Bilaga 2 – Inkomna yttranden kompletterande samråd december 2020

Samrådsredogörelse

Planerad 30 kV markkabel för
anslutning av
vindkraftsanläggningen
Skåramåla (de östra verken) i
Tingsryds kommun,
Kronobergs län
Januari 2021

2 (2)

YTTRANDE
Datum
2020-12-21

Ärendenummer
407-6687-2020

miljökvalitetsnormer (MKN) och förslag på skyddsåtgärder för vatten kommer
att beskrivas i MKB. E.ON bedömer att de åtgärder som avses utföras i vatten är
av sådan karaktär att de ryms inom ramen för en anmälan om vattenverksamhet
enligt 11 kap 9a § MB.
Mot bakgrund av ovan samt att vindkraftparker generellt inte är en verksamhet
med utsläpp av föroreningar till vatten har Länsstyrelsen inga ytterligare
synpunkter.
Miljöskydd
Det framgår av handlingarna att ledningsdragningen endast berör infarten till
fastigheten för det misstänkt förorenade området och därför inte påverkar
föroreningarna. Länsstyrelsen har inga invändningar.

Länsstyrelsen kan dock informera om att parallellt med nätkoncessionen så pågår
samråd om vägdragningar för vindkraftparken. En hel del av dessa sträckor är
detsamma då kabel så långt som möjligt läggs ut med vägdragningarna. Detta
ärende är under handläggning på Länsstyrelsen.
DELTAGANDE
I yttrandet har planarkitekt

beslutat.

I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturskydd,
kulturmiljövård, miljöskydd och vattenvård medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 9 december 2020 14:39

@jordbruksverket.se>

Remiss - kompletterande samråd avseende planerad 30 kV kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs län

Dnr 4.5.17-18881/2020
Hej
Jordbruksverket komer inte att lämna några synpunkter i ärendet.
hälsningar
Växtskyddshandläggare
Miljöregelenheten
Jordbruksverket
Från:
@sweco.se>
Skickat: den 30 november 2020 17:14
Till: regionsyd@friluftsframjandet.se; tingsryd@naturskyddforeningen.se; Registrator@lrf.se; sydost@lrf.se; info@ronnebyairport se; info@smalandairport se; remisser@swedavia.se;
kansli@rydssk.com; styrelsen@rydsmk.com;
@hotmail.com;
@telia.com;
42@gmail.com;
@sodra.se; registrator@raa.se;
jrf@jagarnasriksforbund.se; info@birdlife.se; sgu@sgu.se; sgi@swedgeo.se; elskydd@skanova.se; registrator@svk.se; info@scouterna.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; registrator@msb.se;
trafikverket@trafikverket.se; registrator@naturvardsverket.se; Jordbruksverket <Jordbruksverket@jordbruksverket.se>; pts@pts.se; registrator@elsakerhetsverket.se
Kopia:
@sweco.se>
Ämne: Inbjudan till kompletterande samråd avseende planerad 30 kV kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs län
Hej,
E.ON Eldistribution planerar två nya 30 kV kraftledningar i Skåramåla, Tingsryd kommun. Bifogat finns ett kompletterande samrådsbrev, med tillhörande bilagor. Ledningssträckningen har nu beslutats
delas upp i två koncessioner (väst och öst). Den ändring som presenteras i det kompletterande samrådet avser endast vilken sida av väg 119 som förordas, och berör endast den östra koncessionen.
Resterande sträckning är densamma som redovisats i tidigare samråd.
Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har E.ON valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för vid eventuella frågor, stort som
smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att känna er delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!
Sista svarsdag är 2020-12-22
Svar skickas till

@sweco.se alternativt:

Sweco Energy AB
Att
602 27 Norrköping
Med vänlig hälsning,
På uppdrag av E.ON Energidistribution AB

Tillstånd & MKB

Sweco Energy AB
Hospitalsgatan 3B

SE-602 27 Norrköping
Norrköping
Telephone +46 8 695 60 00
Mobile
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kjlor-0001u6-3p&i=57e1b682&c=4aSJlZ_ju7ez8fjXB0IhDSp4MeYr7CSGAx2cxIeMelsa.einarsson@sweco.se doOaVJgU00NENeSr8GyuO9CqJR0ZzJyAGcODDasg5ODUZKPYDhO2W81y3klUe_-2qbCeYx1q8mkZ79OUKGP9QcPXkeFIvLdKficAjedNxfVMSttqiIcczG_NdtAvFfaIPXqwHC_EYpDABpB9emBvVhSV9Rhb3sQpn19kig2N5Lrw

Follow Sweco on social media:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
For more information on how Sweco processes your personal data, please read here.

