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Länsstyrelsen yttrande i samråd om ansökan om förnyelse av ledningskoncession
för ledning YL1 S3-4 Västerportsleden - Malmby, Strängnäs kommun
(Länsstyrelsens diarienummer 9565-2019)

Till:
Vattenfall Eldistribution AB
Att
@sweco.se

Undersökningssamråd inför ansökan om förnyelse av ledningskoncession
för befintlig 132 kV ledning YL1 S3-4 Västerportsleden - Malmby, Strängnäs, i Strängnäs
kommun
Länsstyrelsens synpunkter
Kulturmiljö

Samrådshandlingen från Vattenfall Eldistribution AB beskriver områdets kulturmiljö och de förutsättningar som
gäller vid arbeten på kraftledningen. Länsstyrelsen begär att Vattenfall tillför information om att markarbeten inom
fornlämning L1983:1235/Strängnäs 355:1 (grav- och boplatsområde) samt med ett avstånd på 50 meter runt om
denna kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Tillståndet kan vara villkorat med krav på arkeologisk
åtgärd och där verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.
Kapitel 5 Närområdets förutsättningar, här kan tabell 1 över berörda natur-, kultur- och samhällsintressen för
kultursidans del kompletteras med att i anslutning till kolarkojan L1982:5204/Strängnäs 503 ligger resterna efter en
resmila (L1982:5199/Strängnäs 502). Båda utgör möjlig fornlämning.
Under 6.1.3 Kulturmiljö kan sista stycket kompletteras med information om anmälningsplikten enligt 2 kapitlet 5 och
10 §§ kulturmiljölagen (1988:950). Om fornlämning och/eller fornfynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till
den del som berör fornlämningen och/eller fornfyndet samt området runt detta/dessa. Anmälan ska omedelbart
göras till Länsstyrelsen.
Markföroreningar
Länsstyrelsen konstaterar att samrådsunderlaget inte innehåller någon aktuell information om markföroreningar
som kan komma att beröras i samband markarbeten för underhåll och reparation. Länsstyrelsen bedömer att
underlaget därför kan behöva kompletteras med en redovisning i kartform av eventuella objekt invid ledningen som
är upptagna i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, det så kallade EBH-stödet. Vidare
behöver underlaget redovisa de arbeten som kan bli aktuella inom förorenade och potentiellt förorenade områden,
vilka hänsynsåtgärder som avses vidtas samt vilka konsekvenser för miljön som åtgärderna kan förväntas medföra.
EBH-stödet kan nås via länk: https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
Område av betydelse för friluftsliv
Länsstyrelsen konstaterar att det av samrådsunderlaget framgår att sökanden bedömer att området kring
Stadsberget är av stor betydelse för det lokala friluftslivet. Länsstyrelsen förutsätter därför att de hänsynsåtgärder
som föreslås att vidtas i samband med framtida underhåll av ledningsgatan i området utformas i samråd med
kommunen.
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Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på samrådsunderlaget.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB har 2019-12-13, genom ombud, inlämnat underlag för undersökningssamråd
enligt 6 kapitlet miljöbalken.
Samrådet avser kommande ansökan om förnyad nätkoncession för linje för befintlig 132 kV (nominell
spänning) luftledning YL1 S3-4 Västerportsleden - Malmby i Strängnäs, Strängnäs kommun (se bilaga).
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Trafikverket.
Lagstiftning
Samråd enligt 6 kapitlet 24-25 §§ Miljöbalken
Övrigt
I handläggningen har samråd skett med
(kulturmiljö).

(naturskydd),

(förorenade områden) och

Infrastrukturhandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
Telefon
@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/sodermanland/.
Kopia:
Strängnäs kommun
Bilaga:
Översiktskarta ur samrådsunderlag
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