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SAMRÅD AVSEENDE PLANERAD KRAFTLEDNING MELLAN 

KATRINEHOLM OCH SPETEBY 

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan Katrineholm och 

Speteby och genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ledningen berör Katrineholms kommun i 

Södermanlands län.  

Syftet med den nya 130 kV ledningen är att förse en större industrikund med el. Den planerade ledningen 

kommer även att leda till en förstärkning av hela elnätet i Södermanlandsregionen samt till att göra elnätet 

mer driftsäkert. Den ledningssträckning som nu samråds (Alternativ A i kartan nedan) löper uteslutande 

parallellt med befintliga 130 kV kraftledningar. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning.  

För att bygga ny 130 kV ledning krävs troligtvis ombyggnation av en befintlig 130 kV ledning benämnd 

ML1S6. Detta samråd omfattar även eventuell ombyggnation av ML1S6. 

 

För att bygga den nya kraftledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om tillstånd för ledningen 

(nätkoncession för linje). Vattenfall Eldistribution AB vill med detta brev inbjuda er till samråd, inom vilket ni 

som berörd part har möjlighet att yttra er kring ledningssträckningen samt ge förslag på frågor som behöver 

belysas i kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Samrådet genomförs skriftligen. Normalt sett 
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skulle även ett öppet samrådsmöte hållas för berörda och allmänhet. Under rådande omständigheter med 

pågående smittspridning av Covid-19 så har Vattenfall Eldistribution AB bedömt ett öppet samrådsmöte som 

olämpligt. Möjlighet kommer istället finnas för kontakt via telefon eller mail. Vid funderingar vänligen kontakta 

ansvariga konsulter,  eller . 

Ett digitalt informationsmöte kommer att hållas för berörda fastighetsägare under samrådstiden. Mer 

information om detta samt inbjudan till mötet kommer i ett separat brev. 

En samrådshandling med närmare information om sträckningsförslaget, dess utformning, omfattning och 

förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/katrineholm-speteby. Samrådsunderlag 

kan också beställas genom att kontakta @sweco.se, . 

Viktig information 

Vi ber er att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till er 

fastighet som kan väntas bli berörda av projektet. Om dessa önskar ytterligare informationsmaterial går det 

bra att kontakta oss och få detta skickat per post. Vi ber er även vidarebefordra kontaktuppgifter till eventuella 

nyttjanderättsinnehavare som berörs av projektet till oss snarast möjligt. 

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-03-26 till: 

katrineholm@sweco.se 

 

Alternativt: 

Sweco Energy AB 

Att:  

Box 340 44 

100 26 Stockholm 

 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 
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