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Beslut om att ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning 
ÄL82 S6 vid Rudan och Griskurvan i Huddinge och 
Haninge kommuner, Stockholms län inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan 
Ansökan med underlag daterad 20 mars 2020

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ombyggnation av 70 kV ledning vid Rudan och 
Griskurvan i Haninge och Huddinge kommuner 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) med berörda 
enskilda, tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 19 
december 2019.

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.

Sökandens bedömning är att sträckningsförslag 1, vid både Rudan och 
Griskurvan, utgör de mest lämpliga alternativen, och är således de alternativ som 
sökanden fortsatt förordar. 

Länsstyrelsen instämmer med sökandes bedömning och anser att 
ledningsalternativ 1 vid Rudan och Griskurvan bör ha minst miljöpåverkan.

Övriga synpunkter
I 6 kap 47 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en liten 
miljökonsekvensbeskrivning.  
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Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande 
aspekter är särskilt viktiga att behandla i den lilla miljökonsekvensbeskrivningen. 
Påverkan på naturmiljö, skyddade arter och eventuell påverkan på område som 
omfattas av naturreservat och riksintresse för friluftsliv. Undersökning av 
eventuella markföroreningar. En arkeologisk utredning kommer att krävas för de 
delar av ombyggnationen där ny mark kommer att tas i anspråk och som tidigare 
inte varit föremål för en arkeologisk utredning. 

Beslutet har fattats av planhandläggare 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 




