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Beslut om förlängning av nätkoncession för linje, för befintlig 40
kv-ledning mellan Leverstad ställverk och Katrinefors Bruk i
Mariestads kommun, Västra Götalands län inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad 2017-10-05

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ny förlängning av nätkoncession för linje, för befintlig 40
kv-ledning mellan Leverstad ställverk och Katrinefors Bruk i Mariestads kommun
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5§ miljöbalken och
14§ ellagen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I 6 kap 7 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB.
Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB:n får den inriktning och
omfattning som behövs för tillståndsprövningen.
Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att det förordade
alternativet med befintlig sträckning är lämpligt.

Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) med berörda enskilda,
tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har remitterats till Mariestads
miljönämnd i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen lämnade sitt
samrådsyttrande 2017-09-01.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
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 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 2,
bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har hört tillsynsmyndigheten i Mariestads kommun, som delar
Länsstyrelsens uppfattning om att projektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
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Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 5§ MB inte överklagas.
Detta beslut har fattats av

.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilaga: miljö- och byggnadsnämndens yttrande daterat 2017-11-10
Kopia till:
Mariestads miljönämnd
mbn@mariestad.se
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