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Samrådredogörelse
Förnyelse av nätkoncession för befintlig 130 kV-kraftledning mellan
Lextorp i Trollhättans kommun och Högstorp i Lilla Edets kommun,
Västra Götalands län.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för
del av befintlig kraftledning (benämnd ZL3S1) mellan Lextorp i Trollhättans kommun och
Högstorp i Lilla Edets kommun, se figur 1.
Ledningen är en luftledning med en nätspänning om 130 kV och en längd på ca 20 km och är
nödvändig för att upprätthålla en fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i
området. Ledningen förser bland annat Lilla Edet, men också andra delar av Västra Götaland
med el. Även pappersbruket i Lilla Edet är beroende av ledningen. Vattenfall Eldistributions
utgångspunkt är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande.
Anledningen till ansökan är att ledningen saknar giltiga tillstånd. År 2007 inkom Vattenfall
Eldistribution AB med en ansökan om förlängning av tillståndet som avvisades av
Energimarknadsinspektionen år 2017 med hänvisning till brister i genomfört samråd enligt
miljöbalkens 6 kapitel. Detta eftersom samråd inte hade genomförts med berörda
fastighetsägare. Vattenfall Eldistribution har fått ett föreläggande från
Energimarknadsinspektionen att inkomma med ansökan om nätkoncession senast den 30 april
2018.

2 SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING
Samråd avseende ledningens förlängda tillstånd inleddes 10 januari 2018 och avslutades 9
februari 2018.
Ett samrådsunderlag togs fram som redogjorde för projektets bakgrund och syfte, ledningens
omfattning, utformning och lokalisering, tillståndsprocessen, samt en övergripande
konsekvensbedömning av den befintliga ledningen.
Samrådet genomfördes med länsstyrelsen, kommunerna, samt enskilda som ansågs vara
berörda av ledningen. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare, liksom delägande
fastighetsägare i samfälligheter inom 100 meter från ledningen, bjöds in till samråd genom
brevutskick 10 januari 2018. Samråd skedde samtidigt med Länsstyrelsen Västa Götaland,
samt med aktuella kommuner, Lilla Edet och Trollhättan. Utskick till länsstyrelse och
kommuner skedde via e-post 10 januari 2018. Information om projektet, samrådsunderlag
samt uppgifter om hur synpunkter på samrådsunderlaget kunde lämnas fanns tillgänglig på
Vattenfall Eldistributions hemsida från och med den 10 januari. Sista datum för yttranden
sattes till 9 februari 2018, då samrådet avslutades.
Nedan redogörs för inkomna yttranden och Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande.
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2.1

Inkomna yttranden – samråd om sträckning

Lilla Edets kommun
2018-01-16
Lilla Edets kommun har med utgångspunkt i samrådsunderlaget i nuläget inget att erinra.
Trollhättans Stad
2018-02-09
Trollhättan stad har inga synpunkter som fastighetsägare. Som kommun väntar man med svar
till det att Energimarknadsinspektionen skickar ut ärendet på remiss.
Sjöfartsverket
2018-01-16
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring fortsatt nätkoncession då varken sjöfartsintressen eller
markfrågor tillhörande Sjöfartsverket berörs.
Trafikverket
2018-01-22
Trafikverket har inget att erinra mot att nätkoncession beviljas förutsatt att nedanstående beaktas.
Trafikverket förutsätter att Vattenfall ämnar att fortsätta driva ledningen i befintlig sträckning och
utförande.
Trafikverket förutsätter att eventuellt arbete som påverkar statliga vägar eller 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 inom väg- och
järnvägsområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat ansökan.
Tillstånd lämnas med stöd av § 44 väglagen. Se Trafikverkets hemsida för ansökan och
information: http://www.trafikverket.se/ledningar

Vattenfalls Eldistribution AB:s bemötande;Vattenfall Eldistribution AB har noterat
Trafikverkets synpunker och tar med oss dem i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan för
ledningen.
Lunden Ekonomisk Förening
2018-01-23
Lunden ekonomisk förening ställer sig positiva till förlängd koncession för denna ledning.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
2018-02-08
Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås förutsatt att befintlig luftledning
behålls i nuvarande utformning eftersom ingen förändrad markanvändning sker.
Om andra alternativ till befintlig luftledning blir aktuell, såsom borttagande av luftledning
och/eller nedgrävning av markkabel, kan detta komma att beröra kulturlämningar.
Länsstyrelsen kan då komma att ställa krav på arkeologiska åtgärder såsom exempelvis
utredning för att ta reda på eventuell förekomst av okända fornlämningar inom planerad
ledningssträckning eller andra anpassningar av arbetsföretagets påverkan på kulturmiljö.
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Fastighetsägare till fastigheterna
2018-02-08
Fastighetsägare undrar vilken kompensation som gavs vid kraftledningsgatans införande, samt
vilken bredd denna hade. Därutöver undrar fastighetsägare hur lång i tiden avtalet är gällande
och varför ingen hyra/årsavgift för marken utgår samt vad som sker med denna om avtalet
förlängs. Vidare frågar fastighetsägare hur mycket bredden på kraftedningsgatan utökats efter
stormen Gudrun, samt om kompensation utgått för denna breddning.
Vattenfalls Eldistribution AB:s bemötande; Vattenfall Eldistribution AB har svarat
fastighetsägaren att ledningen är bonitetsinlöst med en skogsgatubredd som varierar mellan
24-46 meter och intrångsersättning utgick vid uppförandet av ledningen. Rättigheterna gäller
för all framtid.
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