Det här meddelandet har scannats efter spam & virus. Om du anser att det här meddelandet ändå borde ha stoppats av spamfiltret, klicka här för att rapportera meddelandet!

Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat:
den 3 december 2020 16:16
Till:
Ämne:
NV-09093-20: Inbjudan till kompletterande samråd avseende planerad 30 kV kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs län
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: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: https://urldefense.com/v3/__http://www.naturvardsverket.se__;!!HBVxBjZwpQ!h4ZCT__K9W123ZsjvRDuNh3Mn3ZgT8zCzwCX963SKcAGRaITBxG7LORHcuOQC8fK2sA$
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på https://urldefense.com/v3/__http://www.naturvardsverket.se/hantering-avpersonuppgifter__;!!HBVxBjZwpQ!h4ZCT__K9W123ZsjvRDuNh3Mn3ZgT8zCzwCX963SKcAGRaITBxG7LORHcuOQzz2PMKY$

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@skogsstyrelsen.se
den 8 januari 2021 13:43
Konc nummer 7103

Hej!
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.
Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att illföra som har bäring på detta.
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är illsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och
delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL ). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling
och hushållning med naturresurser.
Med vänlig hälsning
| Skogskonsulent
Skogsstyrelsen | Skånes distrikt
Box 63, 28121 Hässleho
036-35 93 00 (växel) |
)
s
@skogsstyrelsen.se | skogsstyrelsen.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 22 december 2020 09:18

@mil.se>

[ES] Försvarsmaktens yttrande FM2020-20486:8, ang. kompletterande samråd planerad 30 kV kraftledning, Tingsryds kommun.

Hej.
Här kommer Försvarsmaktens yttrande FM2020-20486:8, angående kompletterande samråd avseende planerad 30 kV kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs 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.
Vid frågor i ärendet är ni välkomna att kontakta mig.
Med vänlig hälsning

Samhällsplanerare
FÖRSVARSMAKTEN
Fysisk planering
107 85 STOCKHOLM
Besöksadress: Banérgatan 62
Mobil:

mil.se
e-post: fysplan@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd
information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt
information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the
message does not contain classified information.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
den 22 december 2020 21:42
Angående kompletterande samråd för E.ON Energidistribution AB planerade två nya 30 kV kraftledningar i Skåramåla, Tingsryds kommun
Yttrande angående undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken avseende planerad 30kV kraftledning i Tingsryds kommun,Kronobergs län Svk 2020 3256.pdf

Hej,
Svenska kraftnät har tidigare lämnat synpunkter i ärendet i ett yttrande daterat 2020-10-29 (bifogas), dessa kvarstår. Då det kompletterande samrådet avser den östra delen av
planerad ledning föranleder det inte några ytterligare synpunkter från Svenska kraftnäts sida.
Med vänlig hälsning

PLANHANDLÄGGARE
SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1
TEL
SVK.SE
WWW.SVK.SE

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@trafikverket.se
den 14 december 2020 16:11
Yttrande från Trafikverket: Samråd enligt miljöbalken avseende planerad 30 kV kraftledning vid Torstensmåla, Tingsryds kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2020/123149
Er referens: Konc.nummer 7103

Samråd enligt miljöbalken avseende planerad 30 kV kraftledning vid Torstensmåla, Tingsryds kommun
E.ON avser ansöka om nätkoncession för linje för en ny 30 kV markkabel vid Torstensmåla i Tingsryds kommun för att ansluta den planerade vindkraftsparken Skåramåla till elnätet.
I god tid före arbetets påbörjande ska sökande inkomma med ansökan enligt 44§ väglagen angående tillstånd för framdragande av ledningen inom område för allmän väg. Se Trafikverkets hemsida för
ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar
Förläggning av kabel inom vägområdet ska ske under sådana former att drift och underhåll av vägen inte fördyras, att skador på vägkonstruktionen inte uppstår eller att fara eller hinder för trafiken inte
vållas på grund av ledningen eller dess kringutrustning eller vid tillsyn eller underhåll av dessa. Viltstängsel, avvattning och slänter får inte påverkas. I övrigt ska kabeln tryckas under vägkroppen om den ska
korsa vägen.
Nya transformatorstationer bör placeras utanför byggnadsfritt avstånd för respektive väg och det förutsätts att erforderliga tillstånd söks.

