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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 
 

Samhällsplanerare 
 

@lanssty-
relsen.se 

 @sweco.se 

   
 

Yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession för befintlig 
40 kV markkabel mellan skarvpunkt vid station Ljuset och stat-
ion Sävelund i Alingsås kommun, Västra Götalands län 
Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap 14§ förnyelse) ellagen och 6 

kap miljöbalken.  

 

Ärendet 
Alingsås energi ansöker om förlängd nätkoncession för befintlig 40 kV markkabel 

mellan skarvpunkt vid station Ljuset och station Sävelund i Alingssås kommun en-

ligt till ärendet hörande karta med berört område markerat.  

 

Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås.  

 

Upplysning 
Länsstyrelsens beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande mil-

jöpåverkan efter att Ni har skickat en begäran om detta med en samrådsredogö-

relse och övriga handlingar i ärendet. 

 

I detta beslut har planhandläggaren  beslutat. I den slutliga 

handläggningen har även handläggare från kulturmiljöenheten samt naturvårds-, 

vattenvårds-, miljöskyddsavdelningen deltagit  

 

 

                                                          

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

 

 

Kopia till: 

Kommunens miljöskyddsnämnd 

 

 



Från:                                               @alingsas.se>
Skickat:                                          den 30 oktober 2020 09:23
Till:                                                  
Ämne:                                            SV: Inbjudan till samråd för förlängd nätkoncession i Alingsås kommun 2020.544 SBN
 
Uppföljningsflagga:                   Följ upp
Flagga:                                           Har meddelandeflagga
 
Hej!
Här kommer Alingsås kommuns samrådsyttrande gällande; 
 
Förlängd nätkoncession för befintlig 40 kV markkabel mellan skarvpunkt vid station Ljuset och station Sävlund i Alingsås kommun, Västra Götalands län. 
 
Alingsås kommun tackar för inbjudan till samråd. Den befintliga kabeln är framför allt placerad i gatumark eller strax intill sådan. I de fall den är förlagd i annan mark stör den inte planerna för
ny bebyggelse. Den verkar inte heller störa natur- eller kulturmiljön. Vid underhåll ska största möjliga hänsyn tas till de natur- och kulturvärden som finns på platsen och kontakt tas med
Länsstyrelsen innan arbetet startar om värden riskerar att påverkas.
 
Alingsås kommun har därmed ingen erinran på samrådsförslaget.
 
 
Vänliga hälsningar

Planchef

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
 
Tel:

alingsas.se
 
www.alingsas.se
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ärendenummer  Dokumentdatum  

TRV 2020/94265 2020-09-25 

Ert ärendenummer Sidor 

- 1(1) 

 

Trafikverket 

Vikingsgatan 2-4  

411 04 Göteborg 

 

Texttelefon:  
Telefon: 0771 - 921 921 
traf kverket@traf kverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 

Samhällsplanering 

Direkt:  

@trafikverket.se 
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Alingsås Energi 

via 

 

@sweco.se  

Trafikverkets yttrande gällande ansökan om förlängd 
nätkoncession för befintlig 40 kV markkabel vid station 
Ljuset och station Sävelund i Alingsås kommun 

 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av ovan rubricerat ärende.  

Infrastruktur 

Ledningsdragningen korsar enligt samrådsunderlag Kungälvsvägen. Enligt figur 3 

korsar ledningen Vänersborgsvägen och går längs Kungälvsvägen för vilka Trafikverket 

är väghållare.  

Drift och underhåll 

För den del av ledningen som passerar statlig väg uppger sökande att erforderliga 

tillstånd har beviljats. För drift av ledning som går inom Trafikverkets vägområden ska 

tillstånd sökas av ledningsägaren. Se Trafikverkets hemsida för ansökan och 

information: http://www.trafikverket.se/ledningar. Hänvisa till Trafikverkets 

ärendenummer i eventuell ansökan. 

