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LÄSHÄNVISNING
Efter Länsstyrelsens beslut om ej betydande miljöpåverkan 2020-11-30 har samrådsredogörelsen
reviderats avseende ett antal mindre skrivfel i text, gällande Trafikverkets roll (Trafikverket har deltagit i samrådet i egenskap av fastighetsägare) samt gällande översiktsplan.
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INNEHÅLL

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.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa. I tabell 1 nedan ges även en sammanfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter
I listan i tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande samrådsprocess.
Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning
Datum

Aktivitet

Se bilaga

2020-06-30

Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till Länsstyrelsen i
Norrbotten
Samrådsunderlag och följebrev till Kalix kommun

1 och 2

1 och 2

2020-09-23

Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till berörda fastighetsägare (13 st.)
Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till berörd sameby

2020-10-13

Samrådet avslutas

2020-06-30
2020-06-30

1 och 2

1 och 2

1.2 Samrådets genomförande
Samråd har genomfördes under perioden 30 juni till 13 oktober 2020. Samrådsunderlag och information skickades ut via mejl till myndigheter och organisationer. Skriftligt underlag och information
skickades ut till berörda markägare. I brevet uppmanades adressaten att även vidarebefordra informationen till ev. arrendatorer, eller hyresgäster eller andra rättighetshavare som belastar fastigheten.

1.3 Samråd
Formen för samråd är inte reglerad i lag och nätägaren får själv avgöra i vilken form samrådet ska
hållas. Syftet med samråd är att berörda ska få bli delaktiga i hur deras närmiljö används. Under
samrådet ska alla intresserade få tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Samråd hålls därför
i ett tidigt skede. Vattenfall Eldistribution anser sig ha följt kraven på samråd enligt 6 kap. miljöbalken.
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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.
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1 INLEDNING

När Vattenfall Eldistribution AB arbetar med att upprätta en ansökan om nätkoncession genomförs
samråd och kontakter med sakägare, organisationer och myndigheter. All hantering av information
som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär bland annat att personuppgifter kopplade till projektet sparas och är skyddade under tiden det
aktuella projektet pågår.

2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelsen
Samrådet inleddes den 30 juni 2020 med utskick av samrådsunderlag med följebrev (bilaga 1,2).
Samrådsunderlaget beskriver rådande förutsättningar och behovet av förlängning av nätkoncession.
Sista svarsdag för samrådssynpunkter sattes först till den 28 augusti 2020 men förlängdes efter önskemål till den 8 september 2020.
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 7 september 2020 och redovisas i helhet i bilaga 4.
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Vattenfall Eldistribution har läst och beaktat alla inkomna yttranden. Synpunkter som bedöms ha relevans till den planerade verksamheten och vidare miljöbedömning bemöts i nedanstående redogörelse.
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Totalt har samrådet har pågått i mer än tre månader och Vattenfall Eldistribution bedömer att samrådstiden har varit tillräckligt lång för att alla berörda ska hinna lämna ett yttrande. Under samrådstiden har det inkommit fyra yttranden från myndigheter, verksamhetsutövare och markägare.

Länsstyrelsens synpunkter

Kommentarer

Yttrande från Länsstyrelsen
Inga kända naturvärden berörs. Kommande handlingar ska innehålla en redovisning av lämpliga försiktighetsåtgärder vid underhållsarbeten. Det
måste framgå om stolparnas höjd kommer att förändras något.
Inga forn- eller kulturlämningar ligger i anslutning
till ledningen vilket medför att det endast behöver
nämnas i kommande MKB. Det bör dock framgå
hur företaget ska leva upp till kulturmiljölagens 2
kap. 10§.
En dialog med berörd sameby kan behöva ske i direkt anslutning till arbetet och under arbetet för att
undvika eventuell olägenhet för rennäringen. Det
är inte tillräckligt att endast i samrådsskedet kontakta samebyn.
Länsstyrelsen upplyser om att Kalix kommun i skrivande stund har sin fördjupade översiktsplan för
Töre ute på granskning. Enligt densamma föreligger det inte några hinder för en fortsatt el-koncession.

Vattenfall Eldistribution tackar för informationen från Länsstyrelsen.
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I MKB kommer Vattenfall Eldistribution att ta
hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter.

2.2 Kommunen
Inbjudan till skriftligt samråd (bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 1) har sänts till Kalix kommun. Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 13 oktober 2020 (bilaga 6), inkomna synpunkter
framgår i tabell 3.
Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande.
Myndighet

Synpunkter

Kommentarer

Kalix kommun

Kalix kommun har inga synpunkter på
förlängning av nätkoncession för Lindhaga-Töre.

