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Samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende ny kraftledning för 400 kV
mellan stationerna Messaure och Keminmaa (Finland), i Jokkmokk,
Gällivare, Boden, Överkalix och Övertorneå kommuner, Norrbottens län.

Svenska kraftnät planerar för en ny 400 kV luftledning som kommer att gå från
Messaure i Jokkmokks kommun till Keminmaa i Finland. Gränskorsningspunkten
över Torne älv föreslås vid Risudden, Övertorneå kommun. Föreslagen ledningssträckning går i huvudsak parallellt med befintliga transmissionsnätsledningar
mellan Messaure och Risudden.
Den nya ledningen mellan Sverige och Finland ger stor nytta för hela den nordiska
elmarknaden, den ökar försörjningssäkerheten i Finland och integrerar landet
ytterligare i det nordiska elsystemet. Ledningen möjliggör även att vi kan utnyttja
balansering av elsystemet och reserver på ett bättre sätt, både i Sverige och i
Finland.
I samrådsunderlaget redovisas en utredningskorridor mellan Messaure och
korsningspunkt Torne älv som preliminärt anses lämplig och inom denna är en
föreslagen ledningssträckning presenterad, se figur nedan. Ellipsen i Gällivare
kommun visar ett område där ytterligare utredning och kunskapsinhämtning kring
lämplig ledningsdragning behövs. För passagen av Kalixälven och Lombens
skjutfält samt vid korsningen av Torneälven delas utredningskorridoren i två
alternativa delkorridorer på vardera sträckan. Observera att samrådet omfattar
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samtliga delkorridorer som redovisas i samrådsunderlaget.
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Översikt över den utredningskorridor mellan Messaure och korsningspunkt Torne älv som
avgränsningssamrådet avser. Ellipsen i Gällivare kommun visar ett område där ytterligare utredning och
kunskapsinhämtning kring lämplig ledningsdragning behövs. För passagen av Kalixälven och Lombens
skjutfält samt vid korsningen av Torneälven delas utredningskorridoren i två alternativa delkorridorer
på vardera sträckan.

Svenska kraftnät kommer under samrådstiden att presentera utbyggnadsförslaget
vid flera samrådsmöten med berörda kommuner, samebyar och länsstyrelsen.
Utöver detta utskick har inbjudan till samråd skickats brevledes till fastighetsägare
och delägare i samfälligheter inom och nära intill utredningskorridoren.
Annonsering om samrådet kommer att ske i dagspress. Öppna hus kommer att
hållas för berörda fastighetsägare och allmänheten på kvällstid den 21 april i
Vuollerim, 22 april i Överkalix och 23 april i Övertorneå.
Svenska kraftnät följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om förhållningssätt till
det nya coronaviruset. I händelse av ett förvärrat smittspridningsläge kan ovan
angivna möten komma att ställas in.
När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttrandena. Redogörelsen
publiceras på projektets hemsida och bifogas i kommande ansökan om koncession
(tillstånd).
En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram och i detta arbete kommer vi
närmare att studera den planerade ledningens placering inom utredningsområdet.
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Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialog bidrar
inkomna yttranden som underlag vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen och valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten
påverkan som möjligt på omgivningen.
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Samrådsunderlag inklusive bilagor (totalt 14 stycken bilagor) finns att ladda ner på
www.svk.se/messaure-keminmaa i menyn Dokument och kartor.
keminmaa@svk.se
Svenska kraftnät önskar erhålla era synpunkter på utbyggnadsförslaget senast den
17 maj 2020. Yttranden (synpunkter) märkta med diarienummer Svk 2017/298
skickas som e-post till registrator@svk.se alternativt per post till Svenska kraftnät,
att.

, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Frågor?
Vid frågor generellt om projektet, eller vid frågor som Ni önskar få besvarade inför
inlämnande av synpunkter är Ni välkomna att kontakta oss via e-post: messaurekeminmaa@svk.se

Med vänlig hälsning,
Svenska kraftnät
, tillståndsansvarig

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges
transmissionsnät (tidigare benämnt stamnät) för elkraft, som omfattar ledningar
för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också
systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och
elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk
elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.
Mer information om Svenska kraftnät hittar du på vår webbplats www.svk.se.
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Samrådsunderlaget kan även beställas i tryckt version via e-post messaure-
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Jokkmokks kommun
Bodens kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Sektorsmyndigheter
Boverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges Geologiska Undersökning
Tillväxtverket
Trafikverket
Övriga myndigheter
Skogsstyrelsen huvudkontor
Totalförsvarets forskningsinstitut
Statens Fastighetsverk
Elsäkerhetsverket
Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt
Arbetsmiljöverket
Polismyndigheten
Jordbruksverket
Bergsstaten
Kammarkollegiet
Fortifikationsverket
Statens geotekniska institut
Luftfartsverket
Sjöfartsverket
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Gällivare kommun

Tele-/energibolag/vindkraft
Skanova
Övertorneå Kommun
Vattenfall eldistribution AB
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Övertorneå energi AB
Boden Energi Nät AB
Vasa Vind
Vattenfall vindkraft

Flygplatser inom 60 km
Lapland Airport

Föreningar m.m.
Svenska skyttesportförbundet
Jägarnas Riksförbund
Jägareförbundet Norrbotten
Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb
Jägarnas Riksförbund Edefors-Boden
Sandträsk Jakt och Fiskevårdsklubb
Jokkmokks Jakt & Fiske
Gällivare jaktvårdskrets
STF Östra Norrbotten lokalavdelning
Bodens Flugfiskeklubb
Sportfiskeklubben Börstingen
Naturskyddsföreningen i Boden
Gällivare naturskyddsförening
Gällivare fiskevårdsområde
Naturskyddsförening Jokkmokk
Naturskyddsföreningen i Övertorneå
Naturskyddsföreningen i Överkalix
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Sveriges Ornitologiska Förening
Urskogsfonden (Steget före)
Norrbottens ornitologiska förening
Unga Örnar Överkalix
Vuollerims Unga Örnar
Friluftsfrämjandet
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Luleå Energi nät AB

Snesuddens Skoterförening
Svenska Orienteringsförbundet
Riksförbundet Enskilda Vägar
Hembygdsföreningar
Norrbottens hembygdsförening
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Gellivare Sockens Hembygdsförening
Vuollerims Hembygdsförening
Hedenäsets Byaförening
Risudden/Vitsaniemi byaförening
Fd. Messaurebor
Övertorneå Hembygdsförening
Voullerim 6000 besökscenter
Murjeks Hembygdsförening
Matarengi Forskarförening
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Laponia
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Jokkmokks Hembygdsförening

