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Yttrande undersökningssamråd inför ansökan om förlängd
nätkoncession Kalix kommun
Bakgrund
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. Undersökningssamråd enligt miljöbalken har lämnats in till
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Efter genomfört samråd ska Vattenfall Eldistribution
AB 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.
Naturmiljö
Ledningen berör inga av Länsstyrelsen kända naturvärden. Kommande handlingar ska
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.
Kulturmiljö
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.
Rennäring
Dialog med berörd sameby kan behöva ske även i direkt anslutning till arbetet och
under arbetet för att undvika eventuell olägenhet för rennäringen. Det är således inte
tillräckligt att i samrådsskedet kontakta samebyn, de underentreprenörer som utför
arbetet måste också beakta eventuell störning på rennäringen och säkerställa att arbetet
inte försvårar för rennäringen. Det handlar framför allt om att undvika tidpunkter som
inte lämpar sig för berörd sameby.
Samhällsplanering
Det framgår i handlingarna att ”Inga hinder föreligger jämfört med gällande
översiktsplan för Töre, antagen 1995.” Länsstyrelsen vill här uppdatera med information
om att Kalix kommun i skrivande stund har sin fördjupade översiktsplan för Töre (Töre
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utvecklingsplan 2030, fördjupad översiktsplan FÖP) ute på granskning. Enligt den
föreligger det inte heller några hinder med en fortsatt elkoncession.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten
med
som föredragande. I ärendet har även företrädare för plan- och kulturmiljöenheten,
naturresurs- och rennäringsenheten samt miljöskyddsenheten deltagit.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Svar på remiss avseende förlängningav koncessionen Lindhaga-Töre
Delegationsbeslut

Delegationsbeslutenligt Samhällsbyggnadsnämndensdelegationsordningpunkt 12. la;

2021-07-01

2020-1037-PÖV

Kalix kommun har inga synpunkter på förslaget om förlängning av koncession Lindhaga-Töre.
Bakgrund

Kalix kommun har tagit del av samrådshandlingarna från Vattenfall avseende
förlängning av koncessionen Lindhaga-Töre. Det pågående arbetet med Tore
utvecklingsplan (FÖP) innebär inte några hinder för förslaget om förlängning av

koncessionen. Vi stöder förslaget och ser positivt på att risken för störningar på
elförsörjningenavses minska till kunder i byarna Morjärv, Tore och delvis Överkalix.

För samhällsbyggnadsnämnden
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