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YTTRANDE

2020/424

Yttrande angående Samråd enligt artikel 4-5 i ECE-konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen) gällande en 400 kilovolts kraftledning mellan
Keminmaa — Torne älv

Ert diarienummer: NV-08641-18
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen
ting att erinra mot upprättat förslag. Samrådet avser ett gemensamt projekt där
Fingrid och Svenska kraftnät arbetar tillsammans i ett nära samarbete. Såväl valet
av lämplig gränskorsningspunkt, ställningstaganden avseende tekniska frågor och
bedömningarna av gränsöverskridande påverkan har gjorts i gemensam dialog
mellan Fingrid och Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. In
formationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar,
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska
kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för trans
missionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Doku
mentet finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Martin Görnebrand efter föredragning av
Jenny Stern. Vid ärendets slutgiltiga handläggning har även Matilda Björkheden delta
git-
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Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter
från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd
med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhällsplanering
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box
1200 172 24 Sundbyberg

