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Beslut gällande betydande miljöpåverkan för nätkoncession Heby – 
Morgongåva, Heby kommun, Uppsala län

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 26 § Miljöbalken (MB) (1998:808), att 
förlängningen av nätkoncession för 20 kV luftledning mellan Heby och Morgongåva, i 
Heby kommun, Uppsala län, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
miljöbalkens mening.
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas.

Redogörelse för ärendet
Vattenfall Eldistribution AB, nedan benämnt Vattenfall, har genom WSP Sverige, begärt 
att Länsstyrelsen ska besluta om nätkoncession för befintlig 20 kV kraftledning mellan 
Heby och Morgongåva i Heby kommun kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap. 26 § Miljöbalken (MB) (1998:808).
Vattenfall ansökte 2003 om förlängd nätkoncession för linje för en ca 8,3 km lång 
befintlig markkabel/luftledning mellan Heby och Morgongåva. Ledningen är en viktig del 
i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. 
Energimarknadsinspektionen (EI) inkom med en begäran om att ansökan behövde 
kompletteras, EI:s dnr. 2018–1000289. Med anledning av EI:s kompletteringsbegäran har 
Vattenfall beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan om förlängd nätkoncession för 
linje för aktuell sträckning.
Länsstyrelsen har tidigare lämnat samrådsyttrande i ärendet, dnr 407-8641-2019, beslutat 
den 30 januari 2020.

Motivering
Samråd om ledningen har hållits efter den 1 januari 2018. Länsstyrelsen tillämpar därför 
de nya reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen 
har i beslut om betydande miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 26 § MB tagit hänsyn till:

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
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Luftledningarna är en befintlig 20 kV-ledning och utnyttjar befintlig ledningsgata, dvs 
inga nya mark- eller vattenområden tas i anspråk. Ingen förändring av ledningarna ska 
ske och ingen ny barriär skapas i landskapet. Inga nya miljöeffekter förväntas uppstå. 
Länsstyrelsen bedömer därför, utifrån ovanstående kriterier, att projektet som helhet inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § MB.

Upplysningar
Framtida underhåll/reparationer kan innebära viss påverkan på naturmiljön. Länsstyrelsen 
instämmer därför i vad Vattenfall redovisat i samrådshandlingen om att hänsynsåtgärder 
och samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken kan behövas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten  med 
planhandläggare  som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
miljöskyddshandläggare , antikvarie  och 
naturvårdshandläggare  medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Heby kommun, information@heby.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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