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Beslut om betydande miljöpåverkan avseende 
ny kraftledning mellan Rålidens vindkraftpark 
och transformatorstation Trolltjärn.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) att projektet kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får enligt 6 kap. 27 § samma balk inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Vindkraftsföretaget Wpd Scandinavia AB driver ett vindkraftsprojekt vid Råliden på 
gränsen mellan Skellefteå och Piteå kommuner. Vindkraftsparken behöver anslutas till 
det regionala elnätet vilket planeras att göras genom att anlägga en 170 kV luftledning. 
För denna ledning, som krävs för att ansluta vindkraftspark Råliden till överliggande 
nät, behöver koncession för linje sökas från Energimarknadsinspektionen. Flera 
alternativ studeras. Synpunkter från samråden och resultatet av inventeringar kommer 
att avgöra vilken ledningsdragning som ansökan kommer att omfatta.

Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett samrådsyttrande över projektet (5 oktober 2020, d 
nr 407-9181-20). Bolaget har nu lämnat in samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen 
tillsammans med en begäran om beslut om betydande miljöpåverkan.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen ska enligt 6 kap. 26 § miljöbalken med stöd av de kriterier som anges i 
10-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) besluta i fråga om verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen bedömer med stöd av nämnda kriterier samt vad som hittills framkommit 
i ärendet att den planerade verksamheten kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. I första hand är det projektets lokalisering och utmärkande egenskaper 
som ligger till grund för beslutet. Verksamheten kommer att beröra områden av 
riksintresse och av annan betydelse för rennäringen. Vidare påverkar samtliga alternativ 
obruten terräng även om skogsbruk dominerar markanvändningen. Bedömningen av i 
vilken grad kulturmiljön kan komma att påverkas är osäker eftersom Länsstyrelsen inte 
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tagit del av den arkeologiska utredningen i sin helhet, men det går inte att utesluta att 
påverkan kan bli betydande även ur kulturmiljösynpunkt.

I kommande MKB ska bland annat följande beaktas och beskrivas:

 Verksamhetens påverkan på renskötselanläggningar.

 Alternativens påverkan på kulturmiljön. Den arkeologiska rapporten 
”Arkeologisk utredning och kulturmiljöanalys” bilägges.

 De olika alternativens påverkan på naturmiljö, landskapsbild och friluftsliv samt 
skyddsåtgärder och anpassningar. Utredningar och inventeringar bilägges.

 Skyddsåtgärder för att undvika fågelkollisioner.

 Möjlig alternativ utformning genom delvis anläggning av markkabel.

Information
Länsstyrelsen har inte haft möjlighet att bedöma om resultatet från den arkeologiska 
utredningen utförts på ett sätt som motsvarar Länsstyrelsens krav på arkeologiska 
utredningar. Utredningen kan därför behöva kompletteras.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten  med  

 som föredragande. Deltagande i beslutet har varit ,  
.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.




