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Vattenfall
WSP

Beslut angående miljöpåverkan avseende
nätkoncession för linje för två 132 kV-ledningar
mellan transformatorstation Söderköping och
ledning ML9S6, Söderköpings kommun,
Östergötlands län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB avser att bygga två 132 kV-ledningar mellan transformatorstation
Söderköping och ledning ML9S6 i Söderköpings kommun. Avsikten med ledningarna är att
skapa en högre säkerhet i systemet och möjliggöra kommunens expansionsplaner för
Söderköping. Två 132 kV-ledningar planeras att anläggas parallellt på en sträcka av 1,4 km.
När det är genomfört kan befintlig 132 kV-ledning rivas och även 45 kV-ledningen ML 212
Eksund-Söderköping cirka 18 km lång. Totalt har åtta sträckningar utretts av Vattenfall.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen uppmuntrar Vattenfall att planera ledningen och placera ledningens stolpar så
att minsta påverkan sker på känsliga natur- och kulturmiljöer samt jordbruksmarkens
arrondering. Länsstyrelsen bedömer att detta är möjligt oberoende vilken av de föreslagna
sträckningar som genomförs.
Vattenfall har kunskap om att det finns fornlämningar inom de berörda sträckningarna. När
sträckning har valts och större kunskap om stolpplacering finns ska samråd ske med
Länsstyrelsen avseende behov av arkeologiska insatser.
Även om ingrepp sker i skogs- och jordbruksmiljöer i anslutning till ny ledningsgata så är det
positivt att stora arealer mark kommer att frigöras genom rivning av ML212 samt befintlig 132
kV-ledning. Länsstyrelsen anser att hänsyn behöver tas till de ekar som riskerar att påverkas av
de föreslagna sträckningarna.

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-POST:

WEBBPLATS:

ORGANISATIONSNUMMER:

ostergotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270

Beslut
2019-12-12

sid 2 (2)
407- 4620-2019

Länsstyrelsen är positiv till och påpekar vikten av att magnetfältsberäkningar genomförs och
att Vattenfall agerar i enlighet med försiktighetsprinciperna avseende magnetfält.
Sammantaget bedöms att inget av alternativen innebär någon betydande miljöpåverkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken ska det undersökas om den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Länsstyrelsen fattar beslut om
betydande miljöpåverkan (6 kap 26 § miljöbalken). Beslutet är inte överklagningsbart (6 kap
27 § miljöbalken).
Vid beslutet ska hänsyn tas till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper och
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper
(Miljöbedömningsförordning 2017:966 10-13 §§).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör
med samhällsplanerare
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
, Enheten för naturskydd,
Enheten för tillsyn och förorenade områden,
, Enheten för plan och kultur och
, Enheten för landsbygd deltagit.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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