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Inbjudan till samråd 
Inbjudan till samråd gällande framtagande av en slutlig efterbehandlingsplan för Norrhedens 

torvtäkt, Storuman och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. 

Bakgrund och syfte 

Skellefteå Krafts produktion av energitorv på Norrhedens torvtäkt börjar gå mot sitt slut. Enligt 

tillståndet ska nytt förslag på efterbehandlingsplan för torvtäkt Norrheden inkomma till Länsstyrelsen 

två år innan verksamheten upphör. Detta innebär att Skellefteå Kraft nu ska ta fram slutliga 

efterbehandlingsplaner över hur respektive produktionsfält ska efterbehandlas. Planerna ska tas fram 

i samråd med berörda markägare, kommuner och samebyar.  

Med anledning av det genomför nu Skellefteå Kraft ett första samråd. Detta samråd är ett mer 

översiktligt samråd som syftar till att informera om planerna och att samla in information och 

synpunkter inför framtagande av efterbehandlingsplanerna för de nio produktionsfälten på 

Norrhedens torvtäkt.   

Inbjudan till samråd 

Skellefteå Kraft vill med detta brev inbjuda Er till samråd och uppmana er att inkomma med 

synpunkter och information som kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet. Ni är berörd av detta 

samråd i egenskap av berörd myndighet, kommun, sameby eller som fastighetsägare.  

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Corona (covid-19) genomför vi inget fysiskt 

samrådsmöte. Vi planerar att hålla ett möte vid senare tillfälle istället.  

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Jon Andersson via telefon 073-037 52 74 eller  

e-post jon.andersson@sweco.se. 

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas  

senast fredag den 8 januari 2021 via e-post till klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till  

 
Klara Brännström 
Sweco Environment AB 
Box 110 
901 03 Umeå 
 
Bifogat detta brev finns en samrådshandling. Samrådshandlingen finns även att ladda ner från 

Skellefteå Krafts hemsida: www.skekraft.se/om-oss/samrad/ 

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och 

Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt 6 kap. miljöbalken.     

 

På uppdrag av Skellefteå Kraft, Klara Brännström, Sweco 

 

Bilaga:  

1. Samrådshandling 


