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Verksamhetsutövaren, d v s ni, bär ansvaret för att verksamheten inte skadar
några enskilda intressen samt att ni har övriga eventuella tillstånd som kan
komma att krävas för verksamheten.
Länsstyrelsen registrerade betald prövningsavgift den 27 januari 2020.
Beskrivning av ärendet
Ni inkom den 22 januari 2020 med en ansökan om dispens från
föreskrifterna i Innerviksfjärdarnas naturreservat för anläggande av ny 170
kV-luftledning.
Ni har tidigare beviljats en dispens för samma åtgärd men med en annan
sträckning inom reservatet, se ärende 521-10863-2018. Ni ansöker nu om en
annan sträckning i syfte att åstadkomma större flexibilitet för
fastighetsägarna i nyttjandet av deras marker.
Som särskilda skäl har ni uppgett att syftet med den nya ledningen är att
förstärka elnätet i Skellefteå stad och tillmötesgå framtida elbehov och
tillkommande last. Det nuvarande elnätet är inte tillräckligt starkt för att
uppfylla elbehovet för bland annat verksamheterna i det nya industriområdet
i Bergsbyn.
Motivering till beslutet
Innerviksfjärdarnas naturreservat är beläget vid Skellefteälvens utlopp och
består av öppna vattenytor uppblandade med bestånd av bladvass och talrika
sävruggar. De fasta landområdena är till stor del uppodlade, medan
våtmarksdelarna befinner sig i olika grad av igenväxning. Inom reservatet
har man noterat minst 190 fågelarter, varav ett åttiotal är häckfåglar.
Syftet med Innerviksfjärdarnas naturreservat är att bevara dess värde som
viktig lokal för både rastande och häckande fåglar, samt att bevara ett viktigt
utflyktsmål för det rörliga friluftslivet.
Länsstyrelsen anser att säkerställande av elförsörjning till Skellefteå stad
samt till det planerade industriområdet i Bergsbyn utgör särskilda skäl för
att bevilja dispens från reservatsföreskrifterna för anläggande av ny
luftledning. Länsstyrelsen anser också att de skäl som ni uppgett för att
ändra sträckningen av ledningen inom reservatet är tillräckliga för att bevilja
en dispens från föreskrifterna.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt reservatsföreskrifterna till Innerviksfjärdarnas naturreservat är det
bland annat förbjudet att:


utan Länsstyrelsens tillstånd bygga väg, bedriva täktverksamhet eller
framdraga luftledning



fälla, bryta kvistar eller skada levande och döda träd



avsiktligt störa djurlivet
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