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Västerbergslagens Elnät AB
Sweco Energy AB, Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

Miljöpåverkan av nätkoncession för ny luftledning för
anslutning av vindkraftpark Älgkullen i Smedjebackens
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. miljöbalken att koncessionen kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har att besluta om rubricerad ledning kan innebära betydande
miljöpåverkan.

Överklagande
Enligt miljöbalken får Länsstyrelsens beslut inte överklagas.

Motivering av beslutet
Åtgärden utgöra betydande miljöpåverkan då ledningen är en nydragning av
luftledning. För kommande ställningstaganden behövs en specifik
miljöbedömning upprättas. I det arbetet behöver en ny fågelinventering göras för
aktuellt område. Den tidigare gjorda fågelinventeringen är föråldrad. Fokus bör
vara på rovfåglar, ugglor, hönsfåglar och fåglar med negativ trend. Kontakta
kungsörnsgruppen och lokala ornitologer för att få reda på mer om området.
Även en naturvärdesinventering för planerad sträckning behöver utföras. Att
endast ange att inga arter finns utpekade i artdatabanken i området är inte
tillräckligt. Viktigt att notera är att artdatabanken inte är heltäckande.
Naturvärdesinventeringen kan fokusera på skogsgatan + 50 meter ytterligare på
varje sida om planerad sträckning. Vidare behöver kommande arbete utreda om
det finns kännedom om fladdermöss i området och om dessa påverkas av
ledningen. Slutligen behöver koncessionens påverkan på riksintresset för det
rörliga friluftslivet hanteras.
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Ur kulturmiljösynpunkt är det östliga alternativet att föredra då det ger minst
påverkan på det övriga intresset för kulturmiljövård brukshyttemiljön vid
Hällsjön.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef
med länsarkitekt
a
som föredragande. Företrädare för enheten för naturskydd och kulturmiljö
och samhällsplanering har deltagit i ärendets slutliga handläggning.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

