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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje
(tillstånd) för befintlig luftledning vid Lundby i Västerås kommun, Västmanlands län.
Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. Miljöbalken (MB)
vilket framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8a § Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen
och föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas
ansökningshandlingarna.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Sökanden beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse. I tabell 1 nedan ges även en
sammanfattning av genomförd samrådsprocess i kronologisk ordning.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter
I tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för samrådsprocessen.
Tabell 1 Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning

Datum

Aktivitet

Se bilaga

26 mars 2018

Inbjudan till skriftligt samråd och samrådshandling skickades via
e-post till Västerås kommun samt Länsstyrelsen i Västmanlands
län.

Bilaga 1

26 mars 2018

Inbjudan till skriftligt samråd samt information om projektet
skickades till särskilt berörda via brev.

Bilaga 2

26 mars 2018

Samrådsmaterialet publicerades på Sökandens hemsida.

Bilaga 3

20 april 2018

Sista svarsdag för samrådssynpunkter.

18 april 2018

Skriftligt yttrande från Västerås kommun inkom.

Bilaga 4

7 maj 2018

Skriftligt yttrande från Länsstyrelsen i Västmanland inkom.

Bilaga 5
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2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelse och kommun
Samrådet med myndigheter inleddes den 26 mars 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd
(Bilaga 1) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 8) till Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västerås
kommun.
Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådsyttranden var den 20 april 2018.

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen erhöll förlängd yttrandetid och inkom med ett skriftligt yttrande den 7 maj 2018 där de
meddelar att de inte har något att erinra gällande samrådshandlingen, se Bilaga 6.

2.1.2 Kommunens synpunkter
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 18 april 2018, vilket sammanfattas i Tabell 2 samt
redovisas i sin helhet i Bilaga 4.
Tabell 2 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Sökandens bemötande.

Kommunens synpunkter

Kommentarer

Kommunen vill uppmärksamma att de har ett pågående
arbete med att upprätta en fördjupning av översiktsplanen
(FÖP 67). Bedömning av konsekvenser bör redovisas efter
gällande detaljplan och nuvarande förslag till FÖP 67.

Frågan behandlas vid
miljöbedömningen.

Nätkoncessionen behöver utformas så att den tillåter bil-,
cykel- och gångväg att passera under.

Sökanden har ledningsrätt för
aktuell kraftledning och förutsätter
att samråd hålls med bolaget om
kommunen planerar att göra
förändringar inom
kraftledningsgatan.

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd (Bilaga 2) skickades den 26 mars 2018 ut till särskilt berörda. Sista
svarsdag för samrådssynpunkter var den 20 mars 2018. Samrådshandlingarna har skickats ut till
två särskilt berörda. Inga synpunkter har inkommit.

5

Samrådsredogörelse- Lundby

4 BESLUT OM EJ BMP
Efter avslutat samråd lämnades ett utkast av samrådsredogörelsen in till Länsstyrelsen i
Västmanlands län, som underlag för beslut om BMP enligt 6 kap. 4 § MB. Länsstyrelsen i
Västmanlands län meddelade i beslut 407-3157-18, daterat 2018-06-18, att planerad verksamhet
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga 9. Efter erhållet beslut har
samrådsredogörelsen färdigställts.
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