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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en järnvägsförbindelse mellan Inlandsbanan och
Ådalsbanan vid Maland i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. För att möjliggöra
genomförandet av järnvägsplanerna (upprustning och elektrifiering) måste delar av E.ON
Energidistributions 40 kV luftledningar i området flyttas/ markförläggas, se karta i figur 1
för aktuellt område.
Föreliggande samråd behandlar alternativa lokaliseringar av de delar av E.ON
Energidistributions luftledningar L417 och L404 som i nuvarande sträckning och utförande
förhindrar ett genomförande av järnvägsplanerna. Samrådet behandlar även rasering av
befintliga luftledningar.
L404 och L417 ingår i Sundsvallsområdets regionala 40 kV nät. L417 används som
reservmatning till området.
Aktuellt område/ utredningsområde ligger nordöst om Sundsvalls tätort, intill Alnösundet,
se karta i figur 1. När ledningarna är ombyggda raseras befintliga luftledningar enligt karta
i figur 2.

Figur 1. Översiktskarta.
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Figur 2. Karta över luftledningssträckan som raseras när ledningen är ombyggd.
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1.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Energidistribution tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.

1.3

Samråd

E.ON Energidistribution avser att söka om nätkoncession för linje (tillstånd) för de
ombyggda ledningarna. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd
genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte samt samråda om
miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.
Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd.
Samråd sker med direkt berörda fastighetsägare och angränsande till dessa, Sundsvalls
kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Trafikverket samt berörda nätägare och
berörda verksamheter.

2

Studerade alternativ

2.1

Befintliga ledningars nuvarande sträckning och utformning

De befintliga ledningarna är idag utformade som luftledningar. L404 sträcker sig från
fördelningsstation i Rosenlund till fördelningsstationen vid Tunadal, se karta i figur 3.
L404 korsar Tunadalsspåret strax väster om fördelningsstationen i Tunadal och de sista ca
80 metrarna kan inte stå kvar i nuvarande utformning med anledning av den planerade
utbyggnaden av Tunadalspåret.
L417 sträcker sig från fördelningsstationen i Tunadal till station Knölsta. Från Tunadal och
norrut är befintlig ledning uppförd längs med Tunadalsspåret och ledningen korsar även
spåret vid två punkter; i höjd med väg Kolvbacken och i höjd med bilskrotanläggningen
(Sundsvalls Bildemontering AB). Ledningen fortsätter vidare förbi reningsverket och över
Ljustabäcken där den sedan övergår till markkabel via en kabelstolpe. Den befintliga
markkabeln kommer att ligga kvar i nuvarande utformning.
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Figur 3. Karta utvisande befintliga ledningar L404 och L417, närliggande stationer och avgränsningen
för ombyggnation i föreliggande projekt.

2.2

Lokaliseringsalternativ

2.2.1 Förordat alternativ
Vid en ombyggnation enligt det förordade alternativet kommer stolpe 16 på ledning L404
att byggas om till en kabelstolpe som också flyttas ca 10 meter i sydvästlig riktning.
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Alternativet sträcker sig från den ombyggda stolpe 16 och norrut längs med en gång- och
cykelväg längs en sträcka av ca 50 meter och viker sedan av österut, korsar
Johannesdalsvägen (väg 615) till fördelningsstation Tunadal, se karta i figur 4, 5 och 6.
Från fördelningsstationen utgår ledningen L417 som korsar väg 615 i gemensamt
kabelschakt med L404 till gång- och cykelvägen, se foto i figur 7. Alternativet följer
parallellt med gång- och cykelvägen norrut, ca 700 meter, där gång- och cykelvägen
ansluter till Johannedalsvägen. En befintlig vattenledning sträcker sig parallellt med och
väster om gång- och cykelvägen längs en del av denna sträcka. För att hålla erforderligt
avstånd till vattenledningen (4 meter centrum-centrum respektive anläggning) förläggs den
planerade markkabeln ca 10 meter väster om gång- och cykelvägen längs den sträcka
vattenledningen sträcker sig parallellt med gång- och cykelvägen.
Sträckningsalternativet korsar sedan Johanndalsvägens och sneddar genom en
skogsdunge/grönområde fram till Ekenäsvägen. Även här finns en befintlig vattenledning
där erforderligt avstånd hålls. Ekenäsvägen följs norrut till i höjd med
bilskrotanläggningen. Där viker alternativet av österut och sträcker sig genom ett
skogsparti, se foto i figur 8, under järnvägen och SCA:s (träindustri) transportväg och
sedan längs med östra sidan om Ekenäsvägen, vidare förbi reningsverket och sedan ca 120
meter norrut. Här ansluts sträckningsalternativet till befintlig markkabel. Strax söder om
anslutningspunkten korsas Ljustabäcken.
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Figur 4. Karta över sträckningsalternativen.
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Figur 5. Karta över sträckningsalternativen.
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Figur 6. Detaljkarta utvisande området kring Tunadals fördelningsstation.

