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Beslut om betydande miljöpåverkan inför ansökan om ny
nätkoncession för befintlig kraftledning mellan Kiilisjärvi och Ekfors i
Övertorneå kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, enligt 6 kap. 26 § miljöbalken, att rubricerat objekt inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får enligt 6 kap. 27 § miljöbalken (1998:808) miljöbalken inte överklagas.
Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje för en 52 kV
luftledning mellan Kilisjärvi och Ekfors i Övertorneå kommun, och begär
Länsstyrelsens beslut om verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan.
En stor del av ledningsnätet i Övertorneå med omnejd behöver moderniseras. Mellan
Kilisjärvi och Ekfors går idag två ledningar i en befintlig kraftledningsgata. Den norra
ledningen i kraftledningsgatan håller modern standard men den södra uppfyller inte
modern standard och behöver således ersättas med en ny ledning.
Den nya ledningen kommer att uppföras på den södra sidan om befintlig ledning i
befintlig kraftledningsgata. Den befintliga ledningen rivs i samband med att den nya
uppförs. För att klara krav kring trädsäkring kommer befintlig kraftledningsgata att
behöva breddas med ca 3,5 meter generellt och uppemot ca 10 meter i vissa partier, på
båda sidor om ledningsgatan.
Ett undersökningssamråd har genomförts med samtliga berörda fastighetsägare och
inom 100 meter från de aktuella ledningssträckningarna samt med Liehittäjä sameby,
Övertorneå kommun, Trafikverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Norrbotten.
I samrådsunderlaget framgår två olika alternativ för att dra den nya ledningen, alternativ
1 (senare i processen kallat 1A) samt alternativ 2. Alternativ 1 innebär breddning med
ca 10-20 meter längs den södra sidan av befintlig ledningsgata. Alternativ 2, som följer
befintliga vägar, innebär ca 40 meter nytt markanspråk i anslutning till vägarna. I
samband med en naturvärdesinventering framkom att båda alternativen berör områden
med höga naturvärden.
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Vattenfall har med hänsyn till detta genomfört en teknisk utredning för att se vilka
anpassningar som är möjliga att genomföra för att minimera alternativens markanspråk.
I samband med den tekniska utredningen tillkom alternativ 1 B som ett anpassat
alternativ av alternativ 1. Alternativ 1 B innebär att ny ledning uppförs på södra sidan av
befintlig ledning och att kraftledningsgatan breddas på båda sidor med ca 3,5 meter
generellt och ca 10 meter som mest.
Vattenfall har med hänsyn till inkomna samrådssynpunkter samt med stöd av
genomförd naturvärdesinventering, teknisk utredning och PM Val av alternativ valt att
gå vidare med alternativ 1 B som tar minst ny mark i anspråk och som sammantaget
bedöms medföra minst påverkan på miljöaspekter och samhällsintressen.
Det är således alternativ 1B, med reviderat utförande enligt ovan, som länsstyrelsen
tagit ställning till i detta beslut.

Länsstyrelsens synpunkter
Mot bakgrund av vad som hittills framkommit om projektet och med stöd av kriterierna
i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) bedömer Länsstyrelsen att
projektet inte kan medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet innebär att ni ska göra en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6
kap 47 § miljöbalken. Detta innebär att ni ska lämna de upplysningar som behövs för en
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan
förväntas ge. Beskrivningen ska även innehålla den samrådsredogörelse som har tagits
fram under arbetets gång.
Det är viktigt att berörd sameby hålls informerad under arbetets gång, då verksamheten
berör en flyttled.
Elektromagnetiska fält bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa då
bebyggelsen är gles och avstånden till de fåtal bostadshus som finns är stor.
Innehåll liten MKB
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande den 25 oktober 2019 (diarienummer 407-1183318) framfört vad som ska redogöras för i kommande MKB.
De som har deltagit i Länsstyrelsens beslut
Beslut har fattats av chefen för naturmiljöenheten
efter föredragning
av
. I beslutet har
naturresurs- och rennäringsenheten,
miljöskyddsenheten samt
plan- och
kulturmiljöenheten deltagit.

