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Luftfartsverket, LFV LFV har som sakägare av CNS-
utrustning inget att erinra mot att 
nätkoncession beviljas för ledningen. 

Detta yttrande gäller på 
utfärdandedatum. LFV förbehåller sig 
rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande 
störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet. 

- 

Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har i dagsläget 
inget att tillägga i detta ärende.  

Vi avvaktar tills vi får 
koncessionsremissen från 
Energimarknadsinspektionen. 

Det är först då som Elsäkerhetsverket 
ger yttrande i ärendet. 

- 

Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår att yttra sig i 
rubricerat ärende. 

- 

Skogsstyrelsen Då förlängd koncession söks för 
befintlig ledning har Skogsstyrelsen 
inget att erinra. 

- 

Statens Geotekniska 

Institut, SGI 

Beträffande samråd i rubricerat 
ärende. SGI avstår från kommentarer 
i detta skede. 

- 

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd, inklusive översiktskarta och med hänvisning till samrådsunderlag på 
Vattenfalls hemsida, skickades per brev den 25 september 2017 till samtliga lagfarna och taxerade 
fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 m från den befintliga 
ledningssträckningen, se Bilaga 4 och 5. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 18 oktober 
2017. 

Inga enskilda särskilt berörda har inkommit med några synpunkter. 





 
 
 

 
 

 

 
  Berörd kommun/länsstyrelse/myndighet 

 
 

Datum: 2017-09-18 Kontaktperson:     
E-post:     

 
Inbjudan till skriftligt samråd för Skuru - Askersund 
 
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning, mellan Askersund och Skuru i Askersunds 
kommun, Örebro län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 40 kV luftledning mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun, Örebro län. Enligt 
Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2017-100729 skall 
ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en 
MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera 
större samhällen och landsbygden i regionen. 
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en 
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter). På uppdrag av 
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns samrådshandlingen samt en översiktskarta för berörd sträcka. Samtliga bilagor 
med kartor finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 

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

  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till: 

WSP        
Att  
Box 574 
201 25 Malmö 

 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Samrådshandling och översiktskarta 

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



 
 
 

 
 

 

 
  Till berörd organisation, förening, 

verksamhetsutövare 
 
 

Datum: 2017-09-20 Kontaktperson:     
E-post:     

 
Inbjudan till skriftligt samråd för Skuru - Askersund 
 
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning, mellan Askersund och Skuru i Askersunds 
kommun, Örebro län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 40 kV luftledning mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun, Örebro län. Enligt 
Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2017-100729 skall 
ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en 
MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera 
större samhällen och landsbygden i regionen. 
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en 
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter).  På uppdrag av 
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns upprättad samrådshandling med information om lokalisering, utformning, 
omfattning och förutsedd påverkan samt en översiktskarta för berörd sträcka. Övriga bilagor finns 
att ladda ner från Vattenfalls hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 

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

  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till: 

WSP        
Att.  
Box 574 
201 25 Malmö 

 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Samrådshandling och översiktskarta 

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



SÄNDLISTA 

Myndigheter, föreningar och verksamhetsutövare till vilka samrådsunderlaget utgått. 

Myndighet 

Länsstyrelsen i Örebro 

Askersunds kommun 

 
Övriga myndigheter/ 
länkanvändare 

Elsäkerhetsverket 

Energimyndigheten 

Försvarsmakten 

Jordbruksverket 

Luftfartsverket 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) central 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSR) 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen (PTS) 

Riksantivarieämbetet 

Skogsstyrelsen 
Statens geotekniska insitut (SGI) 

Svenska kraftnät 

Trafikverket 

Eon 

Skyllbergs Bruk 

Tele 2 
TeliaSonera Skanova AB, elskyddsärenden 

TeliaSonera Skanova AB 

Bredbandsbolaget 

Tre 

Telenor 

Glocalnet 

Naturskyddsföreningen 

 
Flygplatser 

Örebro flygplats 

 
Lokala föreningar/org/ 
verksamhetsutövare 

Zinkgruvans bygdeförening 

Askersunds fiskevårdsförening 

Naturskyddsföreningen i Askers 

Askersunds Jaktvårdskrets 
Askersunds Orienteringsklubb 

Askersunds civilförsvarsförening 

Ornitologiska klubben Örebro 

Södra Närkes Biodlarförening 
 



 
 
 

 
 

 

  Till berörda markägare 
 
 

Datum: 2017-09-22 Kontaktperson:   Telefon:  
E-post:     

 
Inbjudan till skriftligt samråd för Skuru - Askersund 
 
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning, mellan Askersund och Skuru i Askersunds 
kommun, Örebro län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 40 kV luftledning mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun, Örebro län. Enligt 
Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2017-100729 skall 
ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en 
MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera 
större samhällen och landsbygden i regionen. 
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en 
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter).  På uppdrag av 
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
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: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 
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.  
 

