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- Ni medges rätt att vid behov röja bort sly och mindre träd för att 
frigöra den yta som tas i anspråk för ledningen, samt flytta 
eventuella nedfallna träd som ligger i vägen under grävningsarbetet.

- Nedtagna träd samt nedfallna träd som behöver flyttas ska lämnas 
kvar i reservatet som död ved. Ingen avverkning får ske utanför 
arbetsområdet.

- Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras så 
att mark- och vattenområdet inte riskerar att förorenas av spill och 
läckage. 

- Eventuella skador som uppkommer i samband med arbetet ska 
repareras och marken återställas i största möjliga mån.

- Detta beslut ska medföras under arbetet och på uppmaning kunna 
uppvisas för polis eller tillsynspersonal. 

Verksamhetsutövaren, d v s ni, bär ansvaret för att verksamheten inte skadar 
några enskilda intressen samt att ni har övriga eventuella tillstånd som kan 
komma att krävas för verksamheten.
 Länsstyrelsen registrerade betald prövningsavgift den 27 augusti 2021.

Beskrivning av ärendet
Boliden Mineral AB inkom den 1 juli 2021 med en ansökan om dispens från 
föreskrifterna i Rävlidengruvans naturreservat för nedgrävning av elkabel på 
båda sidorna om vägen som går genom reservatet. På den norra sidan ska 
kabeln bytas ut inom det befintliga kabelschaktet och ingen avverkning i 
reservatet kommer behöva göras. På den södra sidan om vägen ska en ny 
elledning anläggas. Den nya kabeln består av ett markkabelförband som 
anläggs i det uppschaktade kabeldiket med ett djup om ca 0,6 – 1, 0 meter 
och med en schaktbotten som är ca 0,5 m bred. Ledningen anlägg som en 
3’1’630(+fiber) kabel och schaktbredden är cirka 2 meter. All grävning med 
maskin sker från befintlig väg och uppschaktat material används för 
återfyllning inom samma plats. En byggnads- och anläggningsfri zon finns 
ovanför kabeln i syfte att skydda kabeln och hålla den tillgänglig för 
reparation. Vid behov kan ni behöva röja sly för att frigöra yta som tas i 
anspråk för ledningen samt flytta eventuella nedfallna träd som ligger i 
vägen för grävarbetet. 
Den nya ledningen är en förutsättning för att säkra driftsäkerheten för 
gruvan samt eliminera risken för att båda ventilationsschakten, och därmed 
hela gruvan, stannar av under en längre tid vid avbrott på någon av 
ledningarna. 

Motivering till beslutet
Rävlidengruvan avsattes redan 1959 som ett domänreservat. Skogen inom 
reservatet är relativt gles och i stort sett jämnårig med lika delar gran och 
tall. Området har övergåtts av en relativt kraftig brand någon gång under 
1900-talets början. Brandpåverkad mark och ved är av stort intresse för 
naturvården.
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Länsstyrelsen anser inte att den planerade åtgärden har någon större negativ 
inverkan på naturmiljön om den utförs i enlighet med ansökan och enligt 
angivna villkor. Vidare anser Länsstyrelsen att det särskilda skäl som 
angivits är tillräckligt för att bevilja ansökan om dispens.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt reservatsföreskrifterna till Rävlidens naturreservat är det bland annat 
förbjudet att:

 Anlägga luft- eller markledning

 Borra, spränga gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma

 Avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd
Enligt 7 kap 7 § miljöbalken (1998:808) får Länsstyrelsen meddela dispens 
från gällande föreskrifter om det finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens 
upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats 
inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft. 
Enligt 7 kap 1 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn ska avgift 
betalas för prövning i ärende om dispens.

Information
Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka 
miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande 
planerar och kontrollerar verksamheten för att undvika att miljön skadas. 
Vid påträffandet av invasiva arter ska kontakt tas med länsstyrelsen innan 
grävningsarbetena kan fortgå. Kontakt ska tas med handläggaren till detta 
beslut, länsstyrelsens IAS-handläggare eller naturreservatets förvaltare. För 
kontaktuppgifter, ring länsstyrelsens växel: 010-225 40 00. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef  med handläggare 

 som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Naturvårdsverket
Länsstyrelsens reservatsbildare
Länsstyrelsens naturbevakare

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








