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Motivering till beslut om betydande miljöpåverkan
Samråd om ledningen har hållits efter den 1 januari 2018. Länsstyrelsen tillämpar 
därför de nya reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar. 
Länsstyrelsen har i beslut om betydande miljöpåverkan i enlighet med 
6 kap. 26 § MB tagit hänsyn till: 

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper 
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

De aktuella ledningarna som planeras är två nya ledningar som innebär att 
oexploaterad mark i varierad omfattning tas i anspråk. Både markkabel och 
luftledningar utreds, men sökanden förordar luftledning. Åtgärdens lokalisering 
innebär risk för negativ påverkan på främst kulturmiljövärdena. Område av 
riksintresse för kulturmiljövård, C30 Gamla Uppsala samt Fyrisåns och 
Björklingeåns dalgångar, berörs av alla föreslagna sträckningsalternativ. 
Länsstyrelsen har i de tidigare samrådsyttrandena betonat att riksintressets värde 
inte enbart består i fornlämningar och kulturmiljöer utan också landskapsbilden är 
värdefull. Alla föreslagna alternativ förutom C (markkabel) innebär en luftledning 
som planeras i ett värdefullt landskap där även flera kända fornlämningar finns. 

Länsstyrelsen bedömer att luftledningar i det aktuella området innebär en negativ 
påverkan på området av riksintresse för kulturmiljövården. Effekterna på 
kulturmiljövärden, främst landskapsbilden, eftersom det finns en möjlighet att 
fornlämningar kan undvikas, kan i alla de föreslagna alternativen bli både 
långvariga och irreversibla. Utbyggnaden av E4 har försämrat riksintressets 
läsbarhet som en sammanhängande kulturmiljö. Denna negativa påverkan minskar 
utrymmet för ytterligare negativ påverkan, på grund av kumulativ påverkan. 
Kulturmiljöanalysen som ska göras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen 
kan ge ytterligare underlag om ledningen medför en påtaglig skada på riksintresset. 
Enligt 3 kap. 6 MB får kulturvärden som är av riksintresse inte påtagligt skadas. 

Föreslagen lokaliseringen innebär också att Fyrisån och eventuellt 
vattenskyddsområdet passeras. Uppkomna effekter beror till stor del på hur 
passagerna genomförs, vilket får fortsätta utredas i det fortsatta arbetet med 
underlag och miljökonsekvensbeskrivning. 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån ovanstående kriterier och redovisad påverkan, att 
projektet som helhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 
6 kap. 26 § MB.






