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Kommunstyrelsen 

Ordförandebeslut i brådskande ärende - Svar på 
samråd - Ny 130 kV-ledning mellan Duvhällen, 
Eskilstuna kommun - Lindhult, Kungsörs kommun 
 

Beslut 
Eskilstuna kommuns yttrande daterat den 25 mars 2020 över Samråd angående ny 130 
kV-ledning, Duvhällen, Eskilstuna kommun – Lindhult, Kungsörs kommun, antas. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterat den 25 
mars 2020. Av skrivelsen framgår bland annat att Vattenfall Eldistribution AB (VF) 
har sänt ut underlag för samråd inför ansökan om koncession för ny 130kV-ledning 
från Duvhällens vindkraftspark inom Eskilstuna kommun till Lindhult i Kungsörs 
kommun. Ledningens syfte är att ansluta vindkraftsanläggningen till det befintliga 
ledningsnätet i Lindhult. Vindkraftsparkens storlek leder till att den torde behöva 
anslutas till ett regionalt nät om 130kV. Nät med sådan spänningsnivå anläggs vanligen 
som luftledning.  
 
VF har utrett såväl ett luftledningsalternativ som ett nedgrävt markkabelalternativ. En 
luftledning blir ca 8 kilometer lång och medför en cirka 40 meter bred ledningsgata 
genom berörda skogsområden. En nedgrävd kabel blir cirka 9 kilometer lång varav ca 
7 km skulle kunna anläggas utmed vägar eller motsvarande medan övriga 2 kilometer 
skulle behöva dras över andra marker. 
 
Eskilstuna kommun äger ingen berörd mark. Oavsett vilket alternativ som anläggs 
påverkar ledningen omgivningen. Det finns dock ur natur- och 
vattenpåverkansperspektiv, inte skäl för Eskilstuna kommun att förorda ett alternativ 
före det andra. Kommunen utgår från att den prövning och de avvägningar som görs 
inom ramen för koncessionsansökan, beaktar ledningens nytta och tekniska 
förutsättningar i förhållande till den påverkan den innebär. 
 
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun har lämnat eget yttrande. 
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Beslutet har fattats med stöd av punkt 6 kapitlet 39 § kommunallagen 
(2017:725) och punkten 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
KOMMUNSTYRELSEN  
 
 
 
 

                 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och räddningsnämnden 
Eskilstuna Energi och miljö Elnät AB 

@vattenmiljovarmland.se 
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Svar på samråd - Ny 130 kV-ledning mellan 
Duvhällen, Eskilstuna kommun - Lindhult, Kungsörs 
kommun 
 

 
Angående koncessionsansökan för ny 130 kV ledning mellan Duvhällen 
vindkraftspark i Eskilstuna kommun och befintlig 130kV ledning vid Lindhult i 
Kungsörs kommun. 
 
Bakgrund 
 
På beställning av Duvhällen Vindpark AB avser Vattenfall Eldistribution AB ansöka 
om linjekoncession för en ny 130 kV ledning. Inom ramen för tillståndsansökan ska 
ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23 - 25§§ miljöbalken genomföras. Om 
verksamheten antas utgöra betydande miljöpåverkan ska även avgränsningssamråd 
genomföras enligt 6 kap 29§ miljöbalken. I föreliggande fall har sökanden valt att 
utforma samrådet för att uppfylla kravet på avgränsningssamråd. Samrådet gäller 
planerade kraftledning för att förbinda Duvhällens vindkraftpark i Eskilstuna kommun 
med befintligt kraftnät i Lindhult i Kungsörs kommun. Samrådet berör endast 
kraftledningen med tillbehör och inte vindkraftsparken. 
 
Synpunkter 
 
Eskilstuna kommun äger inte någon mark som berörs av de båda redovisade 
ledningsalternativen. 
Kommunen lämnar följande synpunkter. Oavsett vilket alternativ som anläggs 
påverkar ledningen omgivningen. Det finns dock ur natur- och vatten 
påverkansperspektiv, inte skäl för Eskilstuna kommun att förorda ett alternativ före 
det andra. Kommunen utgår från att den prövning och de avvägningar som görs inom 
ramen för koncessionsansökan, beaktar ledningens nytta, driftsäkerhet och andra 
tekniska förutsättningar i förhållande till den påverkan den innebär på omgivningen. 
 
