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Länsstyrelsen ser positivt på att en naturvärdesinventering med tillhörande 
fågelinventering kommer att genomföras längs den planerade ledningen. Länsstyrelsen 
delar bedömningen i samrådsunderlaget att åtgärdens påverkan på identifierade 
naturmiljövärdena behöver beskrivas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen ser ur naturmiljösynpunkt positivt på att det förordade 
sträckningsalternativet A i hög grad följer befintlig ledning.

Miljökvalitetsnormer vatten (MKN)
Länsstyrelsen noterar att ledningssträckan enligt underlaget korsar grundvattenförekomsten 
WA874678901. Länsstyrelsen hänvisar till SGU:s checklista för redogörelse av eventuell 
påverkan på vattenförekomst2. I det här fallet särskilt vad gäller åtgärder inom 
förekomstens avgränsning, till vilket djup i förhållande till grundvattenytan och risk för 
spridning till vattnet av eventuella miljögifter beroende på typ av stolpar och metoder.
Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen behöver redogöra för om 
ledningsdragningen med tillhörande markarbeten riskerar att försämra MKN vatten, eller 
försvåra möjligheten att nå god ekologisk status.

Markföroreningar
I Länsstyrelsens databas över potentiellt och förorenade områden (EBH-stödet) finns inga 
objekt i nära anslutning till ledningssträckan. Länsstyrelsen vill dock upplysa om att det 
kan vara aktuellt med provtagning av områden i anslutning till befintliga ställverk. 
Eftersom det kan ha förekommit spill, läckage eller annan driftstörning som kan ha gett 
upphov till föroreningar i mark. Provtagning bör då omfatta metaller, oljeprodukter och 
PCB. Vidare kan det även vara relevant med provtagning av PFAS om det förekommit en 
brand vid någon del av området.

Länsstyrelsen antar att kommande ansökan även i enlighet med vad som tas upp under 3.7 i 
underlaget, kommer att redogöra markföroreningsaspekter vid en eventuell rivning av del 
av ledning ML1S6 som föranleds av ombyggnation.

Risk och säkerhet
Förordad sträckning kommer att passera vattendrag och sankmarker varför Länsstyrelsen 
vill peka på att det kan finnas behov av att analysera eventuell påverkan på stolpar och dess 
fundament i avseende ras/skred/erosion utifrån ett klimatperspektiv. Länsstyrelsen noterar 
att underlaget saknar uppgift om anpassning av anläggningen till ett förändrat klimat. 
Översvämningar med efterföljande erosion är exempelvis en aspekt som kan behöva 
belysas.

Länsstyrelsen upplyser om att berörda flygplatser alltid tillfrågas om risken för påverkan 
vid planering av byggnadsverk med en höjd över 20 meter inom flygplatsers MSA-ytor 
(MSA står för Minimum Sector Altitude). I underlagen anges att stolpkonstruktionen kan 

1 SE653940-153344 - Grundvatten - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se)
2 Checklista påverkan grundvattenförekomst (sgu.se)
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