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Beslut om förnyad ledningskoncession för 132 kV luftledning mellan
Västerportsleden och Malmby, Strängnäs, Strängnäs kommun, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Vattenfall Eldistribution AB:s föreslagna förnyelse av nätkoncession
för linje, i delen som berör Södermanlands län, som den framgår av bifogad karta, inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska
tas fram i enlighet med 6 kapitlet 47§ miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att söka förnyad nätkoncession för linje för befintlig
132 kV luftledning YL1 S3-4 mellan Västerportsleden och Malmby, Strängnäs.
Vattenfall Eldistribution AB har genom ombud, i handlingar inlämnade 2020-02-05, begärt
Länsstyrelsens beslut om projektets miljöpåverkan.
Den aktuella ledningssträckningen i Södermanlands län beskrivs i handlingarna som luftledning
mellan ledningsstolpe strax norr om förbifart Västerportsleden och Malmby. Aktuell
ledningssträckning utgör ett ca 10 km långt avsnitt av sökandens 132 kV- ledning YL1 S3-4.
Inför en ansökan om förlängd koncession är sökandens utgångspunkt att i första hand bibehålla
befintlig luftledning i nuvarande sträckning och utformning. Detta för att minimera påverkan på
människor och miljö.
Vattenfall Eldistribution AB har sammantaget bedömt att en koncessionsförnyelse av del av
befintlig ledning YL1 S3-4, med föreslagna försiktighetsåtgärder, inte medför några betydande
miljöeffekter på ledningens närområde. I och med att en förlängd koncession avser ett
bibehållande av befintlig luftledning i nuvarande sträckning och utformning bedömer bolaget att
verksamheten inte utgör betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har tagit del av till begäran bilagd samrådredogörelse, som bland annat innehåller
yttrande från Trafikverket, Försvarsmakten samt Strängnäs kommun.
Motivering till beslutet
Länsstyrelsens beslut motiveras av att den av sökanden förordade åtgärden rör befintliga
ledningar, som inte fordrar några markingrepp utöver vid underhållsåtgärder. Åtgärden bedöms
vidare inte medföra betydande miljöpåverkan på utpekade allmänna intressen. Av
samrådsunderlaget framgår att inget befintligt bostadshus riskerar att påverkas av förhöjda
magnetfältsvärden till följd av ledningen.
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Länsstyrelsen ser att underhållsåtgärder kan leda till risk för viss påverkan på landskapsbild samt
lokala kulturmiljö-, friluftslivs- och naturvärden. Åtgärdernas möjliga påverkan samt
hänsynsåtgärder bör beskrivas inom ramen för liten miljökonsekvensbeskrivning.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Prövning enligt 6 kapitlet 26 § miljöbalken med stöd av 10 – 13 §§ i
miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Information
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas särskilt, vilket framgår av 6 kap. 27 § miljöbalken.
Länsstyrelsens beslut innebär inget ställningstagande till projektets tillåtlighet.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av infrastrukturhandläggare

.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittas på www.lansstyrelsen.se/sodermanland/ .
Kopia till
Strängnäs kommun
Bilaga: Översiktskarta över ledningssträcka ur samrådshandlingen 2019-12-12.

