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Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 
kap. 5 § miljöbalken avseende befintlig 40 kV 
luftledning mellan Lindhaga-Töre, 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.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för en befintlig
linje 40 kV (nominell spänning) luftledning mellan Lindhaga och Töre i Kalix kommun,
Norrbottens län. Den aktuella ledningen har en tidsbegränsad koncession som löper ut 
2022-01-08 och eftersom ledningen krävs för matning av distributionsnätet i Morjärv 
och Överkalix och minska risken för störningar på elförsörjningen till kunder i byarna 
Morjärv, Töre och delvis Överkalix så upprättas nu ansökan om förlängning av den 
befintliga koncessionen.

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
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 
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förväntas ge. Beskrivningen ska även innehålla den samrådsredogörelse som har tagits 
fram under arbetets gång. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande den 7 september 2020 
(diarienummer 407-8601-20) framfört vad som ska redogöras för i kommande MKB. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten  med  
som föredragande. I beslutet har , naturresurs- och rennäringsenheten, 

, miljöskyddsenheten, samt  och , 
enheten för samhällsplanering och kulturmiljö, deltagit.

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

Kopia till
koncessioner.norr@vattenfall.com

@vattenfall.com




