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Enheten för planfrågor

Datum

Beteckning

2019-08-27

407-36341-2019

WSP Sverige

2019-11-29

YTTRANDE

Remiss med diarienummer/projektnummer 2017–103381

Ärendet
Verksamhetsutövaren har till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 24 §
miljöbalken översänt ett samrådsunderlag, daterat i juli 2019, gällande av
nätkoncession för 45 kV-ledning i Södertälje kommun.
Aktuell sträckning är 410 meter och sträcker sig mellan Järna och Billsta.
Ledningen är uppförd mellan 1969–1989. Energimarknadsinspektionen har krävt
att ansökan ska kompletteras och med anledning av det har nya handlingar tagits
fram till en ansökan on förlängd nätkoncession.
Länsstyrelsens synpunkter
Markföroreningar

Aktuell ledningsdragning passerar ett misstänkt förorenat område. Länsstyrelsen
efterfrågar att denna aspekt beaktas vid framtida underhållsarbeten då det är
aktuellt med grävning, eller liknande, i områden där det finns risk för att spridning
av föroreningar eller att det kan förvärra en föroreningssituation.
Länsstyrelsen är i allmänhet av den meningen att det vid utbyte av gamla
kreosotimpregnerade stolpar är lämpligt att undersöka om dessa gett upphov till
någon föroreningssituation samt om någon typ av riskreducerande åtgärd är
nödvändig.
Om markarbeten ska utföras ska det finnas en plan för hur eventuella föroreningar
tas om hand.
Om föroreningar påträffas vid markarbeten eller liknande, ska
tillsynsmyndigheten kontaktas. Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i
samråd med tillsynsmyndigheten.
Upplysning
Länsstyrelsen beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en
samrådsredogörelse.
Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planhandläggare

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10

2017-103381-0012

Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje JärnaBillsta inom Södertälje kommun i Stockholms län

Inbjudan till skriftligt samråd för befintlig ledning mellan Järna – Billsta.

Samrådstiden är satt till 20 augusti.
Bifogat detta mail finner ni inbjudan till samråd och Samrådshandlingen inkl kartbilagor.
Vänligen bekräfta att ni mottagit detta mail.
Med vänlig hälsning
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Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för en befintlig 45
kV luftledning Järna transformatorstation och Billsta i Södertälje kommun, Stockholms län.
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WSP Sverige AB
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
T +46 10-722 50 00
wsp.com

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 email system and destroy any printed copies.

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På
sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.
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