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Beslut om att en ny 132kV kraftledning Nykvarn – Almnäs
samt flytt av befintlig ledning vid Almnäs, Nykvarn och
Södertälje kommuner, Stockholms län inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad 2019-03-05

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ny 132 kV ledning mellan Nykvarn och Almnäs samt
flytt av befintlig ledning vid Almnäs i Nykvarns kommun inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.
Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas.
Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken (MB) vid tre tillfällen med
berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. Det första samrådet (Länsstyrelsens
yttrande har diarienummer 407-44402-2016, 3 februari 2017) genomfördes under
vintern 2016/17 och gällde tre alternativa stråkförslag. Samråd nr 2 (med
Länsstyrelsens diarienummer 407-35532-2017, 13 september 2017), sommaren
2017, gällde två av de tre tidigare sträckningar som föreslagits. Det tredje
samrådet ägde rum i början av 2019. Det presenterade ett förslag på ny sträckning
samt ett av de ursprungliga sträckningsförslagen, men i detta samråd är endast en
ledning aktuell. Detta samråd gällde även en ny transformatorstation vid Almnäs
och flytt av befintlig anslutande ledning norrifrån. Länsstyrelsen lämnade
samrådsyttrande den 11 februari 2019 (Länsstyrelsens diarienummer 407-11612019).
Länsstyrelsens motivering
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och
lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen,
med stöd av miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömningen att planerad
verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Övriga synpunkter
Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande
aspekt bör behandlas i den lilla miljökonsekvensbeskrivningen:
Det finns ett stort antal fornlämningar i anslutning till både Alternativ B och
Alternativ C, som riskerar att påverkas. Samråd enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen
(1988:950) kommer att krävas för båda alternativen. Troligen kommer även en
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tillståndsprövning enligt 2 kap 12 § att krävas för vissa delar av linjen. Eventuella
tillstånd kommer då sannolikt vara villkorade med krav på arkeologiska åtgärder,
antingen i form av undersökning och dokumentation av fornlämningar eller i form
av åtgärder till skydd för fornlämningar. Länsstyrelsen enhet för kulturmiljö ska
därför kontaktas inför den fortsatta planeringen av ledningen.
Länsstyrelsen vill även informera om följande inför slutligt val av sträckning:
Det södra alternativet, ledningsdragning B, passerar ett område som kan innehålla
markföroreningar. I och med närheten till ett industriområde finns det en risk för
markföroreningar som Länsstyrelsen inte har kännedom om. Om detta alternativ
väljs anser Länsstyrelsen att det inför kommande markarbeten ska finnas en plan
för hur eventuella föroreningar ska hanteras för att inte riskera att förvärra en
föroreningssituation. Eventuellt förorenade områden ska identifieras och bedömas
om de utgör en risk. Det bör även finnas en plan för hur eventuellt uppkomna
förorenade överskottsmassor ska omhändertas. Eventuella utredningar och
åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
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