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Vattenfall Eldistribution AB
c/o Rejlers Sverige AB
samrad@rejlers.se

Miljöpåverkan för nätkoncession (linje) avseende ny 130 kV 
markkabel mellan planerad station Hjortsberga och elintensiv 
verksamhet i Eskilstuna logistikpark, Eskilstuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Vattenfall Eldistribution AB:s föreslagna 
nätkoncession avseende en 130 kV markkabel, mellan en ny 
regionnätsstation Hjortsberga och elintensiv verksamhet i Eskilstuna 
logistikpark, som den framgår av bifogad karta, inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
En liten miljöbedömning ska därför genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för denna tas fram.

Länsstyrelsens synpunkter innehåll i liten 
miljökonsekvensbeskrivning
Beslutet innebär att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i 
enlighet med 6 kapitlet 47§ miljöbalken. I en liten miljökonsekvens-
beskrivning ska de upplysningar lämnas som behövs för en bedömning av 
de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas 
ge.

Länsstyrelsen bedömer att, utöver de aspekter bolaget redovisat i 
samrådsunderlag- och redogörelse, så hör en redogörelse avseende risk för 
påverkan på, så kallade rödlistade växtarter, och känsliga naturmiljöer som 
kan komma att bli berörda, till de upplysningar som behövs för en 
bedömning av åtgärdens väsentliga miljöeffekter och de anpassningar och 
skyddsåtgärder som planeras.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallat bolaget, planerar att ansöka om 
nätkoncession för en 130 kV markkabel, mellan en ny regionnätsstation 
Hjortsberga och elintensiv verksamhet i Eskilstuna logistikpark, Eskilstuna 
kommun.

Bolaget har 2022-07-11 genom ombud lämnat in en begäran om 
Länsstyrelsens beslut om projektets miljöpåverkan. Bolaget har vidare 
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lämnat in en redogörelse för det samråd med allmänheten, särskilt berörda 
fastighetsägare, organisationer och myndigheter som genomförts.

Enligt samrådsunderlaget har bolaget utrett olika sträckningsalternativ. Av 
samrådsunderlagets avsnitt om utredning av alternativa sträckningar 
respektive tekniska förutsättningar framgår att bolaget förordar en 
sträckning benämnd ”sträckning/ sträckningen”. Sträckningen är enligt 
samrådsunderlaget huvudsakligen samlokaliserad med lokalgator och berör 
i övrigt skogsmark. Av samrådsunderlaget framgår att den förordade 
ledningen är markförlagd, med en total ledningssträcka av ca 1 kilometer.

Bolaget anger i samrådsunderlaget att man gjort bedömningen att den 
planerade verksamheten inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Bolaget har, såvitt Länsstyrelsen kan se, inte redovisat 
någon ny bedömning av miljöpåverkan efter genomfört samråd.

Av samrådsredogörelsen framgår att samråd genomfördes under perioden 9 
juli till 25 augusti 2021. Samrådsunderlag har enligt redogörelsen skickats 
ut till berörda fastighetsägare, närboende och myndigheter. Även 
annonsering i lokaltidning har skett.

Länsstyrelsen har lämnat yttrande 2021-09-10 i bolagets inledande 
undersökningssamråd.

Länsstyrelsen har tagit del av Trafikverkets yttrande samt Eskilstuna 
kommuns yttrande, som det senare framgår av samrådsredogörelsen.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har i sin bedömning utgått från kriterierna i 10 - 13 §§ 
miljöbedömningsförordningen. Vid undersökning eller beslut om huruvida 
en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska hänsyn tas till;

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,

2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och

3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna markkabelsträckningen är 
begränsad i längd och att den i hög grad samlokaliseras med befintliga 
lokalgator. Påverkan på befintliga natur-och kulturmiljövärden blir 
därigenom liten. Eftersom ledningen förläggs som markkabel medför den 
liten visuell påverkan på landskapsbilden. Inga bostadshus finns inom 
utredningsområdet.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Prövning enligt 6 kapitlet 26 § miljöbalken med stöd av 10 – 13§§ i 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Information
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas särskilt, vilket framgår av 6 kap. 
27§ miljöbalken. Länsstyrelsens beslut innebär inget ställningstagande till 
projektets tillåtlighet.

Eftersom de angivna åtgärderna berör lagskyddad fornlämning krävs 
tillståndsprövning inför ingrepp i fornlämning och/eller 
fornlämningsområde enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950). 
Länsstyrelsen gör med ansökan som underlag en bedömning av om tillstånd 
kan medges eller inte. Ett eventuellt tillstånd kan vara förenat med villkor 
om åtgärder för att bevara och undvika skador på fornlämningar eller 
arkeologiska insatser för att undersöka och dokumentera fornlämningar. De 
eventuella arkeologiska åtgärderna ska enligt kulturmiljölagen bekostas av 
företagaren.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 40 00 eller via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 5404-2022 i ämnesraden för e-post.

Beslutande
I handläggningen har samråd skett med  (naturskydd) och  

 (kulturmiljö).

Beslutet har fattats av infrastrukturhandläggare .

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Eskilstuna kommun
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Bilaga
Översiktskarta ledningssträckning ur samrådsunderlag daterat 2021-07-06




