
 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBJUDAN TILL SAMRÅD FÖR NYA 130 KV LEDNINGAR 
MELLAN HJORTSBERGA OCH ELINTENSIV VERKSAMHET 
Samråd enligt miljöbalken för planerad nya 130 kV markkablar, mellan Hjortsberga och elintensiv 

anläggning i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en nya 130 kV 
markkablar, mellan Hjortsberga och elintensiv anläggning inom Eskilstuna logistikpark i Eskilstuna kommun, 
Södermanlands län. På uppdrag av Sökanden har Rejlers Sverige AB anlitats för att vara behjälpliga under 
tillståndsprocessen. 

Syftet med ledningen är att möjliggöra anslutningen av en ny elintensiv verksamhet samt förstärka regionnätet 
i området och därmed skapa förutsättningar för att tillgodose ett ökat energibehov.  

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen.  

Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 23-25§§ med berörd 
länsstyrelse, kommunen, berörda fastighetsägare och för den allmänhet som kan bli särskilt berörd. Samrådet 
uppfyller även kravet för avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 29-32§§.  

Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta brev 
finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om lokalisering, utformning, 
omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida:  
vattenfalleldistribution.se/ samrad/ort/eskilstuna/hjortsberga  

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra 
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.  
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Kontaktperson:  E-post: samrad@rejlers.se 
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De yttranden som inkommer under samrådet kommer att sammanställas och bemötas i en 
samrådsredogörelse som kommer skickas till berörd länsstyrelse för att utgöra underlag för beslut om 
betydande miljöpåverkan. Vid inlämnandet kommer samrådsredogörelsen bli en publik handling. 

 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

, samrad@rejlers.se eller  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 25 augusti 2021till: 

Konsult      
Rejlers Sverige AB 
att:   
Fålhagsleden 61  
753 23 Uppsala  
 
samrad@rejlers.se 
 
 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com 
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 
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Samrådsunderlag 

 

 




