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Beslut om eventuell betydande miljöpåverkan
rörande förlängd koncession för befintlig 220 kV
luftledning mellan Långbjörn och Tarsele.
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att en förlängd koncession för den aktuella
kraftledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om förlängd
koncession för en befintlig 220 kV luftledning mellan Långbjörn och Tarsele i
Sollefteå kommun, Västernorrland län. Ledningen är 780 meter lång och
passerar över Ångermanälvens dalgång.
Svenska kraftnät har genomfört samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken och har
nu inkommit till länsstyrelsen med en samrådsredogörelse tillsammans med
en begäran att länsstyrelsen ska besluta om en förlängd koncession för den
aktuella kraftledningen kan antas innebära 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. 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 bedömer därmed att risk för miljöpåverkan framförallt uppstår
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i samband med återkommande röjnings- och underhållsåtgärder vid
kraftledningen. I närheten av ledningen finns dock inga särskilt utpekade
naturvårdsintressen och de fornlämningar som finns i ledningens närhet
bedöms inte påverkas, om hänsyn tas till dessa vid arbeten i samband med
röjning och underhåll.
Kraftledningen mellan Långbjörn och Tarsele passerar över Ångermanälvens
dalgång. Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas en förhöjd risk att fåglar
kolliderar med luftledningar där de passerar dalgångar och öppet vatten.
Svenska Kraftnät anser dock att den aktuella passagen inte är ett högriskläge.
Ingen av remissinstanserna har framfört några invändningar mot att en
förlängd koncession beviljas för den aktuella kraftledningen.
Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att en förlängd koncession för
den aktuella kraftledningen mellan Långbjörn och Tarsele inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

De som deltagit i länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut har fattats av enhetschef
, enheten för
miljöutredningar och fiske, efter föredragning av miljöhandläggare
.
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