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Beslut om ej betydande miljöpåverkan för 
nätkoncession för två befintliga 10 kV kraftledningar 
mellan station US28 vid Strömfors och station US22, 
samt mellan station HS1-10 vid anrikningsverket och 
Hötjärnsmagasinet, Skellefteå kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att verksamheterna inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. 

Motivering
Ni avser att söka nätkoncession för två befintliga 10 kV kraftledningar 
mellan station US28 vid Strömfors och station US22, samt mellan station 
HS1-10 vid anrikningsverket och Hötjärnsmagasinet, Skellefteå kommun. 

Ledningen mellan US28 och US22 är en befintlig ledning, och 
verksamhetens påverkan kommer att uppstå vid drift och underhåll. 
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.

Ledningen mellan HS1-10 och Hötjärnsmagasinet passerar en våtmark 
inventerad i Länsstyrelsens våtmarksinventering och ledningen ligger inom 
Skelleftedalens vattenskyddsområde. Ledningen är dock en befintlig 
ledning, där påverkan från verksamheten kommer att uppstå vid drift och 
underhåll. Sammantaget bedömer länsstyrelsen att verksamheten inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Ni inkom den 12 februari 2020 med samrådsunderlag och begäran om beslut 
om betydande miljöpåverkan gällande nätkoncession för två befintliga 10 
kV kraftledningar mellan station US28 vid Strömfors och station US22, 
samt mellan station HS1-10 vid anrikningsverket och Hötjärnsmagasinet, 
Skellefteå kommun.
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Av handlingarna framgår att bolaget samrått med Skellefteå kommun, 
Trafikverket, berörd sameby, Länsstyrelsen och berörda markägare. 

Lagstiftning
Enligt 6 kap. 26§ miljöbalken ska Länsstyrelsen i ett särskilt beslut avgöra 
om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om Länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas 
ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram (6 kap. 47§ miljöbalken). 
Den lilla miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla den information som 
behövs för att det ska vare möjligt att bedöma verksamhetens väsentliga 
miljöeffekter. Samrådsredogörelsen ska ingå i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Beslut har fattats av biträdande enhetschef  med 
miljöhandläggare  som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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