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Beslut om betydande miljöpåverkan för ledningsåtgärd 
C 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 C innebär att den befintliga 220 kV luft-ledningen RL22 S1 klipps upp 
cirka 900 meter söder om Svenska kraftnäts station CT269. Genom två nya 
vinkelstolpar dras ledningen om för att ansluta till station CT269 i två nya ledningar. 
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 planerad ledningsåtgärd C 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.
Enligt Länsstyrelsens bedömning är ledningsåtgärd C, sett som en enskild åtgärd, av 
relativt begränsad omfattning, där ny ledning dras till och från Svenska kraftnäts station 
omfattande en sträcka av cirka 900 meter. Effekterna av ledningsåtgärden behöver dock 
ses i ett sammanhang av den ledningsåtgärd som ingår i projektet och benämns 
ledningsåtgärd A, eftersom de båda sträckningarna går parallellt med varandra. Den 
ledningsgata som idag är 44 meter bred kommer efter genomfört projekt att vara 140 
meter bred, vilket enligt Länsstyrelsens bedömning är att betrakta som en relativt 
omfattande förändring. Ledningsgatans påverkan på landskapet bör hanteras närmare 
inom ramarna för kommande MKB.  
Det berörda området innefattar höga naturvärden enligt genomförd 
naturvärdesinventering, och av samrådsunderlaget framgår att flera rödlistade arter 
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påträffats. Kommande MKB behöver hantera sträckningens påverkan på områdets 
naturvärden och, vid behov, ange förutsättningarna för en eventuell dispens från 
artskyddsförordningen. I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till tidigare yttrande över 
avgränsningen av MKB, dnr 407-9084-19.

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 kriterier Länsstyrelsen utgår från vid beslutet framgår av 10 § 
miljöbedömningsförordningen, där det anges att hänsyn ska tas till 
   1. åtgärdens utmärkande egenskaper,
   2. åtgärdens lokalisering, och
   3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

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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