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Beslut om att förlängning av nätkoncession för linje för delar av 
två 130 kv-luftledningar mellan Skälvum och Götene respektive 
Götene och Månstorp i Götene kommun, Västra Götalands län 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
Ansökan med underlag daterad 2018-04-06

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlängning av nätkoncession för linje för delar av två 
130 kV luftledningar mellan Skälvum och Götene respektive Götene och Månstorp 
i Götene kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 
§ miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
så ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.

Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen, 
särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen lämnade sitt 
samrådsyttrande den 19 mars 2018.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkande 
egenskaper, lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och 
utmärkande egenskaper samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör 
Länsstyrelsen, med stöd av Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 
§§ bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Motivet till bedömningen redovisas nedan.

Åtgärdens utmärkande egenskaper; 
Förlängningen avser en ca 10 kilometer lång 130 kV luftledningssträcka 
mellan Skälvum och Månstorp. 

Åtgärdens lokalisering; 

Samhällsbyggnadsenheten

Planhandläggare

Vattenfall Eldistribution AB
Pövry Sweden AB
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De aktuella ledningssträckningarna går från vinkeln vid Skälvum, via 
transformatorstation OT13 Götene, norr om Götene samhälle vidare till 
vinkelstolpe vid Månstorp. Den totala sträckningen är ca 10 kilometer lång. 
De områden som bedöms beröras av ledningsträckningen är natur-och 
kulturintressen. Några förändringar av ledningen finns inte planerat vare sig 
avseende stolpplacering eller ledningssträckning. 

De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper; 
De befintliga ledningarna har varit på plats sedan 1978 respektive 1984 och 
ingen ny mark kommer att tas i anspråk. Vid förlängning av koncession för 
linje utgör underhållsarbeten den främsta påverkan på motstående intressen. 
För naturmiljön innebär det bland annat röjningsarbeten i ledningsgatan. För 
att minimera påverkan ställs krav på att entreprenören vidtar 
försiktighetsåtgärder vid underhåll av ledningen. 

Negativ påverkan på fornlämningar kommer undvikas genom att inte tillåta 
framförande av maskiner inom fornlämningsområde. Om en fornlämning 
skulle på träffas vid underhållsarbete kommer arbetet stoppas omedelbart 
och länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §.  

Att behålla de befintliga ledningarna i nuvarande sträckning innebär att 
landskapsbilden inte kommer få någon ny påverkan
 
Vid underhållsarbeten kan lokala störningar både i form av buller och 
tillfällig begränsad framkomlighet förekomma. Påverkan vid kommande 
underhållsarbeten bedöms som liten. 

Ledningarnas huvudsakliga påverkan på boendemiljön beror främst på de 
magnetiska fälten och inverkan på landskapsbilden. Den befintliga 
ledningen innebär inget nytt inslag i landskapet och ingen ny visuell 
påverkan på boendemiljö och bebyggelse kommer att uppstå. 

Utförs ledningsförlängningen på de sätt som beskrivs ovan bedömer 
Länsstyrelsen att åtgärderna inom koncessionen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Upplysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas.

Detta ärende har beslutats och föredragits av planhandläggaren . 

                                                            

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till:
Götene kommun 
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