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§  57 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen gällande täkt. Ansökan om 

förlängd igångsättningstid för täktverksamhet på fastigheten Södra 

Brännträsk 1:4 
Diarienr 2015-000396 

 

Beslut 

Miljö- och Tillsynsnämnden avstyrker sökandens ansökan om förlängd igångsättningstid för 

täktverksamheten på fastigheten Södra Brännträsk 1:4. 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 
Ärendebeskrivning  

Kaj Johansson Åkeri AB har sedan 2010-12-16 tillstånd för täkt av 1 500 000 ton berg på 

fastigheten Södra Brännträsk 1:4, Lst dnr: 551-13524-09. Tillståndet löper till 1 juli 2027 

med ett krav på att verksamheten skall påbörjas senast 1 juli 2015 annars upphör tillståndet 

att gälla. 

  

Bolaget har varit i kontakt med tillsynsmyndigheten, Piteå kommun, för information om vad 

som krävs för att verksamheten skall betraktas som startad. Piteå kommun har då meddelat 

att utbrytning och utlastning av material är det som tillsynsmyndigheten betraktar som 

påbörjad verksamhet. 

 

Hittills har bolaget inte påbörjat någon verksamhet i täkten utan har ansökt om förlängd 

igångsättningstid hos Länsstyrelsen för att undvika att tillståndet förfaller. Bolaget begär 

förlängd igångsättningstid till 2018-07-01. 

 

 
Motivering 

Täktverksamhet är en miljöfarlig verksamhet med påtaglig påverkan på naturmiljön. Vid 

tidigare tillståndsprocess har dåvarande Miljö- och Byggnämnden vid Piteå kommun yrkat 

på avslag för täktverksamheten (Piteå kommun dnr: 2009-917) och i den tillståndsprocessen 

påtalat närheten till naturvärden i området. 

 

Täkten ligger mindre än en kilometer från dokumenterad kungsörnshäckning och risk för 

störning i örnreviret föreligger. 

Täkten ligger inom ett område med höga naturvärden och i direkt anslutning till ett område 

som av Skogsstyrelsen utpekats hålla nyckelbiotopskvalitet. 

 

Brännträsket ingår i Piteälvens natura 2000 område och den sydvästra stranden av 

Brännträsket är av Piteå kommun utpekat som ett av fem områden i kommunen för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med LIS-området i Brännträsket är 

näringsverksamhet med inriktning mot naturupplevelser och övernattningsmöjlighet. På 

grund av täktens närhet till Brännträsket befarar Miljö och Tillsynsnämnden att täktens 

lokalisering kan inverka negativt på framtida verksamhet i Brännträskets LIS-område. 
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Bolaget anger i sin ansökan att syftet med förlängningen av igångsättningstiden är att 

leverera ballastmaterial till vindkraftsparken i Markbygden. Vindkraftsaktören i 

Markbygden, Svevind, har redan ett eget mycket stort täkttillstånd (Lövberget 10 000 000 

ton) på fastigheten Åträsk 8:1. Svevind har också ett tillstånd för ytterligare en bergtäkt i 

egen regi på fastigheten Pite kronopark 1:57 (Hästberget 3 000 000 ton) i samma 

vindparksområde som den nu aktuella täkten. Utöver dessa två täkttillstånd finns ytterligare 

en aktiv bergtäkt på fastigheten Södra Brännträsk 1:5 med flera (480 000 ton). 

Sammanfattningsvis är det Miljö- och Tillsynsnämndens uppfattning att tillräckligt många 

tillståndsgivna täkter finns inom området för att försörja vindkraftsuppbyggnaden i den 

aktuella delen av Markbygden. 

 

 
Yrkanden 

Ordförande Bengt Ek (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med formuleringen i sista 

meningen i ärendebeskrivning: Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun motsätter sig 

miljöfarlig verksamhet i spekulativt syfte. 

Håkan Johansson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med borttagning av sista stycket i 

ärendebeskrivning. 

  
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att miljö- och tillsynsnämnden antar 

ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. Miljö- och tillsynsnämnden antar följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 

Nej-röst för bifall till Håkan Johanssons (M) förslag. 

