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Beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 
nätkoncession för ombyggnation av 130 kV-ledning 
mellan Linghem i Linköpings kommun och Bäckeby 
i Norrköpings kommun, Östergötlands län

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för ombyggnation av befintlig 
130 kV-ledning mellan Linghem och Bäckeby i Linköpings respektive Norrköpings kommun. 
Ombyggnation av ledningen behövs då befintlig ledning kommer i konflikt med föreslagen 
sträckning av Ostlänken. 

Efter samråd har Vattenfall beslutat att gå vidare med ny sträckning enligt det alternativ som i 
samrådet benämndes som Stråk Norr B. Sökanden begär Länsstyrelsen Östergötlands beslut 
om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att det är fördelaktigt ur ett kultur- och landskapsperspektiv att 
kraftledningen anläggs i ett stråk nära E4. Kraftledningens konstruktion med tillhörande 
trädsäkringszon kommer ändå att medföra intrång i flera miljöer med höga naturvärden, 
såsom ängs- och hagmarker, en skoglig nyckelbiotop samt det värdefulla våtmarksområdet 
Lillkyrkakärret. Det norra alternativet är att föredra ur kulturmiljösynpunkt eftersom intrång i 
riksintresset vid Törnevalla då kan undvikas. Trots det kvarstår risk för stor påverkan på 
fornlämningar och kulturmiljöer med den sträckning som förordas. Arkeologiska utredningar 
för att bedöma den exakta påverkan kommer att behövas. Utifrån resultatet av en sådan kan 
det också komma att behöva göras flera arkeologiska undersökningar. Detta gäller oavsett om 
kabeln grävs ned eller utförs som luftledning. Vidare kommer kraftledningen att påverka 
lantbruksnäringen kopplat till åkermark, skogsmark och djurhållning, både under bygg- och 
planeringsskedet.  Den nya ledningen ska vidare dras fram i områden där risk för påverkan på 
boendemiljön måste beaktas. Vid val av alternativ Stråk Norr B riskerar också den nya 
kraftledningen att begränsa framtida tätortsutveckling vid Norsholm.
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Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att projektet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken ska det undersökas om den planerade verksam-
heten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Länsstyrelsen fattar beslut om 
betydande miljöpåverkan (6 kap 26 § miljöbalken). Beslutet är inte överklagningsbart (6 kap 
27 § miljöbalken).

Vid beslutet ska hänsyn tas till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper och 
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 
(Miljöbedömningsförordning 2017:966 10-13 §§).

Information
Länsstyrelsens beslut innebär att en specifik miljöbedömning enligt 6 kap 28-32§§ miljöbalken 
ska utföras. I miljöbedömningen ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Bestämmelserna i 29§ innebär att ytterligare samråd kan behöva ske om MKB:s avgränsning 
och innehåll. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för Enheten för plan och kultur  med 
samhällsplanerare  som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
naturvårdshandläggare , lantbrukskonsulent , 
miljöskyddshandläggare  samt biträdande länsantikvarie  
medverkat.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.