Figur 7. Foto utvisande den gång- och cykelväg som den förordade sträckningen föreslås följa.
Johannedalsvägen och sågverket skymtar i bakgrunden. Fotot är taget åt söder.
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Figur 8. Foto utvisande den skogsdunge som ledningen föreslås korsa. Fotot är taget mot väster.

2.2.2 Studerat och avfärdat alternativ
Förslaget sträcker sig som markkabel från stolpe 16 tillhörande ledning L404 norrut längs
med en gång- och cykelväg ca 50 meter och viker sedan av österut under
Johannedalsvägen till fördelningsstationen. Från fördelningsstationen sträcker sig
alternativet vidare norrut på östra sidan av järnvägen, inom SCA:s verksamhetsområde,
längs med transportvägar och längs med järnvägen. I höjd med bilskrotanläggningen,
sträcker sig alternativet under SCA:s transportväg och följer sedan Ekenäsvägen, förbi
reningsverket och sedan norrut under Ljustabäcken ca 120 meter för att sedan ansluta till
befintlig markkabel (se figur 4,5 och 6).
Detta alternativ avfärdades i ett tidigt skede efter kontakt med SCA då alternativet bedöms
påtagligt försvåra SCA:s pågående verksamhet.

2.3

Utformningsalternativ

Den planerade ledningen utgörs av ett markförlagt kabelförband bestående av tre
enledarkablar. Kablarna buntas ihop tätt i en triangel och förläggs i ett schakt, se figur 9.
Längs sträckan mellan fördelningsstationen Tunadal och kabelstolpen (vid stolpe 16)
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kommer schaktet att variera i djup och bredd beroende på närhet till befintliga ledningar,
exempelvis VA- och fjärrvärmeledningar.
Runt kabelförbandet läggs en skydds-/kringfyllning fri från skarpa stenar. Resterande
fyllning består av grövre grusmaterial.

Figur 9. Skiss över ett typschakt för planerad ledning.

Skiss utvisande typschakt vid förläggning av parallella kabelförband finns i figur 10 nedan.

Figur 10. Typschakt för samförläggning av de planerade ledningarna.
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Vid korsning av järnväg, Johannedalsvägen, samt vid korsning av Ljustabäcken används
schaktfria metoder, till exempel styrd borrning.
Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på 10-15 meter som består av
kabelschaktet, en kör- och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för
schaktmassorna. Schaktmassorna läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från
arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera beroende på platsens förutsättningar
och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis grävare för schaktarbeten
och lastbil för transport av schaktmassor och material.
Där det inte är grävbart, d.v.s. där det är nära ner till berggrunden, kommer sprängning
behövas för kabelgraven.

2.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att de planerade åtgärderna inte genomförs, det vill säga att
luftledningen står kvar i nuvarande utförande. Då den befintliga luftledningen förhindrar
ombyggnad och elektrifiering av järnvägen skulle det innebära att den planerade
ombyggnationen av järnvägen inte kan genomföras. Det skulle i sin tur leda till att
standarden för godstransporter på järnväg till/från Sundsvalls hamn inte kan tillgodoses
och/eller förbättras.

3

Beskrivning av berörda intressen

Berörda intressen längs förordad sträckning har identifierats genom kartstudier. Digitala
data har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och
Artportalen.

3.1

Landskapsbild

Området är en före detta havsvik som genom landhöjning ligger ovan havsnivån. Detta
medför att området nu är en flack dalgång med jordbruksmark med högre belägen
skogsmark runt omkring.

