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Beslut om betydande miljöpåverkan gällande befintlig 40 kV-ledning
vid Koskullskulle, Gällivare kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att projektet 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.
Länsstyrelsens synpunkter
Ledningen går som luftledning över Lina älv. Där luftledningar går över större
vattendrag och andra öppna ytor finns en förhöjd risk att fåglar kolliderar med
ledningen. I kommande MKB anser Länsstyrelsen att Vattenfall därför ska redogöra för
behovet av förebyggande åtgärder för att undvika kollisioner.
Då det rör sig om en befintlig ledning torde den största påverkan på omgivande
naturmiljö vara drift- och underhållsåtgärder. Länsstyrelsen vill därför trycka på vikten
av att dessa åtgärder och dess påverkan på naturmiljön beskrivs i kommande MKB.
Redogörelse för ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för
linje för befintlig 40 kV markkabel/luftledning vid Koskullskulle i Gällivare kommun,
Norrbottens län. Ledningen utgörs av ca 280 m lång luftledning och 15 m markkabel i
Koskullskulle. Den aktuella sträckningen byggdes år 1973, med en ombyggnation år
2012. Luftledningen korsar Lina älv.
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.
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De som har deltagit i länsstyrelsens beslut
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för naturmiljöenheten
efter
föredragning av naturvårdshandläggare
. I ärendet har även
miljöskyddsenheten och samhällsplanering- och kulturmiljöenheten deltagit.
Kopia till:
WSP,

@wspgroup.se

