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Vattenfall Eldistribution AB
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E-post:
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Beslut om betydande miljöpåverkan för ledning mellan Litslena –
Håtuna, Enköpings, Håbo och Upplands Bro kommuner, Uppsala och
Stockholms län
Ert dnr 2018-100106

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 26 § miljöbalken (MB) (1998:808), att
projektet, förlängningen av nätkoncession för 77 kV-ledning mellan Litslena Håtuna, i Enköpings, Håbo och Upplands Bro kommuner, Uppsala och Stockholms
län, i sin helhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening.
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har begärt att Länsstyrelsen ska besluta om en förlängning
av nätkoncession för 77 kV-ledning mellan sträckan Litslena och Håtuna, i Enköpings,
Håbo och Upplands Bro kommuner kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår upprättandet av den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökningshandlingarna.
Underlag för Länsstyrelsens beslut är samrådsunderlag och samrådsredogörelse
inkommen till Länsstyrelsen den 9 april 2019. Länsstyrelsen har tidigare lämnat
synpunkter för hela sträckan mellan Enköping östra – Litslena och Litslena – Håtuna i
sitt yttrande med dnr. 407-807-19 daterat den 2 april 2019.

Motivering till beslutet
Samråd om ledningen har hållits efter den 1 januari 2018. Länsstyrelsen tillämpar
därför de nya reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar.
Länsstyrelsen har i beslut om betydande miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 26 §
MB tagit hänsyn till:
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Länsstyrelsen bedömer utifrån kriterierna att projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § MB.
Länsstyrelsen gjorde bedömningen redan under samrådet att förlängningen av
nätkoncession för 77 kV-ledning innebär betydande miljöpåverkan inom aktuell
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sträcka eftersom den påverkar särskilt känsliga naturvärden inom Hjälstavikens
Natura 2000-område. Utöver luftledningens påverkan på de utpekade habitaten och
fågelarterna i Hjälstavikens Natura 2000-område behöver MKB:n ge förslag på
alternativa dragningar. Länsstyrelsen ansåg att det sannolikt även behövs tillstånd
enligt 7 kapitlet 28 a § miljöbalken.
Sträckan korsar även riksintresseområde för kulturmiljövård Håtuna-Håbo-Tibble
(AB 35) varför Länsstyrelsen i Stockholm ansåg att en bedömning av hur ledningen
påverkar riksintresseområdet för kulturmiljövården behöver lyftas i den MKB som
avses att tas fram.
Länsstyrelsen ansåg vidare att de magnetfält som uppstår vid bostadsfastigheter
behöver kartläggas och beskrivas närmare samt även ange vilka åtgärder som
planeras för de närmast belägna fastigheterna.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef plan- och bostadsenheten
med
planhandläggare
som föredragande. I den slutliga handläggningen har
också naturvårdshandläggare
medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Enköpings kommun, kommunen@enkoping.se,
Håbo kommun, kommun@habo.se,
Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se,
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