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Lagstiftning
Enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) ska Länsstyrelsen avgöra om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt 10 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska hänsyn tas till
följande vid bedömningen av betydande miljöpåverkan:
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till vad som anges i 11-13 §§
Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Motivering
Av bolagets samrådsredogörelse framgår att ett utskick med
samrådsinbjudan och tillhörande samrådsunderlag gjordes den 5 februari
2021 till Länsstyrelsen i Jönköpings län, Nässjö kommun och berörda
fastighetsägare. Samrådet har skett i två omgångar där det i första samrådet
endast ingick en sträckning, alternativ 1. Under det första samrådet
framkom behov av att utreda ytterligare alternativ. I det andra samrådet har
därför ytterligare sträckning utretts och föreslagits. Sträckningen i det andra
samrådet benämns som huvudalternativet. Det andra samrådet pågick till
den 26 februari 2021. Samrådet annonserades i lokal press den 11 februari
2021 och samrådsmaterialet har även publicerats på www.nav.se/.
Enligt samrådsredogörelse har synpunkter kommit in gällande bland annat
dispens från biotopskyddet, anmälan om vattenverksamhet samt
utredningar kopplade till förorenade områden. Planerad väg för dragning av
markkabel passerar tre förorenade områden som behöver beaktas. Flera
frågor som berör utredning och hantering av föroreningar har lyfts av såväl
Länsstyrelsen som kommunen. Trafikverket förordar alternativ 1 framför
det valda huvudalternativet, då det ur ett underhållsperspektiv är bättre att
kabeln passerar den allmänna vägen i en punkt än att den går längs med den
allmänna vägen. Närboende förordar huvudalternativet framför alternativ 1.
Vid Länsstyrelsens undersökning har det inte framkommit sådana uppgifter
om verksamhetens utmärkande egenskaper och lokalisering samt de möjliga
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper som innebär att
verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt de
kriterier som anges i 11-13 §§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Länsstyrelsen beslutar därför att den aktuella verksamheten inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
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