 
Omröstningsresultat 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar miljö- och tillsynsnämnden enligt Håkan 

Johanssons (M) förslag enligt nedan. 

Ja-röster: Bengt Ek (S), Stig Sjölund (S), Jonas Vikström (S), Margit Johansson (S), Dan 

Nilsson (S) 

Nej-röster: Catrin Gisslin (MP), Håkan Johansson (M), Jeanette Åström (NS), Ivar 

Gustafsson (FP), Allan Samuelsson (C), Nils-Olov Nilsson (Kd) 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 41, bilaga 

15ECOS396-7 Miljö- och byggnämndens beslut 2010-03-23 

15ECOS396-8 Bolagets inskickade handling  
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§ 58 

Remiss – ansökan om nätkoncession, kraftledning från 

vindkraftanläggning i Markbygden till nätstationen vid Trolltjärn i 

Arvidsjaurs kommun. Ledningen går via Älvsbyn och Piteå 

kommuner i Norrbottens län 

 

Diarienr 2015-000411 

  

Miljö- och tillsynsnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla bolagets ansökan. Miljö- och tillsynsnämnden 

vill dock påpeka följande för Energimarknadsinspektionen: 

- Markförlagd ledning är att föredra. 

- Höjden på stolpar bör begränsas för skyddet av fågelfaunan. 

- Samma skyddsavstånd, 200 meter, ska gälla för kraftledningsgatans avstånd till 

naturreservat som övriga anläggningar i vindkraftsparken Markbygden Etapp 2. 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 
Ärendebeskrivning  

Markbygden Net Väst AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga 

och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Energimarknadsinspektionen har 

efterfrågat Kommunstyrelsens synpunkter i ärendet och Miljö- och tillsynsnämnden har fått 

möjlighet att yttra sig. 

Ansökan avser en 150 kV luftledning inom Markbygden från vindkraftsanläggningen till 

nätstationen vid Trolltjärn. Ledningen kommer att ansluta Etapp 2 samt delar av Etapp 3. 

Längden på ledning är ca 11 km och spänningsnivån kommer att ligga på ca 150 kV. 

Ledningen ska dimensioneras för en effekt på upp till 1500MW. 

Bredden på gatan kan komma att bli upp till 150 m. Bredden beror bland annat på vilken 

stolptyp som kommer att användas men även på antalet vinkelstolpar, då det i vinklarna blir 

en bredare gata. Ledningen kommer att anläggas på trä-, stål- eller kompositstolpar. Det kan 

även bli aktuellt med en kombination av stolptyper. 

Ledningsgatan kommer att kräva en så kalladträdfri zon på ömse sidor om ledningsgatan. 

Detta för att träd inte ska kunna falla på ledningarna. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen framgår att trästolpar är generellt ca 15-23 m höga men att 

enstaka stolpar kan vara högre än det.  

Bolaget skriver att det även kan bli aktuellt att uppföra luftledningen på stålstolpar i stål eller 

komposit. På enkelstolparna i stål eller komposit fästs ledningarna ovanpå varandra vilket 

gör att korridoren kan minskas i bredd, ca 55 m för tre system (två parallella stolpar). Höjden 

på enkelstolparna är högre än för stolpar i trä eftersom ledningarna placeras ovanpå varandra. 

För ett system blir höjden på stolpen ca 25 m. För stolpar med två system blir höjden för de 

flesta stolpar ca 30-31m, men vissa enstaka stolpar kan bli ca 40 m. Det beror på terrängen 

hur höga och hur stort spannet mellan stolparna blir. 
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Motivering 

Dåvarande Miljö- och byggkontoret har i tidigare samråd lämnat nedanstående synpunkter på 

kraftledningen: 

 

-”Det är viktigt att reducera de negativa effekterna på landskapet, naturen och möjligheterna 

till friluftsliv. Markbygden Vind AB kan med fördel resonera kring olika alternativ. 

 

Förhållningssättet till vindkraftverk och de försörjnings- och kringanläggningar dessa medför 

finns angivna i ’Vindbruksplan Piteå kommun’. 

