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Beslut om att förnyat tillstånd för 40 kv-ledning för en befintlig
kraftledning mellan Färlev och Munkedal i Munkedals kommun,
Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad 19 mars 2018

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förnyat tillstånd för 40 kv-ledning för en befintlig kraftledning mellan Färlev och Munkedal i Munkedals kommun inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
så ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.

Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen,
särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har remitterats till Munkedals kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen
lämnade sitt samrådsyttrande den 7 februari 2017.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkande egenskaper, lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande
egenskaper samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§ bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motivet till bedömningen redovisas nedan.
I samrådsunderlaget finns samtliga skyddade områden och objekt beskrivna
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som berörs av befintlig ledning, dessa ska även översiktligt beskrivas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Natura 2000-området Örekilsälven (SE0520163) fastställdes 2005 och under
2018 revideras bevarandeplanen. Landskapsbildskyddet Örekilsälven
(objekt ID 14-19-016) bildades 1971 efter att ledningen uppfördes. Om det
blir aktuellt att dra nya ledningar, i mark eller luft, är det enligt
föreskrifterna förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd dra fram nya
luftledningar samt att avverka alm, ask, bok, ek, lind och rönn. Om det blir
aktuellt att dra nya ledningar i vatten är det enligt föreskrifterna förbjudet att
utföra schaktning, fyllning eller tippning.
Det finns även flertalet skyddsvärda träd i anslutning till ledningen.
Vid åtgärder i ledningsgatan eller underhåll av ledningen ska samråd med
Länsstyrelsen ske, eventuellt kan tillstånd och/eller dispens krävas.
Om arbete kommer att utföras i närområdet till vattenskyddsområde bör
försiktighet iakttagas. Inga maskiner eller drivmedel får förvaras inom
vattenskyddets område.
Om förlängning av nuvarande koncession inte medför några förändringar i
förhållande till fornlämningar krävs inga tillstånd till ingrepp. Om det
däremot skulle bli aktuellt med förändrad markanvändning, även vid
enskilda punktvisa insatser, behöver Länsstyrelsen konsulteras för att
bedöma eventuell påverkan på kulturmiljön. En möjlig åtgärd är i så fall att
ställa krav om arkeologisk utredning.
Vid underhåll och byte av stolpar, eller vid framtida rasering av ledningen,
så skall allt material inklusive hela stolparna tas bort. Jord som är
kontaminerad med olika typer av impregneringsmedel skall saneras eller
bytas ut mot ren jord.

Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas.

Detta ärende har beslutats och föredragits av planhandläggaren

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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