3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

3.2.1 Markanvändning
Markanvändningen i området är, enligt Sundsvall kommuns översiktsplan, utpekat som
logistik/hamn/industri. Området utgörs av Tunadalsspåret, SCA:s sågverk, reningsverk,
övningsanläggning för räddningstjänsten samt kringliggande transportvägar och mindre
grönområden.
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3.2.2 Planer
Järnvägsplan – upprustning av Tunadalsspåret
Trafikverket planerar för anläggning av ny järnvägsanslutning som kopplar ihop
Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland samt upprustning av Tunadalsspåret till
Sundsvalls hamn. Målet är att möjliggöra långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva
direkttransporter med eldrivna tåg till/från Sundsvalls hamn och industriområdet TunadalKorsta-Ortviken. Åtgärderna bedöms ge mycket goda förutsättningar för en överflyttning
av godstransporter från väg till järnväg.
Järnvägsplanearbetet är indelat i tre järnvägsplaner och E.ON Energidistributions ledningar
L417 och L404 påverkas av Järnvägsplan Tunadal. Under 2018 prövar Trafikverket om
järnvägsplanen kan fastställas. Byggstart planeras till 2019.
Översiktsplan Sundsvall
I översiktsplanen hänvisas beskrivning och planer för det aktuella området till den
fördjupande översiktsplanen Tunadal-Korsta-Ortviken. Se nedan.
Fördjupad översiktsplan Tunadal-Korsta-Ortviken
En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett
visst geografiskt område. För att översiktsplanen ska fungera som en mer tydlig vägledning
är det ofta fördelaktigt att göra en sådan fördjupning.
Denna fördjupade översiktsplan vann laga kraft den 21 april 2010. Planeringshorisonten är
ca 20 år.
Området beskrivs ha en stor strategisk betydelse för utveckling av näringslivet i
kommunen då det inrymmer flera verksamheter och intressen. Transportfrågorna har en
central roll i området, både inom området och kopplat till det intilliggande väg- och
järnvägsnätet utanför planområdet.
Målet för området är att det ska utvecklas till ett intermodalt transportcentrum med
strategisk hamn och kombiterminal tillsammans med övrig näringslivsverksamhet,
boendeintressen och allmänna intressen.
Tunadals bostadsbebyggelse ingår i sågverksmiljön som är utpekad i kommunens
kulturmiljöprogram. Området inrymmer ca 100 bostäder.
Transporter och tung trafik och farligt gods sker längs Johannesdalsvägen till
verksamhetsområdet.
Detaljplaner
Det förordade alternativet berör tre gällande detaljplaner, se tabell 1 nedan. Det förordade
alternativet bedöms vara förenlig med samtliga detaljplaner.

sid 16/22

Tabell 1. Detaljplaner som berörs av det förordade alternativet.

Beteckning

Namn

Områden som berörs
av sträckningsförslag

2281K-2921SKÖ

Stg 400l + m fl i SKÖN

2281K-DP-207

Del av fillans
industriområde
Filla 2:9 m fl
(Fillanverket)

Gatutrafik, park eller
plantering
Gång- och cykelväg,
gata.
Reningsverk,
naturområde

DP-291

Sträckningsförslag
bedöms vara
förenlig med plan?
Ja
Ja
Ja

Närmaste bostadshus ligger ca 40 meter från sträckningsförslaget (Filla 2:6, Ekenäsvägen
34).

3.3

Natur- och vattenmiljö

Skogen på östra sidan Johannedalsvägen vårdas, enligt den fördjupade översiktsplanen,
med huvudsakligt syfte för att utgöra ett visuellt skydd kring verksamheterna. Där får
ingen kalavverkning ske och skogsbruk bör bedrivas med stor varsamhet.
I det gröna området vid Fillans reningsverk rinner Ljustabäcken ut i Alnösundet. Bäcken
har flera värdefulla naturvärden trots att den längre uppströms är kulverterad genom Birsta.
Grönområdet fungerar även som en skyddszon mot bostadsområdet Johannedal. Enligt den
fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken föreslås detta område undantas
från exploateringar så att Ljustabäckens värden kan bevaras. Strandskydd på 100 meter
gäller för bäcken.
Enligt miljöbalken råder strandskydd även vid havet. Det omfattar land- och vattenområdet
inom 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I aktuellt område för
förläggning av markkabel samt rasering av befintlig luftledning är marken i anslutning till
strandlinjen redan ianspråktagen och strandskyddet kopplat till havet får betraktas som
utsläckt i området för den planerade verksamheten.
Norr om bostadsområdet vid Tunadal ligger Fillanberget med skogsområde. Enligt den
fördjupade översiktsplanen bör berget bevaras som skogsmark med normalt skogsbruk.
Strävan är även att vidareutveckla skogsområdet till ett bostadsnära rekreationsområde.
Uttag från artdataportalen (2018-05-30) visar tre observationer av skyddsklassade arter i
området (Ävjepilört, Rosenfink och Bivråk).
3.3.1 Utförda inventeringar
I en naturvärdesinventering utförd på fältnivå 2016, som en del av framtagandet av
järnvägsplanen, finns naturvärden utpekade med ett ”visst naturvärde” längs den förordade
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ledningssträckningen. Bedömningsgrunden i naturvärdesinventeringen sträckte sig från
högsta naturvärde (1) till visst naturvärde (4).
Strax norr om reningsverket (Fillanverket) har Ljustabäcken sitt utlopp. Bäcken är rik på
fisk och här har spår av både bäver och utter hittats. Ett visst naturvärde återfinns väster
om Tunadalsspåren, mellan Eknäsvägen och Johannedalsvägen.

