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Djuptjärn och ny station ST26, mellan ny station ST26 och TT2313 Sörböle
samt mellan ny station ST26 och detaljplanerat industriområde Skellefteå
kommun.
Ledningar för två av de nya nätkoncessionerna ska anläggas söder om
Skellefteå mellan befintlig station Djuptjärn och ny station ST26, samt
mellan ny station ST26 och detaljplanerat industriområde syd för Skellefteå.
Den sista nätkoncession går inom stadsmiljö från station TT2313, förbi
detaljplanerat industriområde till ny station ST26.
Av handlingarna framgår att bolaget samrått med Skellefteå kommun,
Trafikverket, berörd sameby, Länsstyrelsen och berörda markägare.

Lagstiftning
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken
tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje, vad gäller kraven på
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag.
Av 6 kap. 24 § miljöbalken framgår bl. a. följande
Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärden samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i
fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning
(undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.
Av 6 kap. 25 § framgår att Den som avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärden ska
1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i
undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på
frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar
den frågan, och
2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som
bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till
länsstyrelsen.
Av 6 kap. 26 § framgår att länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett
särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar
för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Enligt 6 kap. 27 § får beslutet inte överklagas särskilt.
Av 10 § i miljöbedömningsförordningen framgår att vid undersökning eller
beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
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2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Av 11–13 § i miljöbedömningsförordning framgår närmare definition för
bedömningen av punkterna 1–3 i 10 §.

Beslut har fattats av biträdande enhetschef
miljöhandläggare
som föredragande.

Kopia till:
Skellefteå kommun, bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

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