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Beslut om betydande miljöpåverkan gällande 
koncession för anslutning av Hällbergets 
vindkraftpark

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, enligt 6 kap. 26 § miljöbalken, att rubricerat objekt kan innebära 
betydande miljöpåverkan.

Beslutet kan enligt 6 kap. 27 § miljöbalken inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Hällberget Vindkraft Elnät AB avser att ansöka om nätkoncession för linje för 
anläggande av en ny dubbel 150 kV kraftledning. Ledningen berör Överkalix och 
Bodens kommuner och uppförs för anslutning av planerad vindkraftspark Hällberget till 
transmissionsnätet.

Den nya dubbelledningen kommer att byggas i sydvästra delen av vindkraftsparken 
Hällberget. Två olika sträckningar, sträcka A respektive B, mellan anslutningspunkterna 
har studerats. Utgångspunkten har varit att så långt som möjligt undvika konflikt med 
Svenska kraftnäts befintliga 400 kV transmissionsledning samt med deras nya, 
planerade 400 kV ledning. Slutlig placering av Svenska kraftnäts transformatorstation 
kommer att avgöra om korsningar med 400 kV ledningar krävs eller inte. Utifrån känd 
information förordar bolaget alternativ A. Båda alternativen är ca 750 meter långa.

Ett undersökningssamråd har genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap. 24 § 
miljöbalken. Sökanden har nu inkommit med samrådsredogörelse samt begäran om 
beslut om betydande miljöpåverkan.

Motivering till beslutet
Det är ledningens lokalisering som ligger till grund för beslutet. De kumulativa effekter 
som kan uppstå av ledningen och den avverkning som den medför tillsammans med 
vindkraftparken i Hällberget och skogsbruk kan få stora konsekvenser för rennäringens 
bedrivande i området, till exempel för betestillgången av hänglav. Området fungerar 
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som vinter/vårvinterland. Särskilt under vintertid finns överhängande risk för att renar 
börjar följa kraftledningsgatorna vilket innebär att renarna kan ta sig till inte avsedda 
platser. Om sådan spridning sker innebär det merarbete och merkostnader för 
samebyarna. Lokaliseringen utgörs också av kalvningsland enligt Sametingets kartor. 
Kalvningen riskerar att störas vid uppförandefasen men även vid eventuellt underhåll av 
elledningen. Kalvningsperioden är den känsligaste tiden inom renarnas årstidscykel. Det 
är av högsta vikt att kalvningen inte störs för att den ska fungera. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen grundar sitt beslut på 10 § punkten 2 samt 12 § punkten 1 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Synpunkter
Länsstyrelsen hänvisar till de synpunkter på innehåll och avgränsning av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning som myndigheten tidigare lämnat i samrådsyttrande den 7 
juni 2021 (diarienummer 407-6555-2021). 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten  med  

 som föredragande. I den slutliga handläggningen har  
naturresurs- och rennäringsenheten samt  

 från enheten för samhällsplanering och kulturmiljö deltagit.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.




