det finns bostäder på båda sidor om det östra
alternativet mellan Hallen och Svensta. Flera bostäder ligger nära
ledningen, och förslag lades fram där ledningen efter att den passerat
Hallen (efter Millestbäcken) vinklas västerut så att den passerar över
Järpströmmen i höjd med Sandtaget utmed väg mot Kall. På västra
sidan är det lämpligt att den följer den nu raserade 20kV ledningens
sträckning fram till Svenska Kraftnäts 400kV ledning.

Vi har ändrat det östra alternativet utifrån förslaget
som kom fram under mötet.

Östra

Det östra alternativet går igenom Järpens friluftsområde där det finns
motionsspår. Många människor vistas i området dygnet runt. Hur
kommer Jämtkraft att ta hänsyn till friluftsområdet? Flera olika
förslag på ledningsdragning samt placering av Fördelningsstation
diskuterades. Varför kan inte Jämtkraft flytta ledningen norrut samt
flytta fördelningsstation norrut eller österut?

Jämtkraft har tidigare informerat Åre kommun om det
östra alternativet och då särskilt att vi behöver ett
område för fördelningsstationen. Vi har tydligt
redovisat ledningsstråket och förslag på plats för
fördelningsstation. Anledningen att vi inte kan flytta
ledningen norrut och flytta fördelningsstationen längre
österut, är att vi måste kunna ansluta Järpen från den
nya fördelningsstationen. Nya kabelstråk ska grävas in
och anslutas mot befintliga kabelstråk i centrala
Järpen. Varje meter extra gör att förluster och
kostnader ökar för att ansluta Järpen. Angående
friluftsområdet föreslår Jämtkraft sakägarna på mötet
att prata med Åre kommun angående friluftsområdet.
Vi har gjort en justering av det östra stråket i
friluftsområdet.

Norra/Östra

Finns Guckusko med i den naturinventering som är gjord?

Nej. En kompletterande inventering kommer att göras
före midsommar 2011. Jämtkraft önskar även att få in
upplysningar var det finns Tjädrar, samt andra hotade
fågelarter för att få till ett bra underlag till den
fågelinventering som ska göras?

Norra

Vid fastighet Nyland 4:2 går ledningen för nära fäbodvallen. Ledning
bör flyttas till den befintliga vägen.

Det Norra alternativet är justerat förbi fäbodvallen så
att sträckningen går mitt i mellan Svarttjärn och
Nyland 4:2

Norra/östra

Yttrande

Svar
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Dan Prestberg
Per-Ola Wallehed
Herbert Svärd
Peter Newman
Norra

I Volltjärnbäcken samt flera bäckar utmed norra stråket finns det fina
öring- och rödingbestånd. Hur kommer Jämtkraft Elnät att hantera
dessa så de inte förstörs?

Samråd med Länsstyrelse, samt även i förekommande
fall med fiskevårdsföreningar kommer att göras.
Åtgärder för att begränsa störning för fiskbeståndet
kommer att utföras enligt en miljöåtgärdsplan som
Länsstyrelsen godkänner och förelägger oss att följa

Norra

Svenstavallen påverkas inte idag av norra stråket, men om stråket
behöver flyttas så ska Jämtkraft Elnät beakta så att inte ledningen
kommer att passera över vallen?

Om stråket behöver flyttas så tar vi med oss
synpunkten.

Norra/Östra

Det är bra marker för tjädrar. Särskilt områdena Svenstavallen –
Storglån, samt Svenstavallen – Uppland Stormyren, samt
Hottögsrun. Hur kommer Jämtkraft Elnät att ta hänsyn till tjädrarna?

Vi kommer att göra en fågelinventering där även några
som har lokalkännedom kommer att vidtalas.Om det
krävs några speciella åtgärder i tillståndet kommer
Jämtkraft givetvis att göra detta.

Berguvbon finns bland annat på Glåberget.

