BESLUT

Datum
2018-05-18

Beteckning
407-4002-2018

Sida 1/2

Miljö- och samhällsbyggnadsavd.
Miljöskyddsenheten
Tel:

@ramboll.se

Beslut om betydande miljöpåverkan
avseende förnyelse av nätkoncession för
befintlig 130 kV kraftledning mellan Hester
och Rödje i Boxholms, Ödeshögs och Tranås
kommuner
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att den ansökta verksamheten inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i den meningen som avses i 6 kap. 26 § Miljöbalken
(1998:808). Beslutet gäller de delar som avser Jönköping Län.
Enligt 6 kap. 27 § Miljöbalken (1998:808) får detta beslut inte överklagas.

Motivering
För de verksamheter som inte omfattas av 6 kap 20 § Miljöbalken (1998:808) ska
Länsstyrelsen undersöka och besluta i frågan om miljöpåverkan. Vid
undersökningen och beslut om huruvida en verksamhet eller åtgärd kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § Miljöbalken (1998:808) ska
hänsyn tas till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper och
lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Avseende dessa frågor ska särskild hänsyn tas till vad som anges i 11-13 §§
Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Av samrådsredogörelsen framgår att ett skriftligt samrådsmaterial skickades ut
mellan den 14 mars 2018 och den 20 april 2018 till myndigheter, organisationer
samt enskilda som kunde bli särskilt berörda. Under samrådstiden fanns
information om projektet, samrådsunderlag samt uppgifter om hur synpunkter på
samrådsunderlaget kunde lämnas, tillgänglig på Vattenfall Eldistributions hemsida.
Vid Länsstyrelsens undersökning har det inte framkommit sådana uppgifter om
verksamhetens utmärkande egenskaper och lokalisering samt de möjliga
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper som innebär att verksamheten
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i 1113 §§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen beslutar därför att
den aktuella verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Avdelningschef
Miljöskyddshandläggare
Kopia till
Tranås kommun, miljohalsa@tranas.se
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