3.4

Kulturmiljö

Inga skyddade kulturmiljöer eller fornlämningar finns inom 50 meter av de föreslagna
sträckningarna. Den närmsta kulturmiljölämningen utpekad av riksantikvarieämbetet finns
ca 100 meter från de presenterade alternativen. Det är en fartygslämning och återfinns i
Fillaviken.
Kulturmiljöprogram
Det förordade alternativet berör ett område som omfattas av Sundsvalls kommuns
kulturmiljöprogram, 2:5 Skön Tunadal, och beskrivs som följande: ”Tunadals
bebyggelsebestånd är relativt välbevarat och visar tydligt på hur 1800-talets
industrisamhälle gestaltade sig, med herrgård, arbetarbostäder, frikyrkor och det tidiga
1900-talets egnahemsbebyggelse. Samhället är också det sista i regionen där
sågverksindustrin är i drift. Hela miljön är känslig för förändringar. Bestämmelser om
användande av traditionella byggnadsmaterial och färgsättning bör införas. Ev.
kompletterande bebyggelse skall anpassas till ursprunglig bebyggelse beträffande form,
volym, material och läge.”

3.5

Friluftsliv

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken ska skogsområdet
kring Fillanberget utvecklas till ett närrekreationsområde.
Inga andra kända värden för friluftslivet finns inom utredningsområdet.

3.6

Infrastruktur

Tunadalsspåret är utpekat som riksintresse för järnväg.
Tunadalshamnen/Sundsvall är av riksintresse (allmän hamn). I detta riksintresse ingår även
Johannedalsvägen (väg 613) som riksintresse väg mellan Tunadalshamnen och väg E4.
Intill Johannedalsvägen finns gång- och cykelstråk.
Inom utredningsområdet finns ett flertal nedgrävda ledningar/anläggningar tillhörande
olika intressenter, bl.a. Mittsverige Vatten & Avfall, Sundsvall Energi och Sundsvalls
Elnät.
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3.7

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Elektriska och magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra
hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Magnetfält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i en kraftledning och
varierar med storleken på strömmen, samt även spänningsnivån och faslinornas
konfigurering. Magnetfält avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Till
skillnad mot elektriska fält så avskärmasinte magnetfält av byggnader och kan således
påverka miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Magnetfält och hälsoeffekter
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetfält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock
en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering, såtillvida detta kan göras till
rimliga kostnader.
Magnetfält från aktuell ledning
Magnetfälten från aktuell ledning har beräknats utifrån årsmedelströmlasten för ledningen
och ger således ett genomsnittligt värde på magnetfälten från ledningen över året.
Magnetfälten har beräknats 1,5 meter över markytan. Eventuella andra parallellgående
ledningar har inte inkluderats i beräkningen.
Beräkningen visar att magnetfälten från aktuell ledning L404 uppgår till 0,24 μT rakt
ovanför ledningen. Redan på ett avstånd av 10 meter från ledningens centrum har
magnetfältet minskat till 0,01 μT.
L417 används vid reservmatning och normalt sett får det ingen effekt på denna ledning. En
beräkning för den ledningen presenteras i kommande MKB.

4

Konsekvensbedömning

Nedan redovisas översiktligt den miljöpåverkan som det förordade alternativet ändå kan
förutses kunna ge upphov till.

4.1

Landskapsbild

En markförlagd ledning påverkar enbart landskapsbilden i det fall den är förlagd i
skogsmark där det behövs en avverkad skogsgata ovanför kabelschaktet. Förordat
alternativ sträcker sig till stor del intill vägar och berör skogsmark endast en kort sträcka.
Området är präglat av verksamhetsområden och industri och landskapsbilden är därför
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redan påverkad. Befintlig luftledningarna kommer att raseras vilket bedöms ge en positiv
påverkan på landskapsbilden.
Konsekvenserna på landskapsbilden bedöms därför bli obetydlig.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

De typer av mark som i huvudsak berörs är områden intill vägar samt grönområden.
Ledningsförläggningen bedöms vara förenlig med gällande planer.
Närmaste bostadshus ligger ca 40 meter från sträckningsförslaget (Filla 2:6, Ekenäsvägen
34).
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms bli små.

