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INBJUDAN TILL SAMRÅD AVSEENDE FÖRLÄNGNING AV
KONCESSION LINDHAGA-TÖRE.
Undersökningssamråd enligt miljöbalken avseende ansökan om förlängning av koncession för
befintlig ledning Lindhaga-Töre Kalix kommun, Norrbottens län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för en befintlig linje 40 kV
(nominell spänning) luftledning mellan Lindhaga och Töre i Kalix kommun, Norrbottens län.
Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§
miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt
samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
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 behöver nu koncessionen förlängas.
För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om
tillstånd genomförs nu ett undersökningssamråd. Samrådet genomförs med länsstyrelsen i Norrbottens län,
Kalix kommun och enskilda berörda.
Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd och uppmana er att inkomma med synpunkter och information
som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet. Bifogat detta brev finns en samrådshandling med information om
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan.

De yttranden som inkommer under samrådet kommer att sammanställas och bemötas i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i den ansökningshandling som skickas till

2021-07-01

Till Länsstyrelsen Norrbotten

2021-102541-0001

30 juni 2020

, Tel:

, E-mail:

@vattenfall.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 28 augusti 2020 till:
Vattenfall Eldistribution
Att.
Aurorum 12
977 75 Luleå
@vattenfall.com

Med vänlig hälsning
Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se
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Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

2021-102541-0001

Energimarknadsinspektionen för prövning. Vid inlämnandet kommer samrådsredogörelsen att bli en publik
handling.
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Samrådskrets
Länsstyrelsen i Norrbotten
Kommuner
Kalix kommun
Övriga organisationer och föreningar
Kalix skogssameby
Fastighetsägare
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