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Beslut angående betydande miljöpåverkan avseende ansökan om 
nätkoncession för Dömestad-Vikingstad i Linköpings kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet
Vattenfall Eldistribution har ansökt om förlängd nätkoncession (tillstånd) för befintlig 130 kV 
luftledning mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun. Ledningen är en viktig del 
i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät.

Det aktuella förslaget innebär att befintlig luftledning behålls.

Länsstyrelsen har 2017-10-18 i ärende 407-10030-17 behandlat samråd enligt 6 kap 4§ 
miljöbalken.

Tillämpliga bestämmelser
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt 2 kap 8 a § ellagen ingå i en ansökan om 
nätkoncession för linje. Därvid ska 6 kap miljöbalken tillämpas vad avser förfarande, kraven på 
MKB samt planer och planeringsunderlag.

Av 6 kap 4 § tredje stycket miljöbalken framgår bl.a. att Länsstyrelsen efter samrådet skall 
besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. För annan verksamhet 
eller andra åtgärder ska Länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till 
förordningen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Länsstyrelsens bedömning
Projektet innebär inga omfattande ingrepp då den befintliga ledningen avses vara kvar. Viss 
påverkan på natur-och kulturmiljöer kan ske men Länsstyrelsen finner vid en samlad 
bedömning att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Detta beslut kan, enligt 6 kap 4§ miljöbalken, inte överklagas.
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De som deltagit i beslutet
I handläggningen av detta beslut har samråd skett med   naturvårdsenheten 
samt arkeolog , kultur och samhällsbyggnadsenheten . 

Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsplanerare

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
 

För kännedom:  NVE, KSE




