
1 (3)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

E.ON Energidistribution AB
@eon.se

Beslut om betydande miljöpåverkan för 
markkablar till Rosenholms vindkraftpark

Beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt miljöbalken 6 kap. 26 § att de planerade 
30 kV markkablarna till Rosenholms vindkraftpark enligt alternativ 
R3 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Beskrivning av ärendet 
E.ON begär om länsstyrelsens beslut huruvida de planerade 30 kV 
markkablarna till Rosenholms vindkraftpark enligt alternativ R3 kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Markkablar är 
planerade mellan en ny transformatorstation söder om Horshaga Fly 
till tillståndsgiven vindkraftspark Rosenholm. Sträckningen av kablar 
är del av en större vindkraftsetablering om totalt upp till 26 
vindkraftverk. Samråd har skett i juni 2021.

Motivering till beslutet

Ur naturmiljösynpunkt anses inte projektet medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Med hänsyn till att åtgärderna inte direkt berör något 
vattenskyddsområde, omfattningen gällande vatten är ringa samt att 
anläggandet av kraftledning generellt inte genererar föroreningar till 
vatten bedömer Länsstyrelsen att det inte är någon betydande 
påverkan avseende vatten. 

Sträckan berör fornlämningar men inte av sådan dignitet att det kan 
anses vara betydande miljöpåverkan. Sträckan berör inte riksintresse 
för kulturmiljö.
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Tillämpliga bestämmelser

Enligt 2 kap. 8 a § andra stycket 1 ellagen (1997:857) ska, för en 
elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för 
linje, frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 
och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 
§§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra 
stycket. 

Enligt 6 kap. 26 § fösta stycket miljöbalken ska länsstyrelsen efter 
undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsens beslut ska enligt andra stycket, samma paragraf, 
redovisa de omständigheter som talar för eller emot att projektet kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska länsstyrelsen ta hänsyn till det som anges i 10 § 1–
3 och 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken får länsstyrelsens beslut om huruvida 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan inte överklagas särskilt.

INFORMATION

Fastigheterna  och  finns inlagda i 
länsstyrelsens databas för förorenade områden som misstänkt 
förorenade med anledning av avfallsbehandlingsverksamhet. Objektet 
saknar riskklassning. Man bör utföra arbeten utanför fastigheterna. 
Särskilt uppmärksamhet krävs avseende lukt och avvikande 
färgskiftningar. Om förorening upptäcks finns en skyldighet att genast 
informera tillsynsmyndigheten om detta.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt  med handläggare 

 som föredragande.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

 




