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Planhandläggare

Vattenfall Eldistribution AB
WSP Sverige
Box 13033
402 51 Göteborg

Beslut om att förlängd nätkoncession för linje för två befintliga 
luftledningar i Lackarebäck, Göteborg och Mölndals kommuner, 
Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan 
Ansökan med underlag daterad 5 november 2018

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlängd nätkoncession för linje för två befintliga 
luftledningar i Lackarebäck, Göteborg och Mölndals kommuner, 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
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om förlängd nätkoncession 
för linje (tillstånd) för två parallella 132 kV (nominell spänning) 
luftledningar vid Lackarebäck i Göteborgs och Mölndals kommuner, Västra 
Götalands län. Ärendet har varit på samråd mellan 4 oktober och 31 oktober. 
Av samrådsredogörelsen framgår det att berörda kommuner valt att inte 
yttra sig. 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; 
Åtgärden gäller två luftledningar som är ca 1,1 km långa. 
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Åtgärdens lokalisering; 
Ledningarna sträcker sig väster om riksväg 40 i 500 m innan ledningen 
viker av i nordlig riktning. Där efter passerar ledningarna genom ett 
trädbevuxet område innan de ansluter till befintliga ledningar i nordöstlig 
riktning. Väster om ledningarna återfinns ett större företagsområde.

Området består till övervägande del av skogsmark och ungefär halva 
sträckningen löper längs med riksväg 40. I Göteborgs Stad passerar 
ledningarna ett detaljplanelagt område (II-4496) som behandlar Saab 
Ericsson Space ABs verksamhetsområde. Kraftledningarna omnämns i 
planen. Delar av verksamheter som kan störas av magnetfält ska lokaliseras 
minst 100 m från kraftledningarna. 

Söder om ledningarna finns ett område som i Mölndal kommuns 
översiktsplan och naturvårdsplan är utpekat pga höga naturvärden och 
värdefullt rekreationsområde. Ledningarna är lokaliserade i utkanten av ett 
riksintresse för vattenförsörjning enligt MB 3 kap 8§, området innefattar 
Göteborgs stads dricksvattenanläggningar. Delar av sträckningen går 
igenom ett vattenskyddsområde. 

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.

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. 

Kopia till: Mölndals stads miljöförvaltning och Göteborgs stads miljöförvaltning
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