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REV Beslut om att förlängd nätkoncession för befintlig 
markkabel på 130 kv vid Lackarebäck i Mölndals kommun, 
Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan 
Ansökan med underlag daterad 3 oktober 2018

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlängd nätkoncession för befintlig markkabel på 130 kv 
vid Lackarebäck i Mölndals kommun, Västra Götalands län 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
Sökanden har ansökt om förlängd nätkoncession 2012 och sträckningen 
byggdes 2012. Under 2017 begärde Energimarknadsinspektionen 
kompletteringar i ärendet. Ärendet har varit på samråd mellan 5 oktober och 
31 oktober. Därefter har miljöförvaltningen i Mölndals kommun hörts 
särskilt i yttrande daterat 2018-11-14. Ni har därmed genomfört samråd 
enligt 6 kap 4 § MB med särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. 
Länsstyrelsen yttrande sig under samrådet 30 oktober 2018.

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. 

Åtgärdens utmärkande egenskaper; 
Kabeln är en 835 meter lång befintlig markkabel.
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Åtgärdens lokalisering; 
Kablen ansluter från en luftledning och löper i marken längs en asfalterad 
väg som går genom ett befintligt bostadsområde och längs en 
strandpromenad vid Stensjön för att sedan återigen ansluta till en 
luftledning. Den går i kanten av ett område som omfattas av riksintresse 
friluftsliv. Det närmaste bostadshuset ligger 2 meter från ledningen. 
Området i övrigt är tämligen okänsligt.

De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper; 
Ledningen är kort. Den går i ett relativt okänsligt område. Eventuell 
strålning från ledningarna till närliggande bostäder förväntas vara liten. 

Länsstyrelsen beslutar därför att åtgärden inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.

Synpunkter inför arbetet med liten MKB
Länsstyrelsen har tagit del av ert upplägg av liten MKB på sidan 17 och vill tillföra 
följande:

 Det är en liten MKB som ska upprättas, ni har skrivit MKB.
 Ni behöver redogöra för strålningens påverkan på befintlig 

bebyggelse.
 Vid markledningen finns hos Länsstyrelsen dokumenterat att det 

finns en allé som kan omfattas av det generella biotopskyddet. Inom 
biotopskyddsområde får man inte bedriva verksamhet eller vidta 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får 
dispens från förbudet ges i det enskilda fallet (7 kap 11§ 
miljöbalken). 

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

Detta ärende har beslutats och föredragits av planhandläggaren  
. I den slutliga handläggningen har även företrädare för 

vattenavdelningen, naturavdelningen, miljöskyddsavdelningen och 
kulturmiljöenheten inom Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

                                                         
                                                                      

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till: Mölndals stads miljöförvaltning 
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