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Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning gällande vägplan för 
bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken–Rolfs, Kalix 
kommun
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2017/122207

Beslut
Länsstyrelsen godkänner, med stöd av 15 § väglagen, miljökonsekvensbeskrivningen 
2020-05-26 gällande vägplan för bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken–
Rolfs i Kalix kommun.

Redogörelse för ärendet
En MKB för rubricerat ärende inkom till Länsstyrelsen 2018-12-21 med begäran om 
Länsstyrelsens godkännande. En begäran om komplettering skickades skriftligt till 
Trafikverket 2018-02-07 samt muntligt 2018-05-02. En reviderad MKB daterad 2019-
04-02 inkom till Länsstyrelsen 2019-04-11 samt en revidering daterad 2019-05-09 
datumet för revideringen. 2019-05-05 godkände Länsstyrelsen 
miljökonsekvensbeskrivningen (daterad 2018-12-17, reviderad 2019-04-02 och 2019-
05-09).

Trafikverket Region Nord har efter detta återtagit vägplanen från fastställelseprövning 
på grund av ändringar i planen. Ändringarna gäller främst de skyddsåtgärder som vidtas 
och utformningen av dessa. Till följd av detta har revideringar i tidigare godkänd 
miljökonsekvensbeskrivning med datum 2018-12-17 genomförts. En ny 
miljökonsekvensbeskrivning daterad 2020-05-26 har därför översänts till Länsstyrelsen 
med Trafikverkets anhållande om Länsstyrelsens godkännande.

Motivering
Länsstyrelsen anser att handlingen uppfyller kraven på innehåll och samråd enligt 6 kap. 
miljöbalken. Den reviderade MKB:n kan godkännas ur kulturmiljösynpunkt. I MKB:n 
har sträckan med bullerskärmar kortats ner, vilket gör att påverkan på det utpekade 
odlingslandskapet Nedre Kalix älvdal blir mindre.

Hur man överklagar
Beslutet kan inte överklagas.
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Information
I MKB:n anges på sid. 15 att en inventering av byggnader kommer att genomföras för 
att föreslå lämpliga bulleråtgärder som är anpassade till respektive hus. Länsstyrelsen 
vill här påminna om att de åtgärder som föreslås i inventeringen ska beakta PBL:s 
varsamhetskrav och förvanskningsförbud, enligt PBL 8 kap 13 och 17 §§. Detta för att 
inte förorsaka skada på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i det utpekade 
odlingslandskapet.

De som har deltagit i länsstyrelsens beslut
Chef för enheten för samhällsplanering och kulturmiljö Willy Sundling har beslutat i 
ärendet efter föredragning av planarkitekt Jens Haapalahti. I beslutet har även 
länsantikvarie Kerstin Lundin-Segerlund och miljöskyddshandläggare Michaela 
Sandgren.
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