Samrådsunderlaget presenterar två alternativ för ledningen. Ett alternativ med 
nedgrävd markkabel och ett med luftledning. De olika alternativen medför olika 
påverkan. Inget av alternativen påverkar i någon högre grad, särskild skyddsvärd miljö 
inom Eskilstuna kommun. 
 
Föreslagen dragning av markkabel går längs med vägen både norr och söder om 
ängsmarken vid Hägeråsen, för att vika av ut till ängsmarken. På fastigheten 

 passerar alternativet med markkabel en ängs- och betesmark. Utifrån 
tillgänglig information i samrådsunderlaget och uppgifter i kommunens egen databas, 
är naturvärdet osäkert. Om det alternativet väljs bör det undersökas och klargöras att 
det går att passera ängsmarken utan att skada höga naturvärden. Det är självfallet 
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viktigt att återställa marken så gott som möjligt efter entreprenaden, särskilt där 
betesmark eller ängsmark berörts. 
 
Utifrån landskapsbild, estetiska och rekreativa värden utgör luftledning ett negativt 
inslag. Ett alternativ med luftledning tar mark i anspråk för behövlig ledningsgata. 
Sökanden kan och bör lämpligheten att utför biotopvårdande eller tillskapande 
åtgärder i ledningsgatan i alternativet med luftledning. 
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Från: @eskilstuna.se>
Skickat: den 24 februari 2020 09:18
Till:
Ämne: Ärendenummer [MMM-MRN.2020.819] Synpunkter gällande samråd för ny 

kraftledning från Duvhällens vindkfatspark till befintlig kfatledning Lindhult

Ärendenummer: MMM-MRN.2020.819 
Fastighet: flera fastigheter 
  
Hej! 
  
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 
kraftledning i Kungsör och Eskilstuna kommuner. Avsikten är att ansluta den planerade 
vindkraftparken Duvhällen till befintlig 132 kV-ledning i Lindhult. 
  
Inom ramen för en tillståndsansökan genomförs nu ett undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap. 23-25 
§§ miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) 
samt samråda om MKB:s innehåll och utformning. Miljökontoret har fått underlaget för yttrande. 
  
Miljökontoret bedömer inte att planerad åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
kapitel 6 §§ 23-25. 
  
Vad vi kan se kommer inte lokaliseringen att beröra några potentiellt identifierade förorenade områden inom 
Eskilstuna kommun. Sökanden uppmanas om att underrätta Miljökontoret vid eventuella fynd av föroreningar i 
mark i samband med grävningsarbeten. 
  
Om grävarbeten ska utföras på kommunal mark är det viktigt att veta att innan du ska gräva i mark inom Eskilstuna 
kommun måste du ansöka om schakttillstånd. Mer information och anvisningar finns på 
https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/gator-och-vagar/tillstand-for-att-grava-och-schakta.html 
  
Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss. 
  
Med vänlig hälsning 
  

 
Miljöinspektör 
 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Miljökontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 
Besöksadress: Alva Myrdals gata 3 D 
eskilstuna.se 
 
Vi gör Eskilstuna - tillsammans 
  
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna 
kommun behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR. 
  
  
  
Ärende hos kommunen: MMM-MRN.2020.819 
Mottagare: Vattenfall Eldistribution AB/NEKTAB[ @vattenmiljovarmland.se] 
  
  



Kungsörs kommun  
DELEGATIONSPROTOKOLL 
Beslutsdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Vattenfall Eldistribution AB (inkl yttrande) , akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 
§ 2 
Yttrande gällande samråd för ny 132 kV 
kraftledning mellan Duvhällen vindkraftspark 
i Eskilstuna och befintlig 132 kv ledning vid 
Lindhult i Kungsör 
(KS 2020/56) 
Kungsörs kommun har av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) 
inbjudits till samråd avseende ny 132 kV kraftledning. En ny 
vindkraftpark med maximalt 10 verk och en högsta höjd på 210 
meter ska uppföras vid Duvhällen, nordost om Alberga, Eskilstuna 
kommun. Bolaget för vindkraftsparken bygger en helt ny 
transformatorstation för anslutning av ledningar från 
vindkraftparken. 
 
Ledningens dragning planeras gå mellan Duvhällens vindkraftverk 
i Eskilstuna kommun och Lindhult i Kungsörs kommun, där den 
kopplas på befintlig 132 kVledning. Kraftledningen kommer 
mestadels ha sin dragning i Kungsörs kommun.  
Det här samrådet och kommunens yttrande berör endast själva 
kraftledningen och inte vindkraftsparken. 
 