4.3

Natur- och vattenmiljö

Den förordade sträckningen berör inga naturreservat, Natura 2000-områden,
nyckelbiotoper eller andra utpekade skyddade områden.
Enligt naturvärdesinventering för Tunadalsspåret innehar Ljustabäcken med kringliggande
område höga naturvärden. Området är dock redan idag påverkat av infrastruktur och
järnvägen kommer även att korsa bäcken.
Korsning av vattendrag sker genom schaktfri teknik, exempelvis tryckning, vilket lämnar
vattenområdet opåverkat.
Information om skyddade arter har inhämtats från Artdatabankens Artportal. Tre
inrapporterade observationer av skyddsklassade arter finns i området. Hänsyn till dessa
kommer att tas i det fortsatta arbetet.
Konsekvenserna på naturmiljön bedöms bli små.

4.4

Kulturmiljö

Inga skyddade kulturmiljöer eller fornlämningar finns inom 50 meter av det förordade
alternativet.
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som obetydlig.

4.5

Friluftsliv

Längs med de föreslagna sträckningarna finns inga utpekade kända värden för friluftslivet.
Konsekvenserna för friluftslivet bedöms därför som obetydlig.

4.6

Infrastruktur

Förläggningen av ledningarna kommer att ske med hänsyn till den befintliga
infrastrukturen och arbetet kommer att planeras så att trafikstörningar begränsas,
framförallt vad gäller trafik på Johannedalsvägen.
Den förordade sträckningen har anpassats till befintliga nedgrävda ledningar/anläggningar.
Vid detaljprojekteringen kan eventuella mindre justeringar komma att bli aktuella.
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Konsekvenserna på infrastrukturen bedöms bli måttlig.

4.7

Boendemiljö och elektromagnetiska fält

Genomförda beräkningar visar att magnetfälten uppgår till 0,01 μT på ett avstånd av 10
meter från planerad markkabel. Närmaste bostadshus är lokaliserat ca 40 meter från
planerat markkabel. På detta avstånd är magnetfältet knappt mätbart och innebär
obetydliga konsekvenser för människors hälsa och miljö.

4.8

Rivningsarbeten (rasering av befintlig ledning)

Den totala ledningssträckningen där rasering kommer att ske är ca 1,7 km lång. Befintlig
ledning är i huvudsak uppförd på enkelstolpe med kreosotimpregnerade stolpar. Vid
vinklar är aktuell ledning dock uppförd på stagade portalstolpar.
4.8.1 Metod för rasering
Arbetet med att rasera en 40 kV luftledning sker i praktiken på motsvarande vis som vid
byggnation, fast reversibelt. Initialt avisoleras ledningen varefter faslinorna spolas upp på
stora trummor med hjälp av s.k. linspolningsutrustning. Detta arbete sker med fördel i små
etapper, för att erhålla full kontroll på linan vid spolning. Spolningen sker normalt på
platser längs ledningen där tillgängligheten är god, för att det ska vara så enkelt som
möjligt att transportera bort trummorna.
När eventuella reglar är nedmonterade så grävs stolparna normalt upp med hjälp av
traktorgrävare och avlägsnas i hela sin längd. Synligt förorenad jord kring de
kreosotimpregnerade stolparna kommer att tas bort och fraktas för destruering tillsammans
med stolparna.
Eventuella fundament tas normalt bort men kan ibland, om omständigheterna så kräver,
kapas ca 0,5 meter under markytan varefter därtill underliggande delar kvarlämnas.
Eventuella fundament i form av kreosotimpregnerade sliper tas alltid bort i samband med
rasering, samt kring fundamentet synligt förorenad jord. Stag i form av tex. bergöglor
kapas i regel i bergnivå och underliggande delar kvarlämnas.
Linor, reglar, stolpar och fundament samt övrigt material transporteras efter nedmontering
för materialåtervinning och destruering. Efter avslutad rasering återställs arbetsområdet.
4.8.2 Skyddsåtgärder vid rasering
Eventuella specifika och generella skyddsåtgärder vid rasering kommer att beskrivas
närmare i kommande MKB. Generella skyddsåtgärder innefattar bland annat att rasering
sker med hänsyn till markförhållanden och markanvändning, undvika att köra i vattendrag
samt återställa eventuella markskador till godtagbart skick.
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5

Fråga om betydande miljöpåverkan

E.ON Energidistribution har betraktat Miljöbedömningsförordningen (2017:966) §§10-13.
E.ON Energidistribution bedömning är att verksamhetens utmärkande egenskaper,
verksamhetens lokalisering och verksamhetens möjliga miljöeffekter inte innebär sådana
negativa konsekvenser att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

6
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