Bilaga 5.2 till Miljökonsekvensbeskrivningen

Samrådsyttrande

Myndigheter

Kontaktuppgift

Yttrande

Energimyndigheten

Veronica
Andersson

Ser positivt på projektet. Vill att det redovisas att området
är riksintresse för vindbruk.

Skanova

Hans-Göran Öhlin

Ingen erinran. Vill bli meddelad om jordfelsströmmen
ökar i Järpströmmen

Svenska Kraftnät

Anna Korsell

Vid en eventuell anslutning i Sällsjö måste ställverket
byggas om. Totalt i området finns möjlighet att ansluta
150 MW.

Bergstaten

Åsa Persson

Ingen erinran ,hänvisar till SGU.

Riksantikvarieämbetet

Håkan Slotte

Hänvisar till Länsstyrelsen

Försvarsmakten

Cecilia Häckner

Ingen erinran

Jordbruksverket

Camilla Lagerkvist
Tolke

Överväg markkabel i första hand annars i möjligaste mån
längs befintlig infrastruktur. Nya ledningsgator läggs så
att påverkan av värdefulla naturmiljöer undviks.

MSB

Jens Hagberg

Ingen erinran

Elsäkerhetsverket

Tomas Åberg

Ingen erinran. Påpekar vikten av jordtag och ansvaret för
drift och underhåll.

SGU

Hans-Göran
Hansson

Påpekar det olämpliga med att gå in i skyddsområdet för
vattentäkt i det norra alternativet. Förordar det östra
alternativet, framhåller att nödvändig hänsyn skall tas.

Skogsstyrelsen

Jörgen Sundin

Ingen erinran. Påvisar en nyckelbiotop i Norra
alternativet. Anser att arbetet bör planeras till tjälad mark

Svar
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Naturvårdsverket

Fredrik Jonsson

Hänvisar till Länsstyrelsen

Åre Kommun

Per Breidfors

Förordar östra alternativet

Trafikverket

Påpekar att Åre/Molanda är sakägare

Svar

Samrådsyttrande
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Föreningar
Njarke sameby

Pär Nilsson

Ingen erinran

Tåssåsens sameby
Åre-Molanda
Flygförening

Diskussion förs med vindkraft exploatören
Mats Rönning

Norra/Östra

Förordar östra alternativet. Om norra
-

Mörsils
fiskevårdsförening

Jan-Erik Bixo

Norra/Östra

Förordar norra alternativet
-

Håckrens
fiskevårdsområde

Sven-Hagström

Norra/Östra

Ledningen måste grävas ned tidigare
Ledningen vinklas om så att den inte passerar
under platta, bana eller i närheten av hangarer.
Krav på en grundligare undersökning samt att
transportstyrelsen ser över om undantag från
SFS 2009:22 kan göras.

Gisterån är ett föryngringsvatten.
Dragningen mellan 2 naturreservat är
ogenomtänkt.

Viktiga synpunkter som vi givetvis kommer
att ta med om alternativet blir det som
föreslås

Vi kommer inte att påverka marken i
närheten av Gisterån. Vi har kontaktat
länsstyrelsen angående naturreservaten.

Ingen erinran.
Vill vara en betydande intressent i det fortsatta arbetet.

Naturskyddsföreningen,
Årekretsen

Mona Sahlin

Bifogar egen inventering. De äldre skogarna bör undantas
från kraftledning. Efterlyser en fågelinventering

Vi kommer att anpassa ledningsdragningen
så att den inte i onödan går genom
gammelskog utan så mycket som möjligt på
tidigare avverkade ytor. En fågelinventering
är genomförd och kommer efter behov att
kompletteras under våren .

Bilaga 5.2 till Miljökonsekvensbeskrivningen

Samrådsyttrande

Företag
Swedavia, Åre/Österund
flygplats

Susanne Norrman

Ingen erinran

Kall Auto Lodge

Martin Sahlberg

Norra

Ingen erinran. Påpekar vikten av att kunna hålla igång
verksamheten under byggtiden.

