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                COWI AB
                Att: 

                  

Beslut om eventuell betydande miljöpåverkan
rörande förlängd koncession för befintlig 40 kV
luftledning vid Karlsmo och Finnborg, Örnsköldsviks 
kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att en förlängd koncession för den aktuella 
kraftledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
E.On Energidistribution AB avser ansöka om förlängd koncession hos 
Energimarknadsinspektionen för en befintlig 40 kV luftledning vid Karlsmo 
och Finnborg i Örnsköldviks kommun, Västernorrland län. 
Undersökningssamråd har genomförts enligt 6 kapitlet miljöbalken och 
E.ON Energidistribution AB har genom konsultföretaget COWI AB inkommit 
med en samrådsredogörelse tillsammans med en begäran att länsstyrelsen 
ska besluta om en förlängd koncession för den aktuella kraftledningen kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan.

Skäl till länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) ska länsstyrelsen i ett särskilt beslut 
avgöra om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Enligt 6 kap 27 § MB får länsstyrelsens beslut inte överklagas. 
Vid länsstyrelsens beslut ska hänsyn tas till verksamhetens egenskaper, 
lokalisering och möjliga miljöeffekter enligt vad som framgår av 10-13 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsens bedömning

Ansökan rör en befintlig kraftledning med bibehållet läge och utförande.  I 
anslutning till den befintliga ledningsgatan finns inga utpekade riksintressen 
för naturmiljö eller Natura 2000-områden. Länsstyrelsen bedömer att risk 
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för miljöpåverkan framförallt uppstår i samband med återkommande 
röjnings- och underhållsåtgärder vid kraftledningen. 

I sitt bemötande av länsstyrelsens synpunkter i undersökningssamrådet har 
bolaget angivit hur man avser att ta hänsyn till mark och vatten vid 
kommande röjning- och underhållsåtgärder, samt att man kommer att 
undersöka om det är motiverat att vidta några särskilda skyddsåtgärder för 
fågel på aktuella sträckor.

Ingen av remissinstanserna har framfört några invändningar mot att en 
förlängd koncession beviljas för den aktuella kraftledningen. 

Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att en förlängd koncession för 
den aktuella kraftledningen vid Karlsmo och Finnborg inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

De som deltagit i länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut har fattats av enhetschef Hans Olofsson, enheten för 
miljöutredningar och fiske, efter föredragning av miljöhandläggare Annica 
Karlsson.




