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Karskruv Nät AB
Att Structor Miljöpartner AB
@structor.se

BESLUT ANGÅENDE BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN FÖR
NÄTKONCESSION FÖR LINJE, 36 KV ANSLUTNINGSLEDNINGAR TILL TVÅ VINDKRAFTVERK INOM PLANERAD
VINDKRAFTSANLÄGGNING KARSKRUV, UPPVIDINGE
KOMMUN, KRONOBERGS LÄN
Ref till handlingar som inkom 26 november 2020.
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Länsstyrelsen beslutar att ovan nämnda projekt inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Detta beslut får inte överklagas.

REDOGÖRELSE AV ÄRENDET
Karskruv Nät AB har via Structor Miljöpartner AB i skrivelse anhållit om Länsstyrelsens beslut om huruvida planerade 36 kV markförlagda anslutningsledningar
till två vindkraftverk inom planerad vindkraftsanläggning Karskruv, Uppvidinge
kommun kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Karskruv Nät AB ansöker om nätkoncession för linje för ytterligare två markförlagda kablar från planerad 36 kV ledning och fram till två av vindkraftverken.
Längden på ledningarna är ca 300 meter respektive ca 500 meter.
Tidigare inlämnad IKN-ansökan godkändes för tre stora IKN-områden i vindkraftsparken, men de nu aktuella två ledningarna fick avslag i september 2020,
varför en ny ansökan om ledningskoncession istället nu görs skyndsamt för dessa
två sträckor. Syftet med är att ansluta den tillståndsgivna vindkraftsanläggningen
till det regionala elnätet.
Samrådet har genomförts under tiden 28 oktober till och med den 25 november
2020. Inbjudan till skriftligt samråd tillsammans med information om projektet, i
form av en samrådshandling, skickades till Länsstyrelsen i Kronobergs län,
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Uppvidinge kommun samt de två berörda markägarna Sveaskog Förvaltnings AB
och Karskruv AB. En samrådsredogörelse finns redovisad.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER
Enligt 2 kap. 8 a § andra stycket 1 ellagen (1997:857) ska, för en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för linje, frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i
ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning
enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 §
andra stycket.
Enligt 6 kap. 26 § fösta stycket miljöbalken ska länsstyrelsen efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut ska enligt andra stycket,
samma paragraf, redovisa de omständigheter som talar för eller emot att projektet
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ta hänsyn till det som anges i 10 § 1–3 och 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken får länsstyrelsens beslut om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan inte överklagas särskilt.

MOTIVERING
Länsstyrelsen gör bedömningen att föreslagna åtgärder i projektet inte kan komma
att bli sådana att de kan antas medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens
mening.
I projektet har angivits att ledningarna förläggs som markabel och i direkt anslutning till områden där markintrång kommer att ske till följd av planerade vägar.
De planerade åtgärderna berör inga områden av riksintresse för naturvård eller
kulturmiljö.

FORTSATT ARBETE
Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande daterat 2020-11-24 vilket utgör ett
underlag för fortsatt arbete i projektet.
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DELTAGANDE
I ärendet har länsarkitekt
beslutat. I beredningen av ärendet
har även företrädare för naturskydd, kulturmiljö, vattenvård samt miljöskydd
medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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