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Vattenfall Eldistribution AB
Att. WPS Sverige AB
@wsp.com

Beslut om förnyad nätkoncession för befintlig 45 kV mark- och
luftledning i Gnesta, Gnesta kommun kan antas medföra
betydande miljöpåverkan

2019-11-08
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Datum

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Vattenfall Eldistribution AB:s föreslagna förnyelse av nätkoncession
för linje, som den framgår av bifogad karta, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutet innebär att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i enlighet med 6 kapitlet
47§ miljöbalken.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att söka förnyad nätkoncession för linje för befintlig
45 kV mark- och luftledning i sydvästra Gnesta, Gnesta kommun.
Vattenfall Eldistribution AB har genom ombud i handlingar inlämnade
2019-09-02 begärt Länsstyrelsens beslut om projektets miljöpåverkan.

De aktuella ledningarna utgörs enligt handlingarna av en markkabel vid Folkparksstigen som
sträcker sig mellan bostadsområden ungefär 220 meter mot sydost innan sträckningen övergår i
luftledning. Luftledningen går i ett grönområde mellan vattentornet och bostäder vid Nivågången
och avslutas efter 540 meter söder om Platåvägen. Ledningen är vidare markförlagd i kabel vid
bostäderna mellan Kärvsvägen och förbi Vesslevägen på en sträcka av ungefär 185 meter. Här
passeras Marieströmsån som delvis är kulverterad. Luftledningen som är ungefär 270 meter lång
tar vid söder om Skillingagatan och sträcker sig rakt söderut för att därefter svänga av åt väster.
Den aktuella sträckningen avslutas med 110 meter markförlagd kabel norr om Dansutskolan.
Den sista delen av den aktuella sträckningen löper genom ett naturområde.
Länsstyrelsen har tagit del av till begäran bilagd samrådredogörelse,
som bland annat innehåller uppgift om att Gnesta kommun givits tillfälle att yttra sig i ärendet,
men att yttrande inte inkommit trots påminnelse.
Motivering till beslutet
Länsstyrelsens beslut motiveras av att åtgärden rör befintliga ledningar, som inte fordrar några
markingrepp utöver vid underhållsåtgärder och som inte heller bedöms medföra betydande
miljöpåverkan på utpekade allmänna intressen.
Länsstyrelsen delar samrådsunderlagets bedömning att magnetfältsberäkningar kan behöva tas
fram för befintlig sträckning inom ramen för framtagandet av liten miljökonsekvensbeskrivning.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Prövning enligt 6 kapitlet 26 § miljöbalken med stöd av 10 – 13 §§ i
miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Information
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas särskilt, vilket framgår av 6 kap. 27 §
miljöbalken.
Länsstyrelsens beslut innebär inget ställningstagande till projektets tillåtlighet.

Samrådssynpunkter och upplysning
Arkeologi
Samrådshandlingen från Vattenfall Eldistribution AB beskriver områdets kulturmiljö och
de förutsättningar som gäller vid arbeten på kraftledningen. Länsstyrelsen begär att
Vattenfall tillför information om att härden Frustuna 262:1/L1985:3905 utgör fornlämning.
Markarbeten inom ett område med en diameter på 20 meter från härden Frustuna
262:1/L1985:3905 och inom ett område på 50 meter runt om gravfältet fornlämning
Frustuna 31:1/L1985:7531 samt inom detsamma kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen
(1988:950). Tillståndet kan vara villkorat med krav på arkeologisk åtgärd och där
verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Beslutande
I handläggningen har samråd skett med

(naturskydd) och

Beslutet har fattats av infrastrukturhandläggare
.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html.
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