Vi kommer att göra en fågelinventering där även några
som har lokalkännedom kommer att vidtalas
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Deltagare

Samrådsmöten

Norra/östra Yttrande
När fågelinventering ska göras ska det finnas med en person med
god lokalkännedom i området? Flera namn diskuterades

Svar
Svar på frågor ovan angående fåglar: Vi återkommer
när fågelinventering ska göras, så att vi kan få förslag
på lämplig person som kommer att delta och bidra till
inventeringen. När det gäller berguv och tjädrar,
kommer vi så långt det är möjligt att ta hänsyn till dem.
Men även här så vill vi ha hjälp med att bidra till ett så
bra underlag som är möjligt

Aktivt skogsbruk bedrivs i området förutom på de platser som är
naturreservat.
Guckusko finns inte med i den naturinventering som är gjord.
Inventering måste göras före midsommar för att få ett bra resultat.

Nils Eriksson
Per Olsson
Genomgång av alternativen. Diskussion om ledningen placering
gentemot den befintliga 220kV ledningen
Margareta Jonsson
Stig Jonsson
Yvonne Jonsson
Bengt Tjärnström
Fredrik Eliasson

Eftersom naturvärdesinventeringen kom igång sent i
sommar, så kommer en kompletterande inventering att
göras före midsommar 2011.
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Boende efter sträckan Litsänget – Ånäset vill att ledningen flyttas på
norra sidan om den befintliga 220kV ledningen. Det finns flera
vattentäkter på den södra sidan ledningen vid Litsänget som man inte
vill ha en ny ledning i närheten av. Fastigheterna som ligger närmast
korsningen E14 – befintlig 220kV ledning kommer att få
ledningsgatan mot fastighetsgräns.

Det är möjligt att flytta ledningen, men då måste man
korsa 220kV ledningen vid Ånäset. I korsningarna blir
ledningen ca 10 m högre, kommer då att synas
betydligt mer. Det kan även bli problem att passera
mellan Vättaberget och den befintliga 220kV ledning
eftersom det är brant terräng. Möjlig
ledningssträckning är att passera över Vättaberget,
men då kommer ledningen att synas betydligt mer över
ett större område. Tillsvidare flyttar Jämtkraft
sträckningen mellan Strand Ånäset till den norra sidan
av befintlig 220kV ledning. Djupare studie och
fältbesök måste göras för att kontrollera att det är ett
möjligt alternativ.

Deltagare på mötet informerade om en Lantmäteriförrättning i
trakten Mörsils-Bye.

Jämtkraft kommer att kontakta Lantmäteriet för mer
information om det är nått som kan beröra den här
tillståndsprocessen.

Markägare vill ändra ledningsträckningen genom Ånäset så att den
inte skär rätt över fastigheterna, och samtidigt inte för nära husen i
närheten av Fiskviken?

Nytt förslag togs fram under mötet, som vi justerat till
och redovisar på karta. Den gäller tillsvidare.

Närvarande på mötet ställer frågan varför Jämtkraft inte kan gå med
kabel mellan de två naturreservaten, samt även gå med kabel under
Indalsälven samt järnvägen och E14 väg?

Jämtkraft kommer att titta närmare på
kabelalternativet under Indalsälven. När det gäller
naturreservaten så har kontakt tagits med
skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, där det inte
framkommit nått hinder för att dra en ledning mellan
naturreservaten
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Norra/Östra

Vill ha fotomontage från strategiska punkter

Bifogas MKB

Norra/Östra

Redovisning skall ske för miljö/bygg nämden

Utfört

Norra/Östra

Miljö/byggnämden lämnar yttrande

Inkommit

Norra

De riksintressen som berörs där kraftledningen korsar Indalsälven
skall beskrivas.

Per Breidfors,
Åre kommun
Björn Reutersvärd,
Åre kommun
Bengt Aspman,
Åre kommun
Veronica Viström,
Åre kommun
Olof Wallström,
Åre kommun

Martin Jacobsson,
Länsstyrelsen
Monica Eurenius,
Länsstyrelsen
Massimo Cati,
Länsstyrelsen
Erika Holgersson,
Länsstyrelsen
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Norra

Det blir aktuellt med en särskild tillståndsansökan För Natura 2000området vid Indalsälven.

Norra/Östra

I ansökan skall beskrivas hur ett eventuellt underhåll skall utföras tex
hur ett kabel haveri åtgärdas.

Norra/Östra

Fotomontage på lämpliga sträckor av ledningssträckningen.

Norra/Östra

Eventuella kumulativa effekter skall beskrivas.

Norra/Östra

Redogör alternativa lokaliseringar och varför ett visst alternativ valts
bort.

Svar

