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Vattenfall Eldistribution AB
c/o Rejlers Sverige AB
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Miljöpåverkan för nätkoncession för linje avseende ny 130 
kV markkabel mellan ledning ML4 S3 och Station MT 15 
Sundsör i Oxelösund, Oxelösunds kommun, 
Södermanlands län

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att Vattenfall Eldistribution AB:s föreslagna 
nätkoncession avseende ny 130 kV markkabel mellan ledning ML4 S3 
och Station MT 15 Sundsör i Oxelösund, som den framgår av bifogad 
karta, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutet innebär att en liten miljökonsekvens-beskrivning ska tas fram 
i enlighet med 6 kapitlet 47§ miljöbalken. I en liten 
miljökonsekvensbeskrivning ska de upplysningar lämnas som behövs 
för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten 
eller åtgärden kan förväntas ge.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallat bolaget, planerar att ansöka 
om nätkoncession för ny 130 kV markkabel mellan ledning ML4 S3 
och Station MT 15 Sundsör i Oxelösund, Oxelösunds kommun, 
Södermanlands län. 

Bolaget har 2022-02-04 genom ombud lämnat in en begäran om 
Länsstyrelsens beslut om projektets miljöpåverkan. Bolaget har vidare 
lämnat in en redogörelse för det samråd med allmänheten, särskilt 
berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter som 
genomförts.

Åtgärden avser en ny 130 kV markkabel (mellan befintlig 130 kV 
ledning ML4 S3 och station MT15 Sundsör. Den föreslagna 
ledningssträckan är enligt samrådsunderlaget ca 40 meter och till 
största delen förlagd inom befintliga ledningsgator.

Bolaget anger i samrådsunderlaget att syftet med ledningen är att 
möjliggöra en annan anslutning stationen MT15 Sundsör till 
regionnätet.
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Anslutningen av station MT15 Sundsör till regionnätet sker idag via 
130 kV luftledningen BL2 S5. BL2 S5 planeras raseras och en ny 
anslutning till MT15 Sundsör måste upprättas. Bolaget anger att man 
har kommit fram till att en anslutning till 130 kV ledning ML4 S3 är 
den bästa lösningen med hänsyn taget till bland annat nätets 
utformning och möjliga avbrottstider.

Länsstyrelsen har lämnat yttrande 2022-01-03 i bolagets inledande 
undersökningssamråd.

Av samrådsredogörelsen framgår att samråd genomfördes under 
perioden 2021-12-09 – 2022-01-10. Samrådsunderlag har enligt 
redogörelsen skickats ut till särskilt berörda fastighetsägare, 
närboende och myndigheter. Även publicering av samråd har skett på 
bolagets hemsida. 

Länsstyrelsen har tagit del av Oxelösunds kommuns och Trafikverkets 
yttranden som de framgår av samrådsredogörelsen.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har i sin bedömning utgått från kriterierna i 10 - 13 §§ 
miljöbedömningsförordningen. Vid undersökning eller beslut om 
huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till;
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Länsstyrelsen konstaterar att åtgärden, som är av begränsad 
omfattning, inte berör några kända och skyddsvärda natur- och 
kulturmiljövärden.
 
Oxelösunds kommun har påpekat att markföroreningar finns i 
området. Bolaget påtalar i samrådsredogörelsen att föroreningarna 
ligger öster om området för aktuell koncession, men att man kommer 
att beakta risken för föroreningar i planering och utförande av 
kabelförläggningen. 

Av samrådsunderlaget framgår att inga bostadshus finns lokaliserade i 
områdets närhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning utifrån ovanstående redogörelse är 
att nätkoncessionen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Prövning enligt 6 kapitlet 26 § miljöbalken med stöd av 10 – 13 §§ i 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
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Information
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas särskilt, vilket framgår av 6 
kap. 27 § miljöbalken. Länsstyrelsens beslut innebär inget 
ställningstagande till projektets tillåtlighet.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 40 00 eller via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 1023–2022 i ämnesraden för e-post.

Beslutande
I handläggningen har samråd skett med  (kulturmiljö).

Beslutet har fattats av infrastrukturhandläggare .

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Kopia till
Oxelösunds kommun

Bilaga
Översiktskarta över utredningsområde ur samrådsunderlag daterat 
2021-12-03.




