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Beslut om att ny 11 kv-ledning mellan Hjo och Kilan i Hjo kommun,
Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad 2019-01-11.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ny 11 kV växelströmsledning mellan Hjo och Kilan i Hjo kommun
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2
kap 8 a § ellagen.

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.

Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen, särskilt
berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har remitterats till
Miljösamverkan östra Skaraborg i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen lämnade sitt
samrådsyttrande den 2018-12-11.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkande egenskaper,
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper samt av vad
som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§ bedömningen att planerad verksamhet
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motivet till bedömningen redovisas nedan.
En luftledning ska ersättas med en ny markkabel och ingår som en del i en större
ombyggnation av lokalnätet i området. Sträckan för den nya markkabeln är ca 870 meter och
har en spänning på 11 kV.
Sträckan för ledningen går mellan väg 195 strax öster om Hjo och fram till gränsen för
Vattenfalls områdeskoncession vid Kilan i Hjo kommun.
Markkabeln bedöms inte påverka området på ett negativt sätt. Sökandes besömning är att
ledningen kan tryckas under de två dikena och att påverkan på vattenskyddsområdet därmed
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kan undvikas. Om det inte går att trycka ledningen under något av dikena så att schaktning i
vattenområdet blir nödvändigt, ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till
Länsstyrelsen.

Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas.

Detta ärende har beslutats och föredragits av planhandläggaren
handläggningen har även
från Naturenheten medverkat.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
Miljösamverkan Östra Skaraborg, info@miljoskaraborg.se
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