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                Fortum Produktionsnät AB
                 @gmail.com 

Beslut angående betydande miljöpåverkan 
gällande ansökan om fortsatt ledningskoncession 
för 77 kV-ledning, L79 mellan Hermansboda och 
Parteboda, Ånge kommun, Västernorrlands län

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att en förnyelse av befintlig nätkoncession för 
kraftledning L79 mellan Hermansboda och Parteboda i Ånge kommun inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Fortum Produktionsnät AB planerar att ansöka om förnyelse av 
nätkoncession för befintlig 77 kV kraftledning, L79, mellan Hermansboda 
och Parteboda i Ånge kommun.

Ledningen har stått på samma plats sen tidigt 60-tal, förrutom en 
ombyggnad som gjordes på 70-talet och som berörde en ny sträcka på 300 
meter. Enligt sökande så är rätten att bibehålla ledningen över berörda 
fastigheter tryggad genom Ledningsrätt (Akt 2260-90/23). Rätten innebär en 
kalgatubredd på 30 meter. 

Undersökningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken har genomförts under 
2021 och Fortum Produktionsnät AB har nu inkommit till länsstyrelsen med 
en begäran om beslut om en förnyad nätkoncession kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan.

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 
miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
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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 rör en befintlig kraftledning med bibehållet läge och utförande.  
Länsstyrelsen anser att en förnyelse av tidigare nätkoncession i en befintlig 
ledningssträckning generellt medför en liten påverkan på miljön, eftersom 
den största miljöpåverkan normalt sker vid byggandet av en kraftledning. 

Ledningen går delvis genom riksintresse för naturvård (Norra Borgsjös 
rikområde) och riksintresse för kulturmiljövård (Ljungans dalgång). Genom 
kraftledningsgatan passerar också Harrån som utpekas som särskilt 
värdefullt vatten. Länsstyrelsen bedömer att risk för miljöpåverkan 
framförallt uppstår i samband med återkommande röjnings- och 
underhållsåtgärder vid kraftledningen. Länsstyrelsen vill påpeka vikten av att 
minimera miljöpåverkan genom god planering och miljöhänsyn vid 
anläggningsarbetet, samt vid alla framtida röjnings- och underhållsåtgärder.

Ingen av övriga remissinstanser har framfört några invändningar mot att en 
förnyelse av nätkoncession beviljas för aktuell kraftledning. 

Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att en förnyad koncession för 
befintlig 77 kV kraftledning inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.

Övriga synpunkter

Länsstyrelsen anser att man vid förnyelser av äldre nätkoncessioner också 
utreder om det finns behov att ta hänsyn till fågellivet genom olika 
skyddsåtgärder t.ex. fågelavvisare och/eller behov av skyddsisolering av 
ledningar och transformatorer. Skyddsåtgärder för att motverka 
fågelkollisioner med ledningen eller eldöd kan speciellt bli aktuellt där 
ledningen korsar de ledlinjer i landskapet som fåglar använder vid flytt och 
födosök. Till dessa ledlinjer räknas kustlinjer, vattendrag, myrmarker, sund 
och dalgångar och längs bergsryggar. 

De som deltagit i länsstyrelsens beslut
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef , efter 
föredragning av miljöhandläggare . 




