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Ellevio AB

Beslut om att ny markförlagd 220 kV-ledning mellan Lövsta
och Beckomberga i Stockholms stad, Stockholms län inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag inkommen 2019-07-03

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ny 220 kV-ledning mellan Lövsta och Beckomberga i
Stockholms stad inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26
§ miljöbalken.
Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas.
Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken (MB) med berörda
enskilda, tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 23
maj 2019.
Länsstyrelsens motivering
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och
lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen,
med stöd av miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömningen att planerad
verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Övriga synpunkter
Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet och inför detta
beslut att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i den lilla
miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljökvalitetsnorm för vatten
En bedömning av möjligheten att följa miljökvalitetsnorm för vatten saknades i
samrådsunderlaget och behöver tydligt redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Ellevio bör även ha med en tydlig beskrivning av om det kommer att behöva
sprängas berg, där risken för sulfitberg ska beaktas.
Dagvatten och grundvatten
Länsstyrelsen anser att en genomgående beskrivning av korsade vattendrag och
diken bör finnas med i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Vi vill även
betona vikten av att samråda med berörda markavvattningsföretag. Det behöver
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framgå i kommande miljökonsekvensbeskrivning att åtgärderna utförs inom Östra
Mälarens vattenskyddsområde, hur Ellevio förhåller sig till föreskrifterna för
skyddsområdet och hur Ellevio använder bästa möjliga teknik för att undvika
negativ påverkan. Ellevio behöver ange i miljökonsekvensbeskrivningen om
anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet kommer att göras, exempelvis för
mindre grävningsarbeten i vattenområden så som diken.
Förorenade områden
Aktuell ledningsdragning passerar ett stort antal bekräftade och misstänkt
förorenade områden. Det ska beaktas i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen.
Fornlämningar
Länsstyrelsen har tagit del av WSPs ”kulturmiljöutredning” (2019-07-10) där det
utpekas ett boplatsläge och en möjlig fornlämning. Länsstyrelsen bedömer att
dessa och vissa ytor i området behövs utredas ytterligare. Det kommer därför att
krävas en kompletterande arkeologisk utredning. Resultatet från den
kompletterande utredningen kommer sedan att användas som underlag för
tillståndsprövningen. Eventuella tillstånd kans edan vara villkorade med krav på
arkeologiska åtgärder, till exempel en schaktningsövervakning.
Redan nu bedömer Länsstyrelsen att där schaktet går förbi fornlämningen 7:1
kommer tillstånd enligt 10 § 2 kap kulturmiljölagen att krävas. Ett eventuellt
tillstånd kommer sannolikt att vara förenat med krav på arkeologiska åtgärder, till
exempel en schaktningsövervakning.
Ellevio ska ta kontakt med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö om arkeologisk
utredning och eventuell tillståndsansökan ska skickas in i god tid innan planerad
start för arbetet.

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planchef
planhandläggare
som föredragande.

Kopia: Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret@stockholm.se ); WSP (
@wsp.com )
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