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Beslut om betydande miljöpåverkan samt samråd enligt 6:4 §
miljöbalken inför ansökan om förlängd koncession för en 40 kVluftledning mellan Muodoslompolo och finska gränsen, Pajala
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att det av Vattenfall förordade alternativet, A1 - befintlig ledning,
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) samt bilaga 2,
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Detta beslut får enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) miljöbalken inte överklagas.
Länsstyrelsens synpunkter för samråd 6:4 miljöbalken samt kommande
miljökonsekvensbeskrivning
Vattenfall har i samrådsunderlaget redovisat två alternativ för ledningsdragningen.
Alternativ A1 gäller den befintliga ledningen och alternativ B1 en nydragning av
ledningen. Länsstyrelsen förordar alternativ A1 då detta innebär minst negativa
konsekvenser för naturmiljön.
I samrådsunderlaget har Vattenfall angett vad man anser vara de viktigaste frågorna att
behandla i den kommande MKB:n - direkta och indirekta konsekvenser för
landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö samt rekreation
och friluftsliv. Länsstyrelsen hade önskat att detta hade specificerats ytterligare då det är
svårt att ha synpunkter på en sådan översiktlig redovisning.
Då det förordade alternativet är befintlig ledning bör dock den största påverkan på
omgivande naturmiljö vara drifts- och underhållsåtgärder. Länsstyrelsen anser därför att
det är viktigt att det finns en utförlig redovisning av detta i den kommande MKB:n.
Redogörelse för ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har kommit in med handlingar till
Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken samt för beslut om betydande
miljöpåverkan. Samrådet avser ansökan om förlängd nätkoncession för en 40 kV
luftledning mellan Muodoslompolo och finska gränsen Pajala kommun.
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Motivering för beslut
Länsstyrelsen ska enligt 6 kap 5 § miljöbalken med stöd av de kriterier som anges i
bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar besluta i fråga om
verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen bedömer med stöd av nämnda kriterier och vad som hittills har
framkommit i ärendet att det förordade alternativet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
De som har deltagit i länsstyrelsens beslut
efter
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för naturmiljöenheten
föredragning av naturvårdshandläggare
. I ärendet har även
miljöskyddsenheten och samhällsplanering- och kulturmiljöenheten deltagit.