Med vänlig hälsning

Biträdande utredare
Planering, Trafikverket Region Syd

Samtliga remisser till Trafikverket ska skickas till tra fi kverket@tra fi kverket.s e eller:

Trafikverket

Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge
Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 2 december 2020 10:39

@Elsakerhetsverket.se>

Samrådsyttrande – Kompletterande samråd, enligt 6 kap. miljöbalken, avseende planerad 30 kV kraftledning för anslutning av Skåramåla vindkraftsanläggning i Tingsryds
kommun, Kronobergs län, vårt ärende dnr 20EV7272

Hej!
Elsäkerhetsverket har beträffande rubricerat, med anledning av Sweco Energy AB:s inbjudan till kompletterande samråd, den 1 december 2020, tagit del av informationen i föreliggande samrådsbrev och
har inga invändningar.
Med vänlig hälsning
Elinspektör
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
TEL
VXL 010-168 05 00
www.elsakerhetsverket.se
Få information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Kolla snabbt och enkelt vilken el du får koppla - Kopplasäkert.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Vindkraftremisser Rakel <vindkraft@msb se>
den 21 december 2020 11:14
MSB 2020-15218-1 - Inbjudan till kompletterande samråd avseende planerad 30 kV kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs län

Yttrande angående kraftledning vid Skåramåla i Tingsryd kommun.
MSB har utrett konsekvenserna av kraftledningen för påverkan på radiokommunikationssystemet Rakel, på de positioner och områdeskarta som angavs i er förfrågan, 2020-11-30.
Slutsatsen är att den markförlagda kraftledningen inte kommer att ha någon påverkan på Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkens placering inte kommer att påverka radiosystemet Rakel.
MSB har inget att invända mot etablering av kraftledningen i området

Med vänlig hälsning
Systemarkitekt
Från:
@sweco.se>
Skickat: den 30 november 2020 17:14
Till: regionsyd@friluftsframjandet.se; tingsryd@naturskyddforeningen.se; Registrator@lrf.se; sydost@lrf.se; info@ronnebyairport se; info@smalandairport se; remisser@swedavia.se;
kansli@rydssk.com; styrelsen@rydsmk.com;
@hotmail.com;
@telia.com;
@gmail.com;
@sodra.se; registrator@raa.se;
jrf@jagarnasriksforbund.se; info@birdlife.se; sgu@sgu.se; sgi@swedgeo.se; elskydd@skanova.se; registrator@svk.se; info@scouterna.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; MSB Registrator
<registrator@msb.se>; trafikverket@trafikverket.se; registrator@naturvardsverket se; jordbruksverket@jordbruksverket.se; Post- och telestyrelsen <pts@pts.se>; registrator@elsakerhetsverket.se
Kopia:
@sweco.se>
Ämne: Inbjudan till kompletterande samråd avseende planerad 30 kV kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs län
Hej,
E.ON Eldistribution planerar två nya 30 kV kraftledningar i Skåramåla, Tingsryd kommun. Bifogat finns ett kompletterande samrådsbrev, med tillhörande bilagor. Ledningssträckningen har nu beslutats
delas upp i två koncessioner (väst och öst). Den ändring som presenteras i det kompletterande samrådet avser endast vilken sida av väg 119 som förordas, och berör endast den östra koncessionen.
Resterande sträckning är densamma som redovisats i tidigare samråd.
Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har E.ON valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för vid eventuella frågor, stort som
smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att känna er delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!
Sista svarsdag är 2020-12-22
Svar skickas til

@sweco.se alternativt:

Sweco Energy AB
Att:
602 27 Norrköping
Med vänlig hälsning,
På uppdrag av E.ON Energidistribution AB
Sweco Energy AB
Hospitalsgatan 3B

Tillstånd & MKB
Norrköping
Mobile

sweco.se

SE-602 27 Norrköping
Telephone +46 8 695 60 00
http://www.sweco.se

Follow Sweco on social media:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
For more information on how Sweco processes your personal data, please read here.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 13 december 2020 11:59

@outlook com>

7103

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej,
vi vill än en gång klargöra att ert fortsatta skrivande inte är ett alternativ för invånarna i Torstensmåla. Vi motsätter oss den planerade installationen av vindkraftsanläggningen och de tillhörande
ledningsförläggningarna från de redan nämnda.
De är medvetna om installationsmöjligheter utan någon försämring av människor och djur.
Med vänlig hälsning
Mail für Windows 10

