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Till Energimarknadsinspektionen

Yttrande över Markbygden Net AB:s ansökan om nätkoncession för ny luftledning 150 kV
inom Markbygden till nätstation i Rokådalen, dnr 2012-102192.

Bilaga 1. Karta över området
Bilaga 2 Specifikation

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har beretts möjlighet att yttra sej över planerad
luftledning, dnr 2012-102192.

Vi har jämfört luftledningens tänkta dragning enligt karta från er, med vår karta över
naturvärden i den aktuella trakten. Kartan är framtagen för att bedöma var vindkraft ska
undvikas för att naturvärdena ska behållas intakta.

Vi konstaterar att den föreslagna dragningen av ledningen inte hotar några av oss kända
naturvärden, och har därför ingen erinran mot dragningen.

Däremot kan vi på kartan se att den redan befintliga 400 kV-ledningen vid Rokån berör ett
område av betydelse för friluftslivet, vilket inte detta ärende handlar om. Det innebär att
anslutningspunkten kommer att ligga just vid gränsen av detta område. Den nya anslutningen
kan inte bedömas ha någon negativ påverkan på friluftsområdet.

Norrbotten, datum som ovan

Lars Andersson , ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
e-post: lars.andersson@naturskyddsforeningen.se
mobiltel: 076 – 789 59 64

Niklas Johansson, ordförande i Piteåkretsen av Naturskyddsföreningen
e-post: n_johansson@hotmail.com
mobiltel: 070 – 250 44 47

Tillägg till yttrande om luftledning för vindkraft i Markbygden dnr 2012-102192.

Innan kraftledningens sträckning slutgiltigt bestäms är det viktigt att en inventering av
naturvärden längs linjen ligger till grund, för att kunna ändra dragningen om det visar sej att
naturvärden (som tidigare kan ha varit okända) riskerar att skadas.

Lars Andersson , ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
e-post: lars.andersson@naturskyddsforeningen.se
mobiltel: 076 – 789 59 64
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Niklas Johansson, ordförande i Piteåkretsen av Naturskyddsföreningen
e-post: n_johansson@hotmail.com
mobiltel: 070 – 250 44 47

Många hälsningar från
Lars

Lars Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Krönika på hemsidan: http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/?cat=30

lars.andersson@naturskyddsforeningen.se
mobiltfn: 076-789 59 64
Lövgatan 4
973 31 Luleå


