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Beslut om betydande miljöpåverkan
avseende förlängd koncession för två
befintliga 45 kV ledningar i Jönköpings
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att den ansökta verksamheten inte kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan i den meningen som avses i 6 kap. 26 §
Miljöbalken (1998:808).
Länsstyrelsens beslut att åtgärden inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan innebär att ni ska ta fram en liten
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet ed 6 kap. 47 § miljöbalken.
Enligt 6 kap. 27 § Miljöbalken (1998:808) får detta beslut inte överklagas.

Bakgrund
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken med Länsstyrelsen,
särskilt berörda och med tillsynsmyndigheten. Inför ansökan om att få
förlängt tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, mellan Strand och
Ölmstad i Jönköpings kommun har Jönköping Energi Nät AB genomfört
samråd enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken.
År 2002 fick Jönköpings Energi Nät AB (JENAB) nätkoncession för linje
(tillstånd för ledning) för två 45 kV markkabel/luftledningar mellan Strand
och Ölmstad i Jönköpings län. Ledningarna matar norra delen av JENABS
distributionsområde. JENAB behöver nu ansöka om förlängda
koncessioner då befintliga koncessioner delvis löper ut i juni 2022.
Utgångspunkten för ansökan om förlängd koncession är att i första hand
bibehålla ledningarna i befintliga sträckningar och utformningar.
Ledningarna i nuvarande tekniska utförande och sträckning bedöms av
bolaget ha minst påverkan på sin omgivning i förhållande till ett
samhällsekonomiskt- och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.
Den 3 juni 2021 lämnade ni in en samrådsredogörelse som underlag för
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Av underlaget framgår
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att bolaget bedömer att projektet inte ska anses medföra betydande
miljöpåverkan.

Lagstiftning
Enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) ska Länsstyrelsen avgöra om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt 10 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska hänsyn tas till
följande vid bedömningen av betydande miljöpåverkan:
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till vad som anges i 11-13 §§
Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Motivering
Av bolagets samrådsredogörelse framgår att ett utskick av samrådsunderlag
gjordes den 23 april 2021 till Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Jönköpings
kommun, Trafikverket och särskilt berörda. Samrådet pågick till den 28 maj
2021. Samrådsmaterialet har även publicerats på JENABs webbsida.
Enligt samrådsredogörelse har synpunkter kommit in gällande bland annat
gränsvärden för att bedöma magnetfältens betydelse för bostäder samt
önskemål om att lägga markkabel för hela sträckan.
Vid Länsstyrelsens undersökning har det inte framkommit sådana uppgifter
om verksamhetens utmärkande egenskaper och lokalisering samt de möjliga
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper som innebär att
verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt de
kriterier som anges i 11-13 §§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Länsstyrelsen beslutar därför att den aktuella verksamheten inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef
miljöskyddshandläggare

med
som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns här:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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