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Datum Ärendebeteckning

2018-01-11
 

407-9761-2017
 Arkivbeteckning

Vattenfall Eldistribution AB
c/o WSP Environmental, 

@wsp.com

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se
901 86  UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Beslut om ej betydande miljöpåverkan för nätkonces-
sion för 40 kV kraftledningar och markkablar mellan 
Rundvik och Floxen samt Floxen och Nyåker, 
Nordmalings kommun
(1 bilaga)

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken.

Motivering
Av samrådsunderlaget framgår att luftledningarna och två av fyra sträckor 
med markkabel är befintliga och att ansökan om koncessionen för dessa 
delar av ledningen är för fortsatt drift. De två nya sträckorna med markkabel 
kommer att ersätta befintlig luftledning och huvudsakligen anläggas i redan 
befintlig ledningsgata. 

Kraftledningarna berör bland annat områden av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv, Natura 2000 och rennäring samt vattenskyddsområde. Inga 
ytterligare natur- och kulturvärden, än de som ledningarna berör idag, 
kommer att påverkas och omfattningen av påverkan kommer inte heller att 
öka. Länsstyrelsen gör bedömningen att kraftledningarna inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan eftersom ingen förändring i påverkan väntas. 

Beskrivning av ärendet
Ni inkom den 31 oktober 2017 med samrådsunderlag och den 13 december 
2017 med samrådsredogörelse och begäran om beslut om betydande 
miljöpåverkan. Samrådet avser nätkoncession för befintlig 40 kV 
kraftledning mellan Rundvik-Floxen, ny 40 kV markkabel vid station i 
Rundvik och befintlig 40 kV markkabel vid station i Floxen samt befintlig 
40 kV kraftledning mellan Floxen-Nyåker, befintlig 40 kV markkabel vid 
station i Floxen samt ny 40 kV markkabel vid station i Nyåker, Nordmalings 
kommun.

Av handlingarna framgår att bolaget samrått med Nordmalings kommun, 
myndigheter, berörda samebyar, Länsstyrelsen och berörda markägare. 
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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. 4 § miljöbalken framgår bl. a. följande 
”Den som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver 
tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken skall samråda med länsstyrelsen.” 

Av 6 kap. 5 § framgår att Länsstyrelsen ska besluta i frågan om 
verksamheten medför betydande miljöpåverkan eller ej. Beslutet får inte 
överklagas särskilt.

Av 3 § samt bilagorna 1 – 2 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
framgår att projektens karaktäristiska egenskaper, projektens lokalisering 
och de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper ska beaktas vid 
bedömning av om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Gällande projektets lokalisering anges att miljöns känslighet ska beaktas, 
med särskild uppmärksamhet på bland annat våtmarker.

Detta beslut får inte överklagas.

Biträdande enhetschef

Miljöhandläggare

Beslutet är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift.

Kopia till:
Nordmalings kommun, miljö- och hälsoskydd, kommun@nordmaling.se

Bilagor:
1. Länsstyrelsens samrådsyttrande
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Bilaga 1
 

3(3)
Datum Ärendebeteckning

2018-01-11
 

407-9761-2017
 Arkivbeteckning

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se
901 86  UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Samrådsyttrande för nätkoncession för nätkoncession 
för 40 kV kraftledningar och markkablar mellan 
Rundvik och Floxen samt Floxen och Nyåker, 
Nordmalings kommun

Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen har inget att erinra mot verksamheten, under förutsättning att 
hänsyn tas till synpunkterna nedan.

Synpunkter inför ansökan och miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och anser att ni i 
miljökonsekvensbeskrivningen särskilt ska beskriva:

- Hur kulturmiljövärden beaktas vid drift och underhåll och vilka 
skyddsåtgärder som kommer att vidtas. I samrådsunderlaget nämns 
till exempel en fornlämning som ska finnas på ca 35 m avstånd, men 
det anges inte om det är till kraftledningen eller kraftledningsgatan. 
Eftersom bredden på kraftledningsgatan är 30-45 m bred är det 
viktigt att detta förtydligas. 

- Hur vattenskyddsområdet beaktas och vilka skyddsåtgärder som 
vidtas under drift/underhåll. 

- Alternativ utformning. Länsstyrelsen håller med om att det bästa är 
att nyttja en redan etablerad sträckning. I 
miljökonsekvensbeskrivningen bör dock en alternativ utformning, 
med till exempel längre sträckor av markkabel, beskrivas och 
bedömas. Miljöpåverkan i samband med anläggning av markkabel 
blir givetvis större än vid fortsatt drift av en luftledning, men i 
bedömningen bör även ett långsiktigare perspektiv omfattas där 
markkabel är mer fördelaktig för till exempel fågel och rennäringen.

- Även övriga naturvärden, andra än de värden som nämns ovan, är 
viktigt att beskriva förutsättningarna för vid drift och underhåll. Hur 
drift och underhåll utförs, med vilka intervaller och under vilka 
förutsättningar bör framgå. Det är även viktigt att redogöra för vilka 
skyddsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska 
vidtas för att i samband med drift och underhåll. 

Miljöhandläggare
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