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1 Samråd
Samråd för ledningen har genomförts skriftligen under november, december och januari
2017/18 med berörda parter. Samrådsunderlag skickades ut till Länsstyrelsen, Värnamo
kommun, Trafikverket, Försvarsmakten, samt berörda markägare per post den 30 maj 2017
(digitala utskick den 29 maj). Försvarsmakten inbjöds till samrådet 1 december 2017 via epost. I utskicket fanns samrådsbrev med information om projektet, samrådsunderlag med
en karta över sträckningen. Samrådsunderlaget har även funnits tillgängligt via E.ON
Energidistribution ABs (nedan E.ON) hemsida under hela samrådstiden. Svarstiden för
samrådet sattes till den 19 januari 2018.
Under samrådstiden har det varit möjligt att lämna synpunkter via telefon, brev och e-post.
Inkomna synpunkter och presenteras i avsnitt 2 nedan.
Utöver de ovan nämnda myndigheter som fått ta del av samrådsunderlaget har samtliga
fastighetsägare vars fastigheter direkt berörs av de studerade sträckningarna samt
närliggande fastigheter fått ta del av information om projektet. Även taxerade ägare har fått
information skickat till sig och berörda fastighetsägare har ombetts lämna uppgifter om
eventuella arrendatorer och nyttjanderättshavare som kan komma att beröras av den
befintliga ledningen.
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2 Inkomna synpunkter
Nedan sammanfattas alla de synpunkter och den information som framkommit i genomfört
samråd.

2.1 Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköping meddelar 2017-12-15 i yttrande med beteckning 407-9384-2017
följande:
Länsstyrelsen bekräftar härmed att samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken har påbörjats i
rubricerat ärende.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på inlämnat samrådsunderlag.
Ärendet har beretts inom Länsstyrelsens planberedning där företrädare för bl.a. natur-,
kultur-, och riskfrågor även tagit del av ärendet.

2.2 Värnamo kommun
Värnamo kommun meddelar 2018-01-18 i yttrande med Dnr. 17-2028-100 följande:
E.ON Elnät Sverige AB avser att förnya tillståndet av nätkoncession för två befintliga 130
kV anslutningskraftledningar till transformatorstation vid Fänestad. Ledningarna har en
längd av 30 meter och är luftledningar. Ledningarna kommer att ha bibehållen sträckning
som idag.
Ledningen berör inte tätbebyggt område och inte heller verksamheter såsom skola och
förskola. Ledningen bedöms vara förenlig med gällande kommunala planer.
Kommunen ställer sig bakom den miljökonsekvensbedömning som tagits fram till ansökan
som på ett adekvat sätt redogör för den eventuella påverkan ledningen skulle kunna ha på
miljön och landskapet i området.
Värnamo kommun har inget att erinra kring E.ON Elnät Sverige AB ansökan om förlängd
nätkoncession avseende den sträcka ansökan avser.
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2.3 Försvarsmakten (HKV)
Försvarsmakten meddelar 2018-01-17 i yttrande med beteckning FM2017-23440:2
följande:
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

2.4 Trafikverket
Trafikverket meddelar 2018-01-16 i yttrande med ärendenummer TRV 2017/116405
följande:
E.ON avser ansöka om nätkoncession för linje för en befintlig 130 kV luftledning in till
Fänestad transformatorstation i Värnamo kommun.
Befintlig ledning är placerad ca 80 meter från väg 618. Trafikverket har inga synpunkter på
att befintlig luftledning ges nytt tillstånd.
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