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Kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken om alternativa
sträckningar samt utformning gällande planerad ny 400 kV-ledning mellan
Messaure, Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsägare
Fingrid, bygga en ny transmissionsnätsledning mellan Messaure i Jokkmokks
kommun och Keminmaa i Finland. Under våren 2020 genomfördes
avgränsningssamråd.
Nu genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd från 14 december
2020 till och med 22 januari 2021, gällande alternativa sträckningar och
utformning inom delområden i Gällivare och Boden samt Överkalix kommun.
Inbjudan till kompletterande samråd skickas även till fastighetsägare,
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intresseorganisationer mm samt annonseras i dagstidningar.

Karta över den fullständiga utredningskorridoren mellan Messaure, Jokkmokks kommun, och Risudden,
Övertorneå kommun. Aktuella delområden för detta kompletterande samråd är markerade.
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Syfte med kompletterande samråd
Under avgränsningssamrådet som genomfördes våren 2020, framförde
Länsstyrelsen i Norrbottens län önskemål om att Svenska kraftnät skulle utreda
ytterligare alternativa lokaliseringar på delar av tidigare föreslagen sträckning.
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Detta för att minska intrånget i känsliga miljöer. Under naturvärdesinventeringar

Därför har Svenska kraftnät utrett möjliga alternativa sträckningar och tekniska
utformningar utifrån framkomlighet, teknisk byggbarhet och miljöpåverkan.
Syftet med det kompletterande samrådet är att få in synpunkter och information
om alternativa sträckningar och utformning samt berörda områden.
Efter det kompletterande samrådet redogör Svenska kraftnät för alla inkomna
yttranden och bemöter dessa i en samrådsredogörelse. Därefter gör vi en
sammanvägd bedömning av tidigare samråd och kompletterande samråd. Sedan
kan vi presentera ett färdigt utbyggnadsförslag som vi söker nödvändiga tillstånd
och koncession för.

Synpunkter och samrådstid
Det kompletterande samrådet pågår mellan 14 december 2020 och
22 januari 2021. I samrådsunderlaget presenteras de alternativa sträckningarna i
detalj.
I det kompletterande samrådsunderlaget är information gällande projektet i sin
helhet förkortad och till viss del borttagen. För mer information om projektet och
föreslagen sträckning för hela den planerade kraftledningen, hänvisar vi till
samrådsunderlaget (inklusive 14 bilagor och kompletterande kartor) som
publicerades i mars 2020.
Allt underlag, både från samrådet i mars och nu gällande kompletterande samråd,
finns tillgängligt på projektets webbplats från och med 14 december 2020:
www.svk.se/messaure-keminmaa.

Så lämnar Ni synpunkter
Välkommen att lämna skriftliga synpunkter om de nya sträcknings- och
utformningsalternativen, märkta med diarienummer Svk 2017/298 senast den 22
januari 2021. Via e-post: registrator@svk.se eller via post: Svenska kraftnät, att:
, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.
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har även skyddade arter hittats.

Frågor?
Vid frågor generellt om projektet, eller vid frågor ni önskar får besvarade inför
lämnande av synpunkter, är ni välkomna att kontakta oss via e-post messaurekeminmaa@svk.se.
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Tillståndsansvarig, Svenska kraftnät

Kort om projektet
Ledningens utformning planeras som en luftledning för 400 kV som huvudsakligen
föreslås gå parallellt med befintliga transmissionsnätledningar på samma sträcka.
Förslaget till kraftledningens placering och utformning har tagits fram med hänsyn
till kända värden och intressen. Det är främst totalförsvarets intresseområden,
rennäringen och korsningarna av de stora älvarna som påverkat. Justeringar för
höga natur- och kulturvärden har också gjorts.
Den nya ledningen mellan Sverige och Finland resulterar i stor nytta för hela den
nordiska elmarknaden, den ökar försörjningssäkerheten i Finland och integrerar
landet ytterligare i det nordiska elsystemet. Den möjliggör även att vi kan nyttja
balansering av elsystemet och reserver på ett bättre sätt, både i Sverige och i
Finland.
Mer information om projektet hittar du på projektets webbplats, där nyheter
publiceras löpande: www.svk.se/messaure-keminmaa.

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 finns på vår webbplats www.svk.se.
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Med vänliga hälsningar,

Sändlista
Länsstyrelser och kommuner
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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Jokkmokks kommun
Bodens kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Haparanda 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
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Gällivare kommun

Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Tele-/energibolag/vindkraft
Skanova
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Övertorneå Kommun
Övertorneå energi AB
Boden Energi Nät AB
Luleå Energi nät AB
Vasa Vind
Vattenfall vindkraft

Flygplatser inom 90 km
Lapland Airport
Luelå Airport (Swedavia)
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Vattenfall eldistribution AB

