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010-223 43 46
Vattenfall Eldistribution AB
c/o WSP Sverige AB

Beslut om förnyad nätkoncession för linje kan antas medföra betydande
miljöpåverkan - två befintliga parallella 45 kV markkablar i Bolmängens
industriområde, Flen, Flens kommun, Södermanlands län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Vattenfall Eldistribution AB:s föreslagna förnyelse av nätkoncession
för linje, som den framgår av bifogad karta, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutet innebär att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i enlighet med 6 kapitlet
47§ miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att söka förnyad nätkoncession för linje för två
befintliga parallella 45 kV markkablar i Bolmängens industriområde, Flen, Flens kommun.
Ledningarna byggdes år 2010 och avser en sträcka på cirka 0,8 - 1 kilometer. Befintlig ledning
går enligt samrådsunderlaget parallellt med sex stycken fastigheter som är lokaliserade inom 50
meter från kraftledningen. Av samrådsunderlaget framgår att en markkabel generellt inte kräver
något underhåll vid normal drift. Vid eventuellt underhållsarbete eller felsök där grävning krävs
behövs ett cirka 5 - 10 meter brett arbetsområde. Efter återfyllning återställs marken.
Bibehållandet av befintliga markledningar bedöms enligt samrådsunderlaget inte medföra en
betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande i ärendet 2018-10-05 (dnr 407-6144-2018).
Vattenfall Eldistribution AB har i handlingar inlämnade 2018-10-16 begärt Länsstyrelsens beslut
om projektets miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tagit del av bilagd samrådredogörelse, som bland
annat innehåller yttrande från Flens kommun.
Motivering till beslutet
Länsstyrelsens beslut motiveras av att åtgärden rör befintliga ledningar, som inte fordrar några
markingrepp utöver vid underhållsåtgärder. Länsstyrelsen delar samrådsunderlagets bedömning
att ledningarna inte berör några ur kulturmiljö- eller naturskyddssynpunkt utpekade allmänna
intressen.
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande informerat om potentiella markföroreningar i
närområdet, vilket bör uppmärksammas i den lilla miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen
delar samrådsunderlagets bedömning att magnetfältsberäkningar kan behöva tas fram för
befintlig sträckning inom ramen för framtagandet av liten miljökonsekvensbeskrivning.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Prövning enligt 6 kapitlet 26 § miljöbalken (MB) med stöd av 10 – 13 §§ i
miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Postadress
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sodermanland@lansstyrelsen.se
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Information
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas särskilt, vilket framgår av 6 kap. 27 §
miljöbalken.
Länsstyrelsens beslut innebär inget ställningstagande till projektets tillåtlighet.
Beslutande
Beslutet har fattats av infrastrukturhandläggare
digitalt.
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Datum

. Beslutet har godkänts

Infrastrukturhandläggare
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:
Flens kommun
Bilaga: Översiktskarta ur samrådshandling som visar befintlig ledningssträckning

