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Beslut
 
Datum Diarienummer
2016-10-12
 

407-6746-16Samhällsenheten

Svenska kraftnät
registrator@svk.se
 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Beslut i fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 
5 § miljöbalken avseende ändringar på ledningar vid 
Midskog, Ragunda och Östersunds kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 5 § Miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att de planerade ändringarna på 
kraftledningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Hur man överklagar
Detta beslut kan inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Svenska kraftnät och Jämtkraft planerar att uppföra en ny station för stamnät och 
regionnät vid Midskogs kraftverk. I samband med detta behöver de befintliga ledningar 
som ska kopplas in till stationen byggas om och/eller flyttas. Ärendet omfattar även 
förlängning och ändring av den tillståndsgivna 220kV- ledningen Midskog - Åskälen, 
rivning av en del av den befintliga 130 kV- ledningen Midskog - Odensvik samt 
ändringar i den sökta koncessionen för ledningen Midskog - Verksmon.
Den nya stationen uppförs i Ragunda kommun och totalt nio stycken, 130-, 220- och 
400 kV ledningar ändras inom Ragunda och Östersunds kommun. Det område som 
berörs är omkring 14 km x 1 km.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har med samrådsredogörelsen, daterad den 2016-09-22 som grund fattat 
beslut om att ändringarna på ledningarna, kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken. Länsstyrelsen har, enligt 3 § punkt 4 
förordningen (1998:905) om MKB, beaktat kriterierna i bilaga 2 i bedömningen. 
Kriterierna omfattar projektets karakteristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga 
effekternas karakteristiska egenskaper. 
Motivet till beslutet är att anläggningsarbetet är ett omfattande projekt där 
markområdena som tas i anspråk berörs av bland annat riksintresse för rennäring, 
fornlämningar samt skyddade arter. 



2 (2)

Innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Den kommande MKB:n ska i enlighet med 6 kap. 3 § miljöbalken identifiera och 
beskriva de effekter som den planerade verksamheten kan ha på människors hälsa och 
miljön samt innehålla de uppgifter som efterfrågas i 6 kap. 7 §. De kumulativa effekter 
som kan uppstå i och med byggnationerna bör även redogöras för.

Information
Den som avser att vidta åtgärd, som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
enligt 6 kap. 4 § miljöbalken samråda med enskilda som särskilt berörs, övriga statliga 
myndigeter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan tänkas bli 
berörda.
Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under samrådsprocessen 
eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar inkommer kan det krävas ett 
nytt samråd.
Oberoende av att samråd ägt rum mellan Svenska kraftnät och Länsstyrelsen om 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan Energimarknadsinspektionen 
som beslutar i ärendet, begära kompletteringar om det anses att beskrivningen som ges 
inte uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. 

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av  med samhällsplanerare  som 
föredragande. Beslutet har signerats elektroniskt.

Kopia till:
Östersunds kommun: samhallsbyggnad@ostersund.se 
Ragunda kommun: bygg.miljo@ragunda.se 




