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Beslut om att en ny markförlagd 145 kV kraftledning mellan station Repeshäll och ny station Lundby och vidare till anslutningspunkt vid Lundbyleden i Göteborgs Stad inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad december 2020

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att rubricerad ny 145 kV markförlagd kraftledning i Göteborgs Stad inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Eftersom vi beslutar att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram i enlighet med 6 kap 47 §
miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet
Ni har under september-oktober 2020 genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen, Göteborg Stad, berörda myndigheter och särskilt berörda samt enskilda. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 2020-10-20
(dnr: 407-44083-2020). En sammanställning av inkomna synpunkter ingår som
samrådsredogörelse och utgör en del av underlag med ansökan. Länsstyrelsen har
tagit emot en förnyad bedömning från tillsynsmyndigheten, miljöförvaltning i Göteborg stad (dt 2021-01-20 dnr 2020-18064).

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkande egenskaper,
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper samt
av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§ bedömningen att planerad verksamhet
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motivet till bedömningen redovisas nedan.
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Åtgärdens utmärkande egenskaper;
Hela sträckningen anges utgöras av markförlagdkabel som huvudsakligen sker i
schakt längs med annan infrastruktur som befintliga vägar och gångvägar. Styrdborrning anges att användas vid alléer och skyddade grönområden. Ledningsschakter beskrivs att ligga sällan lägre än grundvattennivåer. Anläggning beskrivs att i
stort sett ske i hårdgjorda ytor.
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Den 3,5 km lång föreslagna sträckning börjar från station Repershäll och går längs
med Hagelvädersgatan, Blidvädersgatan sedan vika av i östlig riktning längs Storvädersgatan och ut på Hjalmar Brantingsgatan. Därefter enligt förslag, viker ner till
Fyrväpplingsgatan till Lundby gamla kyrka, Lammelyckan och fram till transformatorstationen inom Lundby industriområde. Sedan dras till anslutningspunkten
mot befintlig kabel. Denna delsträcka anges att följ Herkulesgatan i början sedan
vika ner på östra sidan av Tillgängligheten.

De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper;
•

•

•

Kabelsträckning kommer att passera biotopskyddade alléer men det anges i
samrådsredogörelse att styrd borrning kommer att tillämpas och ingen påverkan på alléerna kommer att ske. Skulle detta ändras då kommer GENAB att
söka dispens.
Gällande markföroreningar som kan beröras pga. arbetet med markförläggning
av kabeln, har i samrådsredogörelse beskrivits att GENAB ska undersöka och
beskriva påträffade förorenad mark i MKB:n och de tänkta åtgärderna för hantering i samråd med tillsynsmyndigheten; Miljöförvaltning i Göteborg Stad.
Vilket bedömer vi som godtagbar hantering av miljöeffekter av markföroreningar.
Länsstyrelsens upplyser att ledningsdragningen berör tre registrerade fornlämningar för vilka krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning! Fornlämningarna
som berörs har beteckningen L1960:1701, L1960:2341 och L1960:1703.

Noteras bör att i samrådsredogörelse redovisas följande: ”Utifrån befintligt underlag (fornsök) bedömer GENAB att inga fornlämningar berörs av ledningsdragningen. Skulle en ny fornlämning påträffas under byggnationsfasen kommer arbetet
att avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §. Redovisning för arbetet och skyddsåtgärder för de fem fornlämningarna samt de tre övrigt kulturhistoriska lämningar presenteras i kommande MKB.”
•

Länsstyrelsens synpunkter vid samrådet berörande grundvattens påverkan har
beaktats. I samrådsredogörelse bekräftats att grundvatten kommer att undersökas och redovisas i kommande MKB:en. Vidare beskrivs att ledningsschakter
sällan kommer att ligga lägre än grundvattennivåer dock kan nedbörden orsaka
att behov av länspumpning kan uppstå. Länsstyrelsen instämmer att en eventuell grundvattens bortledning behöver GENAB söka tillstånd i enlighet med
miljöbalken.
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Åtgärdens lokalisering;
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Länsstyrelsen bedömer därför att betydande miljöpåverkan inte föreligger.

Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas.

Detta ärende har beslutats och föredragits av arkitekt

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
Göteborgs Stad, miljöförvaltningen
SWECO Energy AB
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