Norrlands flygskola AB

Roland Lind

Norra

Anser att norra alternativet är omöjligt ur ett
flygsäkerhetsperspektiv. Anser att en jordkabel eventuellt
kan påverka magnetkompassen. Anser att en ledning
påverkar möjligheten att bedriva flygverkstad på
Molanda.

Vi hänvisar till transportstyrelsen.

Taiga

Mats Eriksson

Efterlyser naturvärdesinventering som innefattar både
djur och natur. Känner till förekomst av berguv och
Lappuggla. Ifrågasätter dragningen mellan två
naturreservat. Noterar att Natura 2000-området borde
rankas lika högt eller högre än naturreservat.

En naturvärdes inventering är gjord och
finns redovisad. En fågelinventering är
genomförd och kommer efter behov att
kompletteras under våren .

Svenska UMTS Nät AB
(DriftansvarigTeliaSonera
Mobile Networks AB)

Lars-Eric
Gustafsson

Svenska UMTS AB har analyserat mastens läge i
förhållande till den planerade 130kv ledningen. Vi ser inte
några hinder för radiofunktionen om avståndet är minst
60 meter mellan kraftledning och vår mast. Vi förutsätter
också att befintliga tillträdesvägar inte påverkas.
Svenska UMTS Nät AB och Telia Mobile Networks AB
har inga andra mobilbasstationer i området som berörs av
den planerade kraftledningsdragningen som ni redovisar i
samrådsunderlaget daterat 100827.

Den planerade 130Kv ledningen kommer att
byggas på minst 60m avstånd ifrån masten.
Om befintliga tillträdesvägar kommer att
påverkas återkommer vi för att samråda om
det.

Samrådsyttrande
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Fastigheter

Kontaktuppgift

Hårsta 2:8

Karl-Olof Olsson

Mo 1:10, 1:12, 1:13,
1:14, 1:15, 1:30

Karolina Olsson

Yttrande

Svar

Norra/Östra

Mosätter sig föreslagen sträckning vill att ledningen dras
längre österut

Åtgärdat efter diskussion

Norra

Mosätter sig det norra alternativet

Diskussion vid samrådsmöte inga förslag på
förändring av norra alternativet kom fram.

-

Förfular närmiljön
Stör landskapsbilden
Minskar natur och vildmarkskänslan.

Svensta 1:113

Peter Lindh

Norra

Vill inte ha den tänkta jordkabeln genom tomten. Föreslår
en något östligare dragning

Ledningen dras om öster om tomten

Mörsils-Bye 1:24

Ingrid Jacobsson

Östra

Vill att ledningen dras norr om befintlig alternativt att
fastigheten löses in.

Ledningen dras norr om befintlig ledning

Trontorpet

Härje Mikiasson

Östra

Motsätter sig kraftledningen. Om inget annat går föreslås
en dragning närmare Kallvägen. Frågar om det går att
sambygga på befintlig ledning

Efter samrådsmöte ändras dragningen till
andra sidan Järpströmmen. Trontorpet
berörs ej.

Hallen 1:20

Lennart Wiklund

Östra

Motsätter sig all luftledning på sin mark. Kan tänka sig
jordkabel.

Efter träff med markägare flyttas ledningen
till angränsande mark.

Mörsils bye

Thordis Lindberg

Östra

Förordar norra alternativet. Påtalar att dom har vattenkälla
vid befintliga stolpar.

Ledningen dras norr om befintlig ledning

Mörsils Eggen 2:5

Fredrik Eliasson

Östra

Förordar norra alternativet, om detta inte är genomförbart
utred Sälljöalternativet igen.

Vi går vidare med i första hand östra och
norra alternativen. Dessa justeras eftersom
synpunkter kommer in. För närvarande är
det inte aktuellt med Sällsjäalternativet.

