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Beslut om att förlägning av koncession för befintlig 44 kv
luftledning från Leverstad till Bäckatorp i Mariestads kommun,
Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad oktober 2018.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att befintlig 44 kV luftledning från leverstad till Bäckatorp i
Mariestads kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap
26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
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.

Redogörelse för ärendet
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen,
särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen lämnade sitt
samrådsyttrande den 2 oktober 2018.

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.
Åtgärdens utmärkande egenskaper;
Förlängningen avser en 6 km lång befintlig 44 kV luftledning från Leverstad
till Bäckatorp i Mariestads kommun.
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Åtgärdens lokalisering;
Sträckan utgår från fördelningsstationen Leverstad i Mariestad. Vid
Leverstad går första delen av sträckan genom industri- och
verksamhetsområden i direkt anknytning till fördelningsstationen. Därefter
korsar ledningen ån Tidan för att sedan gå över hörnet på ett stycke
jordbruksmark. Därefter följer ledningen Mariesforsleden, sedan en mindre
väg, korsar ett skogsparti samt jordbruksmark innan den följer väg E20.
Sträckans sista del går genom skogsmark till Bäcketorp där den ansluter till
fortsättande ledningssträcka. Största delen av ledningssträckan går längs
med befintlig infrastruktur; Marieforsleden och väg E20.
De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper;
En förlängd koncession av en befintlig ledning innebär inget nytt intrång.
Den påverkan som uppstår sker i samband med de underhållsåtgärder som
genomförs för att hålla ledningen i drift samt trädsäker. Aktuell ledning är till stor
del lokaliserad intill befintliga vägar och berör få utpekade intresseområden.

Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att åtgärden inte kan antas
medför betydande miljöpåverkan.

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

Detta ärende har beslutats och föredragits av planhandläggaren

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Kommunens miljöskyddsnämnd
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