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WSP Environmental 
(på uppdrag av Vattenfall Eldistribution 
AB)
Att: 

@wsp.com

Beslut om betydande miljöpåverkan rörande 
ansökan om nätkoncession för linje, befintlig 45 
kV kraftledning vid Gideå station i Örnsköldsviks 
kommun

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om en ny 
nätkoncession för en befintlig 45 kV luftledning och markkabel som ansluter 
till Gideå station i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Den 
befintliga ledningen byggdes år 2003 och i december 2016 begärde 
Energimarknadsinspektionen att ansökan skulle kompletteras. Vattenfall har 
med anledning av detta beslutat att ta fram en ny ansökan om nätkoncession.

WSP Environmental har på uppdrag av Vattenfall genomfört samråd enligt 6 
kap miljöbalken (MB) inför ansökan om koncession för kraftledningen. I maj 
har samråd skett med myndigheter, organisationer och enskilda berörda. I 
juni 2018 har WSP Environmental till länsstyrelsen lämnat in en 
samrådsredogörelse och hemställt om beslut om en ny koncession för den 
befintliga 45 kV kraftledningen vid Gideå station kan antas innebära 
betydande eller inte betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att en ny koncession för befintlig 45 kV kraftledning 
vid Gideå station i Örnsköldsviks kommun inte innebär betydande 
miljöpåverkan.

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Skäl till länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) ska länsstyrelsen i ett särskilt beslut 
avgöra om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Enligt 6 kap 27 § MB får länsstyrelsens beslut inte överklagas.

Vid länsstyrelsens beslut ska hänsyn tas till verksamhetens egenskaper, 
lokalisering och möjliga miljöeffekter enligt vad som framgår av 10-13 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsens bedömning

Ansökan gäller en 45 kV befintlig luftledning och markkabel med bibehållet 
läge och utförande. Länsstyrelsen anser att en ny koncession i befintlig 
ledningssträckning generellt medför liten påverkan på miljön, eftersom den 
största miljöpåverkan normalt sker vid byggandet av en kraftledning. 

Sträckningen berör inte några kända natur-eller kulturmiljöintressen. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att närmiljön redan är lokalt påverkad och 
anpassad till aktuell ledning varför miljöpåverkan i huvudsak begränsas till 
framtida återkommande röjnings- och underhållsåtgärder längs 
sträckningen. En utpekad sumpskog berörs längs den södra delen av 
sträckningen där luftledningen övergår till markkabel, men länsstyrelsen 
bedömer att den fortsatta verksamheten inte innebär någon ytterligare 
påverkan på de hydrologiska förhållandena i sumpskogen.

Enligt samrådsredogörelsen har ingen av samrådsparterna motsatt sig att en 
ny koncession beviljas för den aktuella kraftledningen. 

Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att en ny koncession för 
befintlig 45 kV kraftledning vid Gideå station i Örnsköldsviks kommun, inte 
ska antas innebära betydande miljöpåverkan.

De som deltagit i länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut har fattats av enhetschef , enheten för 
miljöutredningar och fiske, efter föredragning av miljöhandläggare  
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