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att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om annat inte följer av 
undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 
kap. 28-46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om 
länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.
Av 6 kap. 29 § miljöbalken framgår att avgränsningssamrådet ska genomföras inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska länsstyrelsen under avgränsningssamrådet verka för 
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 26 § MB, att den planerade åtgärden inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut får enligt 6 kap 27 § MB inte 
överklagas.
Länsstyrelsen gör, med samrådsunderlaget som grund, bedömningen att uppförande av 
ledningen samlokaliserat med befintliga ledningar inte kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sin bedömning beaktat kriterierna i 10-13 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Projektet är begränsat till ytan vad gäller den delen av ledningen som planeras i 
Jämtlands län och den avses uppföras i ett obebyggt område. Det föreslagna Alternativ, 
dvs. Alternativ 2, kan justeras för att göra minst intrång i utpekade skogliga naturvärde i 
Härjedalens kommun. Eventuella fynd av fridlysta arter kan undvikas med stöd av olika 
skyddsåtgärder, såsom anpassning av stolpplacering för att undvika eventuella 
orkidélokaler. Risken för påverkan på vattenmiljöer samt miljökvalitetsnormer för 
ytvatten bedöms som liten. I strandzonen kommer lägre vegetation som inte utgör någon 
säkerhetsrisk, ej avverkas utan lämnas kvar. Inget arbete kommer ske i vattendragen och 
korsning av vattendrag ska ske på befintliga vägbroar eller tillfälliga broar. 
Sammantaget utifrån dessa kriterier är planerad verksamhet inte av omfattningen att den 
kan anses ha betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsens beslut innebär att en specifik miljöbedömning inte behöver göras. Den 
som avser att bedriva verksamheten ska dock, enligt 6 kap. 47 § MB, i en liten 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämna de upplysningar som behövs för en 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan 
förväntas ge. 
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Innehåll i MKB
Kommande liten MKB ska i enlighet med 6 kap. 47 § MB identifiera och beskriva de 
upplysningar som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma verksamhetens eller 
åtgärdens väsentliga miljöeffekter. Länsstyrelsen bedömer att samrådsunderlaget till 
undersökningssamrådet är tillräckligt omfattande för att kunna vara underlag för 
kommande liten MKB. Länsstyrelsen anser dock att den liten MKB behöver ta hänsyn 
till resultatet av den arkeologiska utredningen som kommer att genomföras på den del 
av ledningssträckningen i Jämtlands Län. Om utredningen identifierar fornlämningar 
eller övriga kulturhistoriska lämningar behöver den liten MKB utreda hur dessa 
kommer att påverkas. Länsstyrelsen anser vidare att den liten MKB behöver på en 
övergripande nivå beskriva konsekvenser för berörda vattenmiljöer och 
miljökvalitetsnormer för ytvatten samt föreslagna skyddsåtgärder. 

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av arkitekt  med samhällsplanerare  
som föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.




