Tillämpning och bevisbörda
Framtagen MKB är det dokument där Sökanden presenterar hur projektet kommer att
genomföras och på vilket sätt företaget kommer att iaktta hänsynsreglerna.
Kunskapskravet
Vattenfall Eldistribution AB är ett etablerat nätbolag med gedigen erfarenhet av att bygga och
driva kraftledningar. Företaget har i genomfört samråd inhämtat information om det aktuella
området och de konsekvenser som verksamheten kan antas medföra. Sökanden anser sig
således ha den kunskap som krävs för att bedriva verksamheten på ett sätt som skyddar
människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter.
Försiktighetsprincipen
Sökanden arbetar aktivt med att förebygga, hindra och motverka att företagets verksamheter
medför skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Sökanden följer gängse
normer och regler för hänsynsåtgärder, skyddsavstånd och liknande. Avseende exponering
för magnetiska fält bedöms den aktuella ledningens lokalisering vara förenlig med den
försiktighetsprincipen.
Produktvalsprincipen
Sökanden strävar efter att minska mängden kemikalier och tillämpar produktvalsprincipen vid
val av kemiska produkter och varor. Sökanden för också en dialog med entreprenörer och
underhållsleverantörer så att produktvalsprincipen gäller på eller intill befintliga anläggningar
samt i projekt. Vid förlängd koncession för befintlig ledning tillkommer inget behov av
nyanläggningar i området.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Hushållning med råvaror och energi samt hantering av avfall för återanvändning och
återvinning, ingår som ett fokusområde i Sökandens miljöarbete.
Lokaliseringsprincipen
I arbetet med att ta fram föreliggande MKB och ansökta sträckningar har studier genomförts
för att hitta den mest lämpliga lokaliseringen av ledningen. Bibehållandet av befintlig lednings
sträckning och utformning bedöms inte leda till någon större påverkan på miljön eller olägenhet
för människors hälsa.

2021-12-16

Som verksamhetsutövare är Sökanden skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken iakttas för verksamheten.
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Bilaga 5. MILJÖBALKENS ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Skadeansvar
I MKB:n redovisas förslag för att avhjälpa och förebygga att skada och olägenhet uppkommer.
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Bibehållandet av den befintliga ledningen utgör en förutsättning för att Sökanden även
framledes ska kunna upprätthålla en fullgod leveranssäkerhet i regionen. De konsekvenser
som verksamheten medför på människors hälsa och miljön bedöms som skäliga i förhållande
till den nytta för allmänheten som bibehållandet av ledningen medför. Sökanden anser att
föreslagna försiktighetsåtgärder och försiktighetsmått är tillräckliga för att uppfylla de allmänna
hänsynsreglerna.
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Skälighetsprincipen

