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Varberg Energi AB
att.
Box 1043
432 13 Varberg

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV markkabel, samt en ny koncession för en
mindre ändring, mellan Holmagärde och Varbergs centrum, Varbergs kommun, Hallands län, nu fråga om beslut om betydande
miljöpåverkan
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar i enlighet med 6 kap. 26 § miljöbalken
(MB), att förlängning av nätkoncession för befintlig 130kV markkabel, samt en
ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen mellan Holmagärde och Varbergs centrum, Varbergs kommun, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Detta beslut får inte överklagas enligt 6 kap. 27 § MB.
Lagstiftning
Den 1 januari 2018 träder det nya 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar
ikraft. De nya föreskrifter gäller samråd som har skett efter ikraftträdandet.
Ärendet
Samrådet inleddes i januari 2018. Varberg Energi AB har, via Kraftkällan Konsult AB, utfört samråd enligt 6 kap. xx § MB. Varberg Energi AB avser att förnya nätkoncession för befintlig 130kV-markkabel, samt att ansöka om ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen mellan stationerna Holmagärde XT 121 och Varbergs Centrum XT 161. Kabeln berör
Varbergs kommun i Hallands län.
Varberg Energi har, via Kraftkällan Konsult AB, i samband med att samrådsredogörelsen skickats ut, begärt Länsstyrelsens beslut huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen inkom till Länsstyrelsen den 16 mars 2018 med komplettering den 9 och 10 april 2018.
Samråd har skett med Länsstyrelsen Halland, Varbergs kommun, Kasseia AB
samt Ellevio AB.
Vad gäller de formella reglerna om samråd, som ska genomföras innan beslut
enligt 6 kap. 26 § MB fattas har följande anförts. Samråd har genomförts mellan den 29 januari 2018 och den 28 februari 2018. Samråd har skett genom ut-
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skick av samrådsunderlag till Länsstyrelsen Hallands län, Varbergs kommun,
samt berörda fastighetsägare Kasseja AB och Ellevio AB. Samrådet annonserades för allmänheten i Hallands nyheter den 3 februari 2018 respektive den 18
december 2017. I samband med annonsering och utskick lades samrådsunderlag i sin helhet och annons upp på http://www.varbergenergi.se/kundservice/.
Länsstyrelsens utredning och bedömning
Länsstyrelsen bedömer att miljöbalkens krav på samråd kan anses vara uppfyllt.
Länsstyrelsen bedömer vidare med stöd av miljöbedömningsförordningen
(2017:966) och dess bilagor att den sökta verksamheten inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Yttranden från myndigheter och enskilda
Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan på natur- och kulturvärden om markkablarna läggs i eller intill befintliga vägar. I detta fall gäller
samrådet till största del en befintlig markkabel som inte föreslås flyttas. Den
nya sträckningen på ca 160 meter går genom ett industriområde. Ur kulturmiljösynpunkt finns inget att erinra gällande nätkoncessionen av re-dan befintlig
ledning (där inga markingrepp ska ske) eller den nya sträckningen vid
Holmagärde (där markingrepp ska ske). Länsstyrelsen vill dock påminna om
kulturmiljölagen 2 kap 10 § lagen (1988:950), vilken innebär att om
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas
och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa påverkan från elektromagnetiska
fält kring ledningarna på liknande sätt som samrådsunderlaget.
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun har inte något att erinra på avseende
ansökan om nätkoncession för befintlig 130 kV-ledning mellan station Holmagärde XT 121 och station Varbergs Centrum XT 161.
Kasseja AB och Ellevio AB har inte haft några synpunkter eller något att erinra
mot att kraftledningen beviljas förnyad koncession.
Ingen utöver ovan nämnda berörda har inkommit med någon erinran.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har miljövårdsdirektör
varit beslutande och miljöhandläggare
varit föredragande.
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

2018-101608-0001

Kopia
, Varberg Energi AB,
@varbergenergi.se
, Kraftkällan Konsult AB,
@kraftkallankonsult.se
, Kraftkällan Konsult AB,
@kraftkallankonsult.se
Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, mhn@varberg.se

