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Boliden Mineral AB planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en befintlig 20 kVledning som i huvudsak är i luftledningsutförande och går mellan Rå/Dagvattenstation 1 vid
Aitikgruvan och en pumpstation vid Vassaraälv i Gällivare kommun.
Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken (1998:808) har genomförts. Föreliggande
handlingar utgör underlag för länsstyrelsens beslut om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller ej.
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Inledning

Samrådsredogörelsen utgör en del av koncessionsansökan enligt Ellagen (1997:857) som skickas till
Energimarknadsinspektionen.

Samrådets genomförande
Den 8 november 2019 skickades samrådsunderlag med information om rubricerad ledning och
inbjudan till samråd (Bilaga 1) via post och/eller mail till särskilt berörda enligt listan nedan och direkt
berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare (Bilaga 2). Sista dag för yttrande var 6 december
2019.
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Gällivare sameby
Trafikverket
Norrbottens ornitologiska förening
Gällivare kommun
Vattenfall Eldistribution AB
De berörda inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. I samrådsunderlaget presenterades
information om planförhållanden, den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan,
samt var synpunkter kunde lämnas.
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Denna samrådsredogörelse beskriver hur samrådet har genomförts, vilka samrådskontakter som
tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna synpunkterna har bidragit
till.
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Nedan presenteras de huvudsakliga synpunkterna i inkomna yttranden direkt följt av Skellefteå Krafts
bemötande på synpunkterna (i kursiv stil).
Gällivare kommun
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden anser att verksamheten vid underhåll och byte av stolpar bör
fundera kring dess impregnering, särskilt om de ska stå i närhet till vattendrag. I övrigt har nämnden
inga synpunkter.
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Inkomna yttranden och synpunkter

Boliden Mineral noterar detta.

Av det som hittills framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen att verksamheten troligen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ledningen berör ett område som klassats som svår passage för rennäring samt ett
fågelskyddsområde. Länsstyrelsen anser därför att kommande handlingar ska redovisa markkabel
som en alternativ utformning.
Kommande handlingar ska även innehålla en redovisning av lämpliga försiktighetsåtgärder vid
underhållsarbeten i vattendrag, våtmarker och annan känslig mark. Det måste framgå om stolparnas
höjd kommer att ändras något i så fall hur påverkan på fåglar ska minimeras.
Då inga forn- eller kulturlämningar ligger i anslutning till aktuell sträcka behöver det endast nämnas i
MKB, det bör dock framgå hur företaget ska leva upp till kulturmiljölagens 2 kap. 10 §, att om en
okänd fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen ska kontaktas.
Länsstyrelsen anser även att det varit lämpligt att säga något om hur placeringen förhåller sig till ett
eventuellt framtida dagbrott i Liikavaara.
Boliden Mineral noterar detta och kommer att redovisa markkabel som en alternativ utformning i
kommande MKB samt lämpliga försiktighetsåtgärder vid underhållsarbeten. Boliden Mineral kommer i
kommande MKB beskriva hur bolaget ska uppfylla 2 kap 10 § kulturmiljölagen vid påträffande av idag
okända kulturhistoriska lämningar. Boliden Mineral kommer redovisa om hur den befintliga ledningens
placering förhåller sig till ett eventuellt framtida dagbrott i Liikavaara.
Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot att förnyat tillstånd ges.
Boliden Mineral noterar detta.
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Länsstyrelsen i Norrbottens län

YTTRANDE
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Datum

Diarienummer

2019-12-06

407-14405-19

Sweco Environment AB

Undersökningssamråd inför ansökan om förlängd nätkoncession,
Gällivare kommun
Bakgrund
Boliden Mineral AB (nedan Boliden) planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd)
för linje för en befintlig 20 kV-ledning som i huvudsak är i luftledningsutförande och
går mellan Rå/Dagvattenstation 1 och en pumpstation vid Vassaraälv. Syftet med den
befintliga ledningen är att överföra el till Aitikgruvans pumpanläggningar. Boliden
genomför nu undersökningssamråd enligt 6:23-25 §§ miljöbalken för att undersöka om
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan samt samråd om kommande
miljökonsekvensbeskrivnings innehåll och utformning.
Efter genomfört samråd ska Boliden sammanställa resultatet av samrådet i en
samrådsredogörelse. Redogörelsen ska lämnas in till Länsstyrelsen som ska fatta beslut
om betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsens synpunkter
Av det som hittills framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen att verksamheten
troligen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens bedömning är
preliminär och kan komma att ändras om nya uppgifter kommer fram under samråden.
Ledningen berör ett område som klassats som svår passage för rennäring samt ett
fågelskyddsområde. Länsstyrelsen anser därför att kommande handlingar ska redovisa
markkabel som en alternativ utformning.
Kommande handlingar ska även innehålla en redovisning av lämpliga
försiktighetsåtgärder vid underhållsarbeten i vattendrag, våtmarker och annan känslig
mark. Det måste framgå om stolparnas höjd kommer att ändras något och i så fall hur
påverkan på fåglar ska minimeras.
Då inga forn- eller kulturlämningar ligger i anslutning till aktuell sträcka behöver det
endast nämnas i MKB, det bör dock framgå hur företaget ska leva upp till
kulturmiljölagens 2 kap. 10 §, att om en okänd fornlämning påträffas ska arbetet
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen ska kontaktas.
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