Enligt denna ska: 

 Vindkraftverk och försörjningsanläggningar placeras så att de respekterar strukturer 

och gränser i landskapet. Strukturer och gränser kan ges av höjdsträckningar, 

vattendrag, vägar och järnvägar, ägo- och brukningsstrukturer osv. Särskild vikt ska 

läggas på anpassning till naturgivna landskapsrum och karaktärsgivande landmärken. 

 

Dessa principer följer Europeiska Landskapskonventionens krav att alltid söka åstadkomma 

’kvalitativa landskap’ vilket innebär att respektera landskapets långsiktiga läsbarhet och 

hållbarhet. 

 

Generella synpunkter att beakta för bolaget: 

 Markförlagd kabel kan vara att föredra om det är tekniskt möjligt och ska redovisas 

där det är lämpligt.  

 Landskapets naturliga ledlinjer som exempelvis vattendrag och åsryggar undviks i 

möjligaste mån.  

 Redan ianspråktagen mark som vägar och andra ledningsdragningar följs i möjligaste 

mån. 

 Andra alternativ med ny vägdragning för att komma åt 400 kV-ledningen kan med 

fördel övervägas om det i sig innebär att man reducerar negativa effekter av 

ledningsdragningen. 

 

Synpunkter på de olika alternativen utöver ovanstående: 

Anslutande NV: Påverkar Dubblabergens ekopark och Åbyälvens dalgång med landskaps-, 

kulturhistoriska samt friluftsvärden. Vad finns det för alternativa dragningar istället för att 

klättra upp på Snödliden/Råliden? 

 

Anslutande SV: Kraftledning nära Norrdal ska undvikas. Området är känsligt med tanke på 

naturvärden samt värden för friluftslivet.  Korsar Åbyälvens dalgång med landskaps-, 

kulturhistoriska samt friluftsvärden. 

 

Anslutande N: Passerar mellan Naktebergets och Dubblabergens naturreservat. Viktigt att 

hålla avstånd till naturreservaten.  

 

Det finns konflikter i alla tre föreslagna linjedragningarna. Vid denna mycket översiktliga 
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bedömning framstår de negativa effekterna av ledningsdragningen som något lägre i det 

norra alternativet”. 

 

Förutom ovanstående har även synpunkter gällande skyddsavstånd till naturreservat lämnats 

till bolaget. Bolaget har i viss mån beaktat de synpunkter som lämnats. Bolaget har valt att 

ansöka om det så kallade norra alternativet. I de fall lämnade synpunkter inte beaktats har 

bolaget lämnat redovisning om varför detta inte gjorts.  

 

I bolagets samrådsredogörelse lämnas följande svar på frågan om det är möjligt att gräva ner 

ledningen istället för att ha den som luftledning: -”troligen inte, eftersom det är så pass hög 

spänning som 150 kv på ledningen. Den behöver vara luftburen pga säkerhetsskäl…” 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att detta svar är otydligt och att markförlagd kabel är att 

föredra. 

 

Stora delar av ledningen kommer att ligga i andra kommuner. Vi har främst fokuserat på den 

del som finns inom Piteå kommun. 

Bolaget har inte valt stolpar för ändamålet ännu (trä-, stål- eller kompositstolpar). Miljö- och 

tillsynsnämnden anser att stolpar med en höjd på ca 15-23 meter är att föredra istället för 

enkelstolpar eftersom de är högre då ledningarna placeras ovanpå varandra. För ett system 

blir höjden på stolpen ca 25 m. För stolpar med två system blir höjden för de flesta stolpar ca 

30-31m, men vissa enstaka stolpar kan bli ca 40 m. Lägre stolpar medför mindre problem för 

fågellivet då dessa stolpar har ungefär samma höjd som omkringliggande skogsmark. 

 

 

 
Beslutsunderlag 

Bolagets tillståndsansökan med tillhörande bilagor. 

ECOS 2015-000411-3 Ansökan om nätkoncession 

ECOS 2015-000411-7 Miljökonsekvensbeskrivning 

ECOS 2015-000411-10 Samrådsredogörelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


