JämtNät AB Ansökan Bilaga D Beslut BMP

Samrådsyttrande
Samhällsenheten

Datum

Diarienummer

2018-08-09

407-5627-18

Hifab AB
@hifab.se

Beslut i frågan om betydande miljöpåverkan enligt 6
kap. 26 § miljöbalken, 36 kV ledning mellan Granåsens
vindkraftpark och Krångede, Ragunda kommun
Beskrivning av ärendet
Jämt Nät AB planerar att uppföra en ny 36 kV ledning mellan planerad vindkraftpark i
Granåsen och en fördelningsstation i Krångede, Ragunda kommun i Jämtlands län. För
att få uppföra och driva den nya ledningen krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen
(1997:857). En ansökan om nätkoncession ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Innan en MKB upprättas ska
verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kap. Miljöbalken (MB). Ansökan om
koncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas i regel
tills vidare. Samrådsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Detta görs genom ett undersökningssamråd
med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda enligt 6 kap. 24 §
MB (1998:808). Jämt Nät AB bjöd Länsstyrelsen i Jämtlands län till
undersökningssamrådet och Länsstyrelsens lämnade ett undersökningssamrådsyttrande
daterat 2018-07-03 (Diarienummer 407-4250-18). Efter undersökningssamrådet
avslutades har Jämt Nät AB lämnat samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen för beslut
om betydande miljöpåverkan (BMP).

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 26 § MB (1998:808) och förordningen
(1998:905) om MKB, att den planerade kraftledningen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut grundar sig på att det föreslagna
alternativet A ”Västra sidan om Storsdalstjärnen” berör inga kända naturvärden och kan
delvis samlokaliseras med en befintlig ledning i området.
Detta beslut får enligt 6 kap 27 § MB (1998:808) inte överklagas.
Länsstyrelsens beslut innebär att en specifik miljöbedömning inte behöver göras. Den
som avser att bedriva verksamheten ska dock, enligt 6 kap. 47 § MB (1998:808), i en
liten miljökonsekvensbeskrivning lämna de upplysningar som behövs för en bedömning
av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
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Yttrande
Samlokalisering med befintlig infrastruktur är generellt att föredra för att minska
fragmentering och barriäreffekter i naturen. I samrådsunderlaget har tre alternativa
korridorer tagits fram. Det föreslagna alternativet A ”Västra sidan om Storsdalstjärnen”
ger minst intrång i befintlig skogsmiljö och kan delvis samlokaliseras med en befintlig
ledning i området. Alternativ B och C passerar bäckar som avrinner mot Ammerån,
vilken är naturreservat samt klassat som Natura 2000. Alternativ A berör inte Ammerån
och sitt avrinningsområde som är ett av länets mest skyddsvärda vattendrag.
Länsstyrelsen gör, med samrådsunderlaget som grund, bedömningen att uppförande av
ledningen enligt alternativ A ”Västra sidan om Storsdalstjärnen” inte kan antas innebära
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har, enligt 3 § punkt 4 förordningen
(1998:905) om MKB, beaktat kriterierna i bilaga 2 i bedömningen. Kriterierna omfattar
projektets karakteristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga effekternas
karakteristiska egenskaper.
Innehåll i MKB
Den kommande MKB:n ska i enlighet med 6 kap. 3§ MB identifiera och beskriva de
effekter som den planerade verksamheten kan ha på människors hälsa och miljön samt
innehålla de uppgifter som efterfrågas i 6 kap. 7§ MB. Bolaget har redovisat ett förslag
till innehållsförteckning i MKB för länsstyrelsen vilket generellt bedöms vara
tillräckligt omfattande.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av arkitekt
med samhällsplanerare
som föredragande. Beslutet har signerats elektroniskt.
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Samrådsyttrande
Samhällsenheten
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Hifab AB
@hifab.se

Komplettering avseende beslut i frågan om betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken, 36 kV
ledning mellan Granåsens vindkraftpark och Krångede,
Ragunda kommun
Beskrivning av ärendet
Jämt Nät AB planerar att uppföra en ny 36 kV ledning mellan planerad vindkraftpark i
Granåsen och en fördelningsstation i Krångede, Ragunda kommun i Jämtlands län. För
att få uppföra och driva den nya ledningen krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen
(1997:857). Jämt Nät AB bjöd Länsstyrelsen i Jämtlands län till undersökningssamrådet
och Länsstyrelsens lämnade till undersökningssamrådsyttrande daterat 2018-07-03
(Diarienummer 407-4250-18). Efter undersökningssamrådet har Jämt Nät AB lämnat
samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). I
sitt yttrande daterat 2018-09-24 (Diarienummer 407-5627-18) har Länsstyrelsen
beslutat att den planerade kraftledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Efter Länsstyrelsens beslut har en mindre del av sträckan ändrats längs
Riksvägen 87. Efter telefonsamtal har
(Hifab AB) begärt Länsstyrelsen att
lämna eventuella synpunkter om ändringen.

Yttrande
Länsstyrelsen har inget att erinra emot de föreslagna ändringarna.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av arkitekt
med samhällsplanerare
som föredragande. Beslutet har signerats elektroniskt.
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