Trafikverket förutsätter att eventuellt arbete som påverkar statliga vägar och järnvägar 

genomförs i enlighet med Trafikverkets gällande föreskrifter och att erforderliga 

tillstånd söks och beviljas. För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på 

befintlig ledning som berör Trafikverkets anläggningar krävs alltid tillstånd. Tillstånd 

lämnas med stöd av § 44 väglagen. 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket har inget att invända mot att förlängd nätkoncession beviljas förutsatt att 

ovanstående synpunkter beaktas.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Samhällsplanerare 



Från:                                               @vattenfall.com
Skickat:                                          den 2 oktober 2020 17:34
Till:                                                  
Ämne:                                            Förlängd nätkoncession för befintlig 40 kV markkabel mellan station Ljuset och station Sävelund
Bifogade filer:                              Alingsås.pdf; Karta1.pdf; Karta2.pdf
 
Hej!
 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samråd för förlängd nätkoncession för befintlig 40 kV markkabel, mellan station Ljuset och station Sävelund i Alingsås kommun. Vattenfall lämnar följande
yttrande.
 
Vattenfall har flera elanläggningar inom aktuellt område, se bifogade kartor. Grön linje = 40 kV högspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas
läge i kartan är ungefärligt.
 
Notera att på den översiktliga kartan är det stor skala. Därför ser det ut som att det endast är en luftledning och en markkabel men det är egentligen två av varje.
 
Vid arbete i närheten av ledning så ska bevakning beställas via: https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
 
Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens https://www.ledningskollen.se/ Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00,
kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
 
Eventuellt flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören.
 
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
 
 
Med vänliga hälsningar

Fastighetsrättslig specialist
 
Tillstånd & Rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
461 88 Trollhättan
Österlånggatan 60 
 

@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution se
 
 
 
Confidentiality  C2 - Internal









Hej ,  
 
Ja, det stämmer att det är en ansökan om förlängning av tillståndet för den här ledningen. Ledningen 
hade ett eget tillstånd som gick ut 2017 men ingår i en ansökan om tillstånd för ett större område 
(områdeskoncession) som Alingsås Energi ansökt om tidigare. Denna ansökan om 
områdeskoncession har överklagats men under tiden för överklagan anser 
Energimarknadsinspektionen att ledningarna som ingår i den ansökan har tillstånd. Ledningen 
innehar på så vis fortfarande tillstånd men behöver nytt tillstånd för egen linje. Nu söker Alingsås 
Energi om förlängning av tillståndet för just den här ledningen.  
  
Enligt det förslag som vi samråder om kommer ledningen att fortsätta som idag, samma utformning 
och sträckning utan några åtgärder. Jag bifogar en karta över hur ledningen är dragen på er 
fastighet. Jag bifogar även karta över en detaljplan där området ska vara tillgängligt för 
underjordiska ledningar över er fastighet.   
 
Återkom gärna om något är otydligt eller om du har fler frågor.  
 
Vänligen,  

  
 
Från: @lidl.se>  
Skickat: den 14 september 2020 09:10 
Till: @sweco.se> 
Ämne: RE: Alingsås energi  
 

Hej Frida, 
 
Jag tolkar bifogat som att det enbart handlar om en ansökan om att förlänga tillståndet för 
del av ledningen? 
 
När löper befintligt tillstånd ut och exakt var är den dragen inom vår fastighet (  

 
 
Är där något planerat att göra med ledningen som kommer att innebära en åverkan på vår 
fastighet? 
 
Med vänlig hälsning 
 

  
Fastighetsutvecklare  
Tel:    
Mobile:   
Email: @lidl.se  
Lidl Sverige KB, Johan på Gårdas Gata 5A, 412 50, Göteborg, www.lidl.se , 
www.facebook.com/lidlsverige  
För information om hur Lidl hanterar personuppgifter: www.lidl.se/dataskydd  

  Ha miljön i åtanke när du överväger att skriva ut detta meddelande. Lidl - På väg mot 
framtiden.  



If you are not the intended recipient of this message, please let us know by e-mail reply and 
delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone. 

 
 



Fastighetsägare 

1. Inkom via telefonsamtal 2020-09-15 

Fastighetsägaren undrar över hur ledningen kommer påverka hans fastighet. Han har 

förhandsbesked om ett LSS-boende på sin fastighet och är fundersam över hur ledningen 

kommer påverka den möjligheten. Han undrar även vad magnetfältet kommer att bli vid 

hans fastighet.   




