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Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken 
avseende befintlig 130 kV-ledning mellan Kalix och Vånafjärden, 
Kalix 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.

Redogörelse för ärendet
Vattenfall Eldistribution AB kommer att ta fram en ansökan om tillstånd med MKB 
gällande om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 130 kV luftledning 
mellan Kalix och Vånafjärden, Kalix kommun. Ansökan avser en ca 8 km lång befintlig 
130 kV-ledning som går genom skogs- och myrmarker. Större delen av sträckan går 
ledningen parallellt med ett par andra ledningar. Vattenfall har nu inkommit med 
samrådsredogörelse och begäran om beslut om betydande miljöpåverkan till 
Länsstyrelsen. 

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. 

Innehåll liten MKB
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande den 12 april 2018 (diarienummer 407-3358-18) 
framfört vad som ska redogöras för i kommande MKB. 

Deltagande i beslutet
I ärendet har chefen för miljöavdelningen  beslutat efter föredragning 
av naturvårdshandläggare . I beslutet har även företrädare för 
samhällsplanering- och kulturmiljöenheten, naturresurs- och rennäringsenheten samt 
miljöskyddsenheten deltagit.

2
0
0
9
-
1
0
0
3
1
3
-
0
0
0
5
 
 
 
 
 
2
0
1
8
-
0
9
-
0
4

mailto:Registratur.eldistribution@vattenfall.com
SEBN19186
Textruta
BILAGA 3


	Beslut
	Redogörelse för ärendet
	Motivering
	Deltagande i beslutet



