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Vattenfall Eldistribution AB

Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken
inför ansökan om nätkoncession, Piteå kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutet får inte överklagas.

2021-102 60-0001

2021-06-03

Datum

Bakgrund
I samband med att Vattenfall Eldistribution AB uppdaterar och säkerställer det framtida
regionnätet i Norr- och Västerbotten, har beslut tagits att en nätstation i Pitholm ska
raseras. Stationen är i stort behov av upprustning och därmed är en strukturförändring
av kringliggande ledningsnät ett bättre alternativ än att renovera stationen.
Ledningsnätet planeras istället att anslutas till en nätstation i Munksund.
Ombyggnationen av ledningsnätet påverkar flertalet ledningar i området och kommer att
möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet.
Den nya ledningsstrukturen föranleder en ansökan om nätkoncession för linje för en ny
150 kV ledning mellan en befintlig 150 kV ledning, vilken i dagsläget matas söderifrån,
och stationen i Munksund.
Den nya ledningen kommer att bli ca 700 meter lång. Två befintliga 40 kV ledningar
kan raseras. I samrådet har enbart ett alternativ studerats med lokalisering i befintlig
ledningsgata där de två 40 kV ledningarna löper i dagsläget.
Efter genomfört samråd har Vattenfall lämnat in en samrådsredogörelse tillsammans
med en begäran om Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Bestämmelser som beslutet grundas på
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.
Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken (1998:808) miljöbalken får beslutet inte överklagas.
Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer, med stöd av ovan nämnda kriterier samt vad som hittills
framkommit i ärendet, att den planerade verksamheten inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
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Information
Enligt 6 kap. 47 § miljöbalken ska ni ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning.

2021-06-03

BESLUT

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten
med
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också företrädare för
kulturmiljöfunktionen samt miljöskyddsenheten deltagit.

2021-102 60-0001

Av den ska bland annat, i relevanta delar för den valda sträckningen, framgå det som
Länsstyrelsen fört fram i sitt samrådsyttrande den 16 februari 2018, d nr 407-17424-17.
Länsstyrelsen vill särskilt påminna om det villkorsområde som sträcker sig in i befintlig
ledningsgata och kan innehålla boplatslämningar (kartbilaga 4 till Länsstyrelsens
yttrande). Om stolpar och staglinor ska sättas upp inom den ytan måste en ansökan om
tillstånd till ingrepp i fornlämning begäras hos Länsstyrelsen.

