2018-102612-0001

2018-12-20

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Datum:
2018-05-28

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:
@poyry.com

Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken
Ny 130 kV-ledning mellan vindkraftspark Hälsingeskogen och
transformatorstation Grönviken, Ovanåkers, Bollnäs och Ockelbo kommuner,
Gävleborgs län
Bergvik Skog AB har för avsikt att, genom sitt nätbolag Bergnät 2 AB (nedan kallat Bergnät),
anlägga en ny 130 kV-ledning mellan vindkraftspark Hälsingeskogen och den planerade
transformatorstationen Grönviken, Ovanåkers, Bollnäs och Ockelbo kommuner. Syftet med
kraftledningen är att ansluta den planerade vindkraftsparken Hälsingeskogen till elnätet.
Kraftledningen är en förutsättning för att producerad el ska kunna levereras till överliggande
nät. Kraftledningen uppförs under förutsättning att tillstånd erhålls för vindkraftsparken.
Bergnät kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar
kraftledningens miljöpåverkan. Innan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med
Länsstyrelser, kommuner och enskilda som kan bli särskilt berörda.
Bergnät har anlitat Pöyry Sweden AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.
Avgränsningssamråd
Bergnät inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken för att kunna upprätta
den MKB som krävs enligt miljöbalken och ellagen samt skall ingå i ansökan om
nätkoncession för linje. Samrådet genomförs skriftligt.
De föreslagna ledningssträckningarna beskrivs i bifogad samrådshandling.
Miljökonsekvensbeskrivning
I yttrandet önskas även länsstyrelsens bedömning enligt 6 kap. 32 § miljöbalken om MKB:ns
omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.
Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
@poyry.com
Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast 30 juni 2018 till:
Pöyry Sweden AB
att.
Box 240 15
104 50 Stockholm

eller

Med vänlig hälsning

Pöyry Sweden AB, på uppdrag av Bergnät 2 AB
Bilaga:

Samrådsunderlag

1

@poyry.com
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2018-12-20

Ovanåkers kommun

Datum:
2018-05-28

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:
@poyry.com

Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken
Ny 130 kV-ledning mellan vindkraftspark Hälsingeskogen och
transformatorstation Grönviken, Ovanåkers, Bollnäs och Ockelbo kommuner,
Gävleborgs län
Bergvik Skog AB har för avsikt att, genom sitt nätbolag Bergnät 2 AB (nedan kallat Bergnät),
anlägga en ny 130 kV-ledning mellan vindkraftspark Hälsingeskogen och den planerade
transformatorstationen Grönviken, Ovanåkers, Bollnäs och Ockelbo kommuner. Syftet med
kraftledningen är att ansluta den planerade vindkraftsparken Hälsingeskogen till elnätet.
Kraftledningen är en förutsättning för att producerad el ska kunna levereras till överliggande
nät. Kraftledningen uppförs under förutsättning att tillstånd erhålls för vindkraftsparken.
Bergnät kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar
kraftledningens miljöpåverkan. Innan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med
Länsstyrelser, kommuner och enskilda som kan bli särskilt berörda.
Bergnät har anlitat Pöyry Sweden AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.
Avgränsningssamråd
Bergnät inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken för att kunna upprätta
den MKB som krävs enligt miljöbalken och ellagen samt skall ingå i ansökan om
nätkoncession för linje. Samrådet genomförs skriftligt.
De föreslagna ledningssträckningarna beskrivs i bifogad samrådshandling.
Detaljplaner
I samband med yttrandet önskas också information om vilka detaljplaner som berörs av
ledningssträckningarna och om sträckningarna är förenliga med detaljplanerna.
Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
@poyry.com
Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast 30 juni 2018 till:
Pöyry Sweden AB

eller

Box 24015
104 50 Stockholm

Med vänlig hälsning
Pöyry Sweden AB, på uppdrag av Bergnät 2
Bilaga:

Samrådsunderlag

1

@poyry.com

2018-102612-0001

2018-12-20

Naturvårdsverket

Datum:
2018-05-28

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:
@poyry.com

Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken
Ny 130 kV-ledning mellan vindkraftspark Hälsingeskogen och
transformatorstation Grönviken, Ovanåkers, Bollnäs och Ockelbo kommuner,
Gävleborgs län
Bergvik Skog AB har för avsikt att, genom sitt nätbolag Bergnät 2 AB (nedan kallat Bergnät),
anlägga en ny 130 kV-ledning mellan vindkraftspark Hälsingeskogen och den planerade
transformatorstationen Grönviken i Ovanåkers, Bollnäs och Ockelbo kommuner. Syftet med
kraftledningen är att ansluta den planerade vindkraftsparken Hälsingeskogen till elnätet.
Kraftledningen är en förutsättning för att producerad el ska kunna levereras till överliggande
nät. Kraftledningen uppförs under förutsättning att tillstånd erhålls för vindkraftsparken.
Bergnät kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar
kraftledningens miljöpåverkan. Innan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med
Länsstyrelser, kommuner och enskilda som kan bli särskilt berörda.
Bergnät har anlitat Pöyry Sweden AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.
Avgränsningssamråd
Bergnät inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken för att kunna upprätta
den MKB som krävs enligt miljöbalken och ellagen samt skall ingå i ansökan om
nätkoncession för linje. Samrådet genomförs skriftligt.
De föreslagna ledningssträckningarna beskrivs i bifogad samrådshandling.
Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
@poyry.com
Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast 30 juni 2018 till:
Pöyry Sweden AB
att.
Box 240 15
104 50 Stockholm

eller

Med vänlig hälsning

Pöyry Sweden AB, på uppdrag av Bergnät 2 AB

Bilaga:

Samrådsunderlag

1

@poyry.com

