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Västra Götalands län
Daterad den 2019-03-27
Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap 8a§(2kap 14§ förnyelse)
ellagen och 6 kap miljöbalken.

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förnyelse för högspänningsledningar för
högst 45 kV mellan Alingsås - Vårgårda - Herrljunga, Alingsås, Vårgårda och
Herrljunga kommuner, enligt till ärendet hörande karta med berört område
markerat.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås förutsatt att befintlig
luftledning behålls i nuvarande utformning, eftersom ingen förändrad
markanvändning sker.
Om andra alternativ till befintlig luftledning blir aktuell, såsom borttagande av
luftledning och /eller nedgrävning av markkabel, kan detta komma att beröra
kulturlämningar. Länsstyrelsen kan då komma att ställa krav på arkeologiska
åtgärder såsom exempelvis utredning för att ta reda på eventuell förekomst av
okända fornlämningar inom planerad ledningssträckning, eller andra anpassningar
av arbetsföretagets påverkan på kulturmiljö.
Verksamhetsutövaren behöver kontakta Länsstyrelsen inför underhåll och arbeten i
vattenområden längst med den aktuella sträckan.
Det beräknade värdet på magnetfältet vid närmsta bostad är ungefär 0,25 µT.
Länsstyrelsen har därav inga synpunkter på ansökan ur detta perspektiv.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förnyelse av nätkoncession för befintlig 45 kVkraftledning mellan Alingsås - Vårgårda - Herrljunga, Alingsås, Vårgårda och
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Herrljunga kommuner inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6
kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.
Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
så ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.
I detta beslut har planhandläggaren
varit föredragande och
beslutande. I den slutliga handläggningen har även handläggare från
kulturmiljöenheten, enhetens för samhällsskydd och beredskap samt naturvårds-,
vattenvårds-, miljöskyddsavdelningen deltagit.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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