Vattenfall Eldistribution tackar för
informationen från Kalix kommun.
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Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelserna samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Skriftligt yttrande inkom den 11 augusti i form av e-post från Trafikverket, som ingått i samrådskretsen
i egenskap av fastighetsägare. Trafikverket meddelar att man granskat handlingarna och inte har
något att tillägga, (bilaga 5).
Inga övriga yttranden har inkommit från berörda fastighetsägare.

4 RENNÄRING

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har sänts till Kalix sameby. Svar erhölls via
epost från samebyn 23 september 2020 där samebyn meddelade att en förlängning av nätkoncession
inte inverkar på samebyns verksamhet (bilaga 7).
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Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev 30 juni 2020 till samtliga
lagfarna och taxerade fastighetsägare. Sista svarsdag för att inkomma med synpunkter förlängdes
efter ett kompletterande utskick till enskilda berörda till den 28 augusti 2020. Handlingarna återkom
till Vattenfall Eldistribution från en av fastighetsägarna, ett dödsbo, med information ”adressaten
okänd”.
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3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA

Den befintliga ledningen som är föremål för ansökan om förlängning går i huvudsak genom skogsmark med delvis våtare partier och i viss utsträckning igenvuxen odlingsmark. Inga utpekade områden av intresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv finns utmed den befintliga sträckningen.
Området ligger inom riksintresse för rennäringen, inga andra riksintressen berörs.
Kalix kommuns fördjupade översiktsplan för Töre från 1995 gällde under perioden för samråd. Den
nu gällande fördjupade översiktsplanen, Töre utvecklingsplan 2030, har antagits av kommunfullmäktige den 8 februari 2021.
Skogsbruk och rennäring dominerar markanvändningen i området.

5.2 Beskrivning befintlig luftledning
Den befintliga ledningens sträckning ligger öster om väg E10 och går genom skogsmark med våtare
partier. Inga bostäder berörs av ledningen på aktuell sträcka.
Luftledningen är utformad med kreosotimpregnerade (impregnerade år 2000) enkelstolpar och
några enstaka portalstolpar i trä, med en ungefärlig stolphöjd på 8–20 meter, beroende på terrängförhållande. Spannlängden varierar något beroende på markprofil vilket gör att spannlängden på
vissa sträckor kan vara något längre eller något kortare än normalavståndet som är 30–150 meter.
En förlängning av nätkoncessionen för den aktuella ledningen medför inget tillkommande intrång
eller ytterligare markanspråk. Utöver den avverkning som genomfördes när ledningen byggdes så
sker underhållsröjning med jämna mellanrum i kraftledningsgatan. En luftledning i drift besiktas på
årsbasis med skoter eller helikopter och vid behov utförs underhållsarbeten. Röjning av ledningsgatan sker vanligen vart 6 år och underhållsbesiktning till fots vart 8:e år.
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5.1 Beskrivning av omgivningen

2021-102541-0001

5 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV BMP

Förlängd nätkoncession
Naturmiljö

Ingen påverkan

Landskapsbild

Inga skyddsvärda områden eller skyddsvärda objekt med avseende på naturmiljö finns i den befintliga ledningens närhet.
Ingen påverkan

Boende och hälsa

Ledningen är idag ett befintligt inslag i landskapsbilden och en förlängd koncession bedöms inte medföra negativ påverkan på landskapsbild.
Liten påverkan.

Kulturmiljö

Den befintliga ledningsgatan medför en liten påverkan på bebyggelse, boendemiljö och hälsa i och med att ledningsgatan ligger långt ifrån bebyggelse.
Ingen påverkan

Rennäring

Inga skyddsvärda områden eller skyddsvärda objekt med avseende på kulturmiljö finns i den befintliga ledningens närhet.
Liten påverkan
Den befintliga ledningen bedöms inte påverka rennäringen i området, viss
störning i samband med underhållsåtgärder skulle kunna uppkomma i det
fall ren finns i det aktuella området när åtgärder genomförs.

Skogsbruk

Ingen påverkan.
Befintlig ledningsgata bibehålls

Den befintliga ledningen bedöms inte ha sådana egenskaper att en förlängning av befintlig koncession kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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Tabell 4. Sammanfattning av bedömd påverkan avseende förlängd nätkoncession.
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5.3 Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan efter avslutat samråd

