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Beslut om betydande miljöpåverkan för ledningsåtgärd 
A vid stamnätstationen i Rätan i Bergs kommun. 
Beskrivning av ärendet
Svenska kraftnät har begärt Länsstyrelsens beslut om huruvida ledningsåtgärder vid 
stamnätstationen i Rätan kan komma att antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Ledningsåtgärd A innebär att delar av 220 kV luftledning RL5 S7 flyttas ca 1,5 km i 
östlig riktning för att ansluta till Svenska kraftnäts station CT269 i Rätan. Åtgärden 
innebär, förutom uppförande av ny ledning, också att cirka 3,6 km av den befintliga 
luftledningen rivs, vilket inbegriper att borttagande av kreosotimpregnerade fundament 
samt marksanering och återställning. 
Ett undersöknings- och avgränsningssamråd för ledningsåtgärderna har genomförts 
enligt bestämmelserna i 6 kap 24 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen yttrade sig över 
avgränsningen av MKB den 31 januari 2020, dnr: 407-9084-19. 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att den planerade åtgärden kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Motiven till Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsens bedömning utgår från de kriterier som anges i 10 § 
miljöbedömningsförordningen. 
   1. åtgärdens utmärkande egenskaper,
   2. åtgärdens lokalisering, och
   3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
De omständigheter som enligt länsstyrelsens bedömning talar för en betydande 
miljöpåverkan är inledningsvis att ledningsåtgärd A sammantaget är av relativt 
omfattande karaktär. Ledningsåtgärden innebär att cirka 3,6 kilometer ledning rivs, att 
marken där stolparna stått grävs ur och saneras samt att ledningen ersätts i ny sträckning 
cirka 1,5 kilometer österut.
De andra faktorer som talar för en betydande miljöpåverkan är enligt Länsstyrelsens 
bedömning att den nya ledningssträckningen berör två områden med höga naturvärden 
och skyddade arter enligt artskyddsförordningen. Kommande MKB behöver hantera 
påverkan på naturvärden inom områdena och, vid behov, ange förutsättningarna för 
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eventuell dispens från artskyddsförordningen. Ledningen korsar också en fornlämning, 
varför det krävs skydds- och försiktighetsåtgärder, samt vattenförekomsten Ljungan 
vilken berörs av miljökvalitetsnormer och strandskydd. Projektets sammanlagda 
påverkan på ovan nämna faktorer behöver hanteras inom ramarna för kommande MKB. 
Den gamla sträckningen berör också en grundvattenförekomst och i kommande MKB 
behöver det säkerställas att denna inte förorenas vid de marksaneringar som ingår i 
projektet. 
Länsstyrelsen anser därtill att effekterna av ledningsåtgärden behöver ses i ett 
sammanhang av den ledningsåtgärd som ingår i projektet och benämns ledningsåtgärd 
C, eftersom de båda sträckningarna går parallellt med varandra. I det område där 
ledningsåtgärd A går parallellt med ledningsåtgärd C kommer ledningsgatan att gå från 
44 meters bredd till 140 meters bredd, vilket enligt Länsstyrelsens bedömning är att 
betrakta som en relativt omfattande förändring. Ledningsgatans påverkan på landskapet 
bör hanteras närmare inom ramarna för kommande MKB.  
Länsstyrelsen har i tidigare skede lämnat synpunkter vad gäller avgränsningen av MKB, 
dnr: 407-9084-19, och hänvisar vidare till detta yttrande.

Relevant lagstiftning 
2 kap. 8 a § Ellagen anger att för en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en 
nätkoncession för linje ska
   1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ MB efter att en 
undersökning enligt 6 kap. 23-26 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 
kap. 23 § andra stycket, 
   2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. 28-46 §§ MB, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
   3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § MB, om 
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.
Enligt 6 kap. 26 § MB gäller att Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ska 
redovisa de omständigheter som talar för eller emot att åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 27 § MB får Länsstyrelsens beslut inte 
överklagas särskilt. 

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare  efter föredragande av 
samhällsplanerare . 

                                               
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 
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