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Samrådsredogörelse
Genomfört samråd
Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken inleddes under februari genom att skriftlig information angående
projektet skickades (2014-02-20) till berörda fastighetsägare samt till myndigheter och andra
intressenter (se tabell nedan).
Länsstyrelsen i Uppsala län

Tierps kommun

Trafikverket

Skogsstyrelsen

Skanova

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Försvarsmakten

Bergsstaten

Svenska Kraftnät

Vattenfall Eldistribution

Berörda inbjöds att lämna synpunkter på projektet. Information om projektet och inbjudan att delta i
samrådet skedde även genom annons i tidningen Uppsala Norra Tidning.

Synpunkter framkomna i samrådet
Länsstyrelsen Uppsala
Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2014-03-14 att den MKB som ska upprättas bland annat ska
beskriva den påverkan som blir på de riksintressen som finns i området, exempelvis Söderfors bruk
som är av riksintresse för kulturmiljövården. Vidare är området av riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB
samt för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. Även dessa värden och konsekvenserna på
grund av ledningen ska beskrivas i MKB:n.
Länsstyrelsen anser att resonemang ska föras om eventuella alternativ.
Ledningens sträckning berör inget detaljplanelagt område. Enligt Tierps kommuns översiktsplan
(2010) är rekommendationen för Söderfors att ortens speciella kvaliteter som bas för friluftsliv och
turism; bruksmiljöerna och läget vid Dalälven ska utvecklas. Eftersom området är av riksintresse på
grund av dessa värden anser Länsstyrelsen att detta ska belysas i MKB:n.
Förutom riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderfors bruk, är Söderfors också regionalt
intresseområde för kulturmiljövården enligt regionalt kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län.
Dalälvens flöde är varierande och det finns planeringsunderlag om översvämning vid höga flöden eller
vid dammbrott. Länsstyrelsen anser att risker vid sådana situationer behöver belysas i MKB:n liksom
risker förenade med elektromagnetiska fält från ledningen.

Ledningsägarens kommentar
Fortum kommer att föra ett resonemang om alternativa ledningsdragningar samt redovisa
konsekvenser och skyddsåtgärder för berörda intressen. Vidare kommer risker förknippade med
översvämning, dammbrott och elektromagnetiska fält att belysas.

Tierps kommun
Kommunen meddelar i yttrande 2014-03-20 att hela den befintliga ledningen ligger inom ett område
som är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, friluftslivet och rörligt friluftsliv. Detta är
riksintresseområden vars utpekade värden står i nära relation till det visuella intrycket av landskapet. I
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ledningsdragningens nära omgivning finns Engelska parken som i sin helhet utgör ett byggnadsminne.
Den befintliga ledningsdragningen utgör ett tydligt inslag i landskapsbilden och har därigenom en stor
påverkan på både byggnadsminnet, kulturmiljön, friluftslivet och det rörliga friluftlivet. Med hänsyn till
detta förordar Tierps kommun att man vid en förlängd koncession väljer ett ledningsalternativ med
mindre visuell påverkan på landskapsbilden, såsom mark- eller sjökabel.
I samrådsunderlaget beskrivs att en 36-40 meter bred skogsgata skall hållas fri kring
ledningsdragningen för att undvika att träd faller över eller växer in i ledningen. Längs Untrafjärdens
södra strand, väster om väg 292, växter ett drygt tiotal träd (bollpillar) som bedöms vara inom den
ovan nämnda skogsgatan. Bollpilarna utgör för miljön ett värdefullt inslag och är ett viktigt
karaktärsdrag för platsen. Tierps kommun förutsätter att träden inte kommer att påverkas vid en
eventuell förlängd koncession.
I öst går ledningsdragningen genom ett område som är utpekat som riksintresseområde för naturvård.
Eventuell påverkan på naturvården bör utredas och belysas tydligare i den miljökonsekvensbeskrivning som skall upprättas inom projektets ramar.
Nämnvärt i detta sammanhang är även att Tierps kommun för tillfället arbetar med flera parallella
projekt i syfte att höja attraktiviteten i och kring Söderfors. Bland dessa projekt ingår bl.a. att skapa en
trevligare entré till orten från väg 292. Den för detta ärende aktuella befintliga ledningsdragningen, är
en av flera luftburna ledningar som stör upplevelsen av Söderfors från entrén vid bron över
Untrafjärden. Även i detta avseende förordar kommunen att mark-eller sjökabel väljs som nytt
ledningsalternativ.

Ledningsägarens kommentar
Fortum delar inte kommunens uppfattning att ledningen har en stor påverkan på det visuella intrycket
av landskapet i området. Den visuella påverkan på Engelska parken bedömer Fortum som tämligen
begränsad. Anledningen till detta är att trädridån på Untrafjärdens södra strand skymmer ledningen.
Ledningen är även uppförd med stolpar som i regel är lägre än den omgivande skogen. Väster om väg
292 är landskapet som ledningen berör präglat av stålverket i Söderfors och annan industriell
verksamhet.
Idag utgör bollpilarna ingen fara för ledningens säkerhet. Om pilarna växer sig högre kan dessa
toppas för att inte utgöra fara för ledningen.

Trafikverket
Trafikverket meddelar i yttrande 2014-03-03 att man inte har något att erinra.

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät meddelar i yttrande 2014-02-21 att man inte har några synpunkter.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
SGU meddelar i yttrande 2014-03-18 att man inte har något att erinra.

Skanova
Skanova meddelar i yttrande 2014-03-11 att de inte har några invändningar mot en förlängning av
koncessionen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten meddelar i yttrande 2014-03-12 att man inte har något att erinra.

