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Beslut om betydande miljöpåverkan inför ansökan om nätkoncession
för kraftledning i Liikavaara, Gällivare 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 (nedan Vattenfall) kommer att ansöka om nätkoncession
för omdragning av en 45 kV luftledning i Liikavaara, Gällivare kommun. Sökanden har
nu inkommit med samrådsredogörelse samt begäran om beslut om betydande
miljöpåverkan.
Den befintliga 45 kV-kraftledning som idag går genom Liikavaara by behöver dras om
på grund av utökad gruvverksamhet vid Aitik. Ledningen planeras att dras om längs
med befintlig 150 kV-ledning som går norr om Liikavaara och det planerade
gruvområdet för att sedan återansluta till befintlig 45 kV-ledning öster om Liikavaara.
Ledningsgatan där den befintliga 150 kV-ledningen går behöver breddas med cirka 25
meter.
Motivering
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.
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Innehåll liten MKB
Miljö- och hälsoskydd
För projektet gäller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och då särskilt
kunskaps- och försiktighetsprinciperna. Dessa gäller i detta ärende bland annat för att
säkerställa att:
 Kemikaliehantering och eventuellt spill eller utsläpp av olika bränslen eller
kemikalier hanteras så att skador på mark och vatten förebyggs.


Eventuella vattentäkter inte påverkas.



Vid eventuella miljöincidenter ska berörd tillsynsmyndighet informeras
omedelbart.



Om projektet innebär arbeten i vattenområden så kan anmälan eller
tillståndsplikt gälla enligt 11 kap. miljöbalken.

Kommande handlingar ska även redogöra för projektets massabalans, om ett överskott
av urgrävningsmassor uppstår och hur avses dessa omhändertas. Det bör också framgå
om och hur avfall som uppstår vid rasering av befintlig ledning ska omhändertas.
Rennäring
Eftersom det ännu inte finns något miljötillstånd för ett dagbrott i Liikavaara ska
sträckningens påverkan på rennäringen beskrivas självständigt, inte bara i ljuset av en
eventuell gruva.
Naturvård
Kommande miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla följande uppgifter:
 Resultatet av genomförd fågelinventering samt redogörelse för vilka eventuella
åtgärder till skydd för fågellivet som planeras.


Resultat från naturvärdesinventering samt redogörelse för vilka eventuella
åtgärder till skydd för naturvärden som planeras.



Påverkan på hydrologi vid ledningsdragning över våtmark.



Påverkan på fågelskyddsområdet Sakalombolo.



Hur kommer drift och underhåll att utföras, vilka försiktighetsåtgärder kommer
vidtas vid underhållsarbeten

Information kulturmiljö
Efter 2019 års arkeologiska utredning i området inför gruvverksamheten påträffades
inga fornlämningar, Länsstyrelsen gör därför bedömningen att ingen arkeologisk
utredning krävs för flytten eller raseringen av befintlig elledning
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten

med

BESLUT
Datum

3 (3)
Diarienummer

407-14134-19

naturvårdshandläggare
som föredragande. I beslutet har
,
naturresurs- och rennäringsenheten,
, miljöskyddsenheten, samt
enheten för samhällsplanering och kulturmiljö,
deltagit.
Kopia till:
Vattenfall Eldistribution AB, registrator.eldistribution@vattenfall.com

