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Handläggare 

Sektionschef El G12, Boliden Mineral AB 
Telefon 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 
vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Begäran om beslut om betydande 

miljöpåverkan 

Boliden Mineral AB önskar beslut från länsstyrelsen, enligt 6 kap 26 § 
miljöbalken avseende tre befintliga 10 kV-ledningar mellan station 
HS1-10 och råvattenpumpstation US15, station HS1-10 och 
tilluftsstation US02-10, samt station HS1-10 och pumpstation US11 
med avstick till kalkstation US16, Lycksele kommun, kan antas ha 
betydande miljöpåverkan eller inte.  

Beslutsunderlag 
Som underlag till beslutet bifogas en samrådsredogörelse (inklusive samrådsunderlag) som 
redogör vilka synpunkter som inkommit till och med den 7 februari 2020. 

Samråd 
Skriftligt samråd har genomförts, se Bilaga A. 

Ledningarna är belägna i skogsbruksmark inom Kristinebergsgruvans verksamhetsområde 
och följer delvis befintliga vägar och luftledningar. Det finns ingen bebyggelse i närheten till 
ledningarna. Ledningarna i dess nuvarande och planerade utformning bedöms inte bidra till 
några kumulativa effekter och utgör inga risker för människors hälsa. Ledningarnas 
fortsatta drift och underhåll bedöms inte medföra några negativa effekter på landskap och 
boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, rennäring eller övrig 
markanvändning och infrastruktur jämfört med nuläget. 

Sammantaget bedömer Boliden Mineral att ansökan om nätkoncession för linje för 
ledningarna mellan station HS1-10 till US02-10, HS1-10 till pumpstation US15, samt station 
HS1-10 till pumpstation US11 med avstick till kalkstation US16, inte kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan.  

Boliden Mineral önskar med detta utskick ta del av länsstyrelsens beslut huruvida ärendet 
ska antas ha betydande miljöpåverkan eller inte. 

Med vänlig hälsning 

Boliden Mineral AB 

Bilaga A - Samrådsredogörelse 
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mellan station HS1-10 och tilluftsstation US02-10 samt mellan HS1-10 och 
pumpstation US11 med avstick till kalkstation US16, Lycksele kommun.

Av handlingarna framgår att bolaget samrått med Lycksele kommun, 
Trafikverket, berörda samebyar, Länsstyrelsen och berörda markägare. 

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




