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Bilaga 5 Samrådsredogörelse

Förord
Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som
inkommit och hur Jämtkraft Elnät AB ställer sig till dessa. Samråden behandlar den 220 kV
kraftledningen som skall ansluta de planerade vindkraftparkerna på Österåsen, Åskälen och
Storhögen till elnätet.

Bakgrund
Jämtkraft Elnät planerar att bygga en ny 220 kV kraftledning för att ansluta de planerade
vindkraftparkerna på Österåsen, Åskäeln och Storhögen till elnätet. För att anlägga
vindkraftparkerna krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen, vilket dock inte omfattas av
denna prövning som enbart gäller kraftledningen.

Utredningsområde och stråkalternativ
Som ett första steg i arbetet att ta fram en lämplig ledningssträckning utförde Jämtkraft
Elnät en stråkutredning för att ta fram ett eller flera lämpliga stråk. Vid framtagande av
stråkalternativ är strävan att minimera påverkan på natur- och kulturmiljö, närboende,
pågående markanvändning samt andra intressen. Stråken har anpassats till befintlig
bebyggelse inom utredningsområdet så att byar och sammanhållen bebyggelse har undvikits
så långt som möjligt. Även tekniska och ekonomiska aspekter är styrande vid lokalisering av
lämpliga stråk. Utifrån dessa parametrar har ett Jämtkraft Elnät AB beslutat vilket stråk som
är bäst lämpad för kraftledningen. En mer utförlig beskrivning av arbetet med att definiera
stråk återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen, samt i Stråkvalsutredningen (se Bilaga 4).

Samråd
Enligt 6 kap. 4 § Miljöbalken ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt Miljöbalken tidigt samråda med
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan anses bli särskilt berörda.
Samrådet ska avse den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning
och dess förutsedda miljöpåverkan, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll.
Samrådsmöten har hållits med länsstyrelser och kommuner samt berörda markägare,
samebyar och allmänhet. De synpunkter och kommentarer som framkommit under dessa
kommer att presenteras i denna samrådsredogörelse tillsammans med Jämtkraft Elnäts
bemötande. Samtliga synpunkter som framförs skriftligt under samrådstiden har
sammanställts i en i Bilaga 5.2 tillsammans med Jämtkraft Elnäts bemötande.
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Markägare, skriftligen eller via telefonkontakt
Ett antal markägare har hört av sig direkt till Jämtkraft Elnät för att få information om de
alternativa sträckningarna eller för att uttrycka önskemål om ändrad sträckning. Dessa
önskemål har vi försökt jämka ihop med övriga önskemål och synpunkter från andra
markägare och övriga berörda. Synpunkterna finns sammanställda i Bilaga 5.2

Sammanställning samrådsyttranden
Jämtkraft Elnät har begärt in samrådsyttranden från myndigheter och organisationer. Även
privatpersoner har inkommit med yttranden. Dessa redovisas i Bilaga 5.