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

  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till: 

WSP        
Att.  
Box 574 
201 25 Malmö 

 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

Bilagor:  Översiktskarta 

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com  
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 
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Från:
Skickat: den 28 september 2017 13:49
Till:
Ämne: Samråd för Skuru - Askersund

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej

Elsäkerhetsverket har i dagsläget inget att tillägga i detta ärende.
Vi avvaktar tills vi får koncessions remissen från Energimarknadsinspektionen.
Det är först då som Elsäkerhetsverket ger yttrande i ärendet

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 40 kV
luftledning, mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun, Örebro län.

Med vänlig hälsning

Elinspektör

ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn

TEL
VXL 010-168 05 00

www.elsakerhetsverket.se

Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag. ”Kolla elföretaget” här! >>



 

 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2017-10-09 FM2017-19056:2 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

WSP Sverige AB 2017-09-18          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA,         

 

                  

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken 

beträffande förlängning av nätkoncession för befintlig 

luftledning mellan Askersund och Skuru, Askersunds 

kommun, Örebro län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, 

kontakta flyginfose@lfv.se.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Sändlista 

WSP Sverige AB 

genom    

 

 



 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2017-10-09 FM2017-19056:2 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

 

 

För kännedom 

FMV AL Led Nät  tillstandsarnede.trv@fmv.se 

LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 

LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 
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Från:
Skickat: den 20 september 2017 15:05
Till:
Kopia: Registrator
Ämne: Samråd - förlängning av nätkoncession för 40 kV luftledning mellan Askersund 

och Skuru, Askersunds kommun

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Dnr 4.5.17-14691/17

Hej,

Jordbruksverket har genom samråd fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun. Vi kommer inte att
lämna några synpunkter i ärendet.

Med vänliga hälsningar

Enhetschef
Miljöregelenheten
Jordbruksverket
Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Tfn

www.jordbruksverket.se





 

2017-09-20 

 

 
Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot att nätkoncession 
beviljas för ledningen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 

Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 

aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  
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Från:
Skickat: den 2 oktober 2017 09:25
Till:
Ämne: Angående samråd, Vattenfall Eldistribution AB, 40 kV luftledning Askersund-

Skuru, Askersunds kommun

Hej

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit samrådsunderlag enligt miljöbalken från
Vattenfall Eldistribution AB avseende ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning
mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun.

MSB avstår från att yttra sig.

Med vänlig hälsning

MSB:s dnr 2017-09248
______________________________________

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 KARLSTAD

Växel: 0771-240 240
010-240 54 01

www.msb.se
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Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 21 september 2017 09:14
Till:
Ämne: NV-06369-17: Inbjudan till skriftligt samråd för nätkoncession i Askersunds 

kommun, Örebro län

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar

NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
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Från:
Skickat: den 22 september 2017 13:41
Till:
Kopia: orebro@lansstyrelsen.se
Ämne: Ansökan om nätkoncession för befintlig 40 kv luftledning Skuru – Askersund i 

Askersunds kommun

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Trafikverkets dnr: TRV 2017/91413

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om nätkoncession för befintlig 40 kv luftledning
Skuru – Askersund i Askersunds kommun

Syftet är att ansöka om förlängd koncession för befintlig ledning på angiven sträcka.

Trafikverket vill uppmärksamma att enligt 44 § väglagen krävs tillstånd Trafikverket om arbete ska utföras på en
ledning i vägområdet till väg 50 och 586.
Mer om det finns att läsa här: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/

Med vänlig hälsning

Samhällsplanerare

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Från:
Skickat: den 18 oktober 2017 16:03
Till:
Kopia:
Ämne: Samråd för Skuru - Askersund befintlig 40 kV luftledning

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Ert ärende Vattenfall, Skuru - Askersund
Vårt diarienummer 5.3.2-1709-0593

Hej,
Beträffande samråd i rubricerat ärende. SGI avstår från kommentarer i detta skede.

Med vänliga hälsningar

Planenheten

)
Statens geotekniska institut
Avd Effektivare markbyggande

Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Telefon:
Mobil:

SGI - På säker grund för hållbar utveckling

www.swedgeo.se | Twitter| Linkedin
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Från:
Skickat: den 6 oktober 2017 15:45
Till:
Kopia: Elskydd@skanova.se
Ämne: Samråd, förlängning nätkoncession för 40kV Askersund - Skuru

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej!

Skanova Elskyddsärenden har inga synpunkter på samrådet angående ansökan om förlängning av nätkoncession för
befintlig 40 kV luftledning, mellan Askersund och Skuru.

Hälsningar

Elskyddsärenden | Teknikutveckling

Skanova

www.skanova.se
Evenemangsgatan 2C, 169 94 Solna

Skanova AB
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Miljökonsult 
WSP Environmental 

 
T +46 10-722 91 22 
M +46 76-145 30 60 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
T +46 10-722 50 00 
wsp.com 
CONFIDENTIAL 
This message, including any document or file attached, is intended only for the addressee and may contain 
privileged and/or confidential information. Any other person is strictly prohibited from reading, using, 
disclosing or copying this message. If you have received this message in error, please notify the sender and 
delete the message. Thank you. 

 
 
NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is 
privileged, confidential, proprietary or otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This 
message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, copying, 
alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have 
received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender 
immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and 
destroy any printed copies.  
 
 
 
-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl  














