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Samråd har skett med Länsstyrelsen i Hallands län, tillsynsmyndigheten
Kungsbacka kommun, övriga myndigheter och organisationer, samt enskilda
som kan tänkas bli berörda av kraftledningen.
Vad gäller de formella reglerna om samråd, som ska genomföras innan beslut
enligt 6 kap. 5 § MB fattas har följande anförts. Samråd har genomförts mellan
november 2017 och januari 2018. Samråd med berörda fastighetsägare,
närboende, Länsstyrelsen i Hallands län, Kungsbacka kommun,
Försvarsmakten HKV, Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU),
Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket, Elsäkerhetsverket, Lantbrukarnas
riksförbund (LRF), Råö ornitologiska förening, Västkuststiftelsen,
Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, BirdLife – Ornitologiska föreningen och
Skanova har skett genom utskick av samrådsunderlag. En särskild lista med
berörda fastighetsägare och närboende som bolaget samrått med har lämnats in.
Samrådet annonserades för allmänheten i Norra Hallands tidning och
Kungsbacka-Posten den 17 december 2017 respektive 18 december 2017. I
samband med annonsering och utskick lades samrådsunderlag i sin helhet och
annons upp på ellevio.se/samrad.
Länsstyrelsens utredning och bedömning
Länsstyrelsen bedömer att miljöbalkens krav på samråd kan anses vara
uppfyllt.
Länsstyrelsen bedömer vidare med stöd av förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och dess bilagor att den sökta verksamheten inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna förordning är ersatt av
Miljöbedömningsförordning (2017:966) från den 1 januari 2018.
Yttranden från myndigheter och enskilda
I detta fall gäller samrådet en befintlig luftledning som inte föreslås flyttas och
länsstyrelsen har därför inte några synpunkter. Miljökonsekvensbeskrivningen
bör redovisa påverkan från elektromagnetiska fält kring ledningarna på
liknande sätt som samrådsunderlaget.
Kungsbacka kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en
utredning om alternativet helt eller delvis markförlagd ledning. Fortsatt bör
miljökonsekvensbeskrivningen beskriva hur närboende utsätts av
kraftledningens magnetfält samt eventuella konsekvenser av detta. Slutligen
anser förvaltningen att det bör göras en bedömning om avverkning av kantträd
kommer att innebära negativa konsekvenser för fågellivet.

Bilaga M2

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT

2016-102958-0003

2018-06-28

2018-03-16

Kopia
Pöyry Sweden AB,
Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, mhn@varberg.se

4(4)
407-8802-17