Kungsörs kommun anser att det sammantaget finns fler fördelar 
med markkabelsträckningen jämfört med luftledning.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
· Samrådshandlingar från Vattenfall Eldistribution AB 
· Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2020-03-

04 
 
Beslut Med stöd av gällande delegation antas förvaltningens förslag till 

yttrande som Kungsörs kommuns yttrande över samråd för ny 132 
kV kraftledning mellan Duvhällen vindkraftspark i Eskilstuna och 
befintlig 132 kv ledning vid Lindhult i Kungsör.  
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 

 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Från: @vmmf.se>
Skickat: den 9 mars 2020 10:32
Till:
Ämne: Ledningsdragning, remisssvar

Hej! 
 
Jag är ledsen för att vårt svar dröjde, tyvärr kom lite sjukdomar emellan. 
Miljöenheten på VMMF (Arboga och Kungsörs kommun) har läst samrådshandlingarna för ledningsdragningen och 
har inga specifika synpunkter just nu. Hur ser det ut, kommer vi få handlingarna på remiss i något annat skede i 
tillståndsprövningen? 
 
Med vänlig hälsning 

 
Enhetssamordnare 
miljö- och hälsoskyddsenheten 
 

 
Box 19 
732 21 Arboga 
 
E-post: @vmmf.se 
Telefon direkt  
Telefon växel 0589-67 02 00 
Besöksadress: Gunnarsrovägen 2 
Hemsida: www.arboga.se   www.kungsor.se  
 
Du hittar mer information om hur vi behandlar dina  
personuppgifter under följande länk: GDPR 
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Från: @sgu.se>
Skickat: den 24 februari 2020 15:28
Till:
Kopia: SGU Diariet
Ämne: SGU:s svar till Vattenfall Eldistributions inbjudan till samråd angående ny 

kraftledning från Duvhällens Vindkraftpark i Eskilstuna kommun i Södermanlands 
län till Lindhult i Kungsör kommun, Västmanlands län. SGU Dnr 33-407/2020

Till: @vattenmiljovarmland.se 
 
 
Jag översänder SGU:s svar till Vattenfall Eldistributions inbjudan till samråd angående ny kraftledning från Duvhällens 
Vindkraftpark i Eskilstuna kommun i Södermanlands län till Lindhult i Kungsör kommun, Västmanlands län. SGU Dnr 
33-407/2020. 
 
 
 
Till stöd för ansökningar angående olika typer av infrastrukturprojekt har SGU sammanställt vad lagen säger, och 
vilka SGU:s generella ställningstagande är, sammanfattade i checklistor för infrastrukturprojekt: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/ 
 
Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen och vi lämnar därför endast i undantagsfall 
platsspecifika synpunkter.  
 

 
Med vänlig hälsning 
 

 
 
 

 
Statsgeolog 
Sveriges Geologiska Undersökning 
Guldhedsgatan 5 A  
41320 Göteborg 
tfn  

sgu.se 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist  

 på telefon  alt @lfv.se.   





 

2020-02-24 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CN S-utrustning inget att erinra mot något av 
dragningsalternativen men föredrar markkabelalternativet. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum� LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på �� �-utrustning 
förändras, eller om ny �� �-utrustning etableras i hindrets närhet� 
 

Med CN S-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, � avigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 ut

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på �CAO � OC 015. 

 

VIKTIG T: � vårt remissvar har L�V inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om C� S-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. �erörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

 

 

LFV erbjuder produkten �lyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. �ör mer information, se 

w w w .lfv.se/flyghinderanalys.  
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(AAR)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Vattenfall Eldistribution AB, 

 

2020-02-12          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA,  

@mil.se 

                  

Yttrande avseende samråd för ny 132-kV kraftledning från Duvhällens 

vindkraftpark till befintlig kraftledning Lidhult, Eskilstuna kommun, 

Södermanlands 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.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Tf. Chef, sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

  



 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2020-02-17 FM2020-4920:4 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

Sändlista 

Vattenfall Eldistribution AB 

genom Eva Nilsson  @vattenmiljovarmland.se  

 

För kännedom 

FMV LedMNät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Från: @skogsstyrelsen.se
Skickat: den 2 mars 2020 10:53
Till:
Kopia: Evolution@skogsstyrelsen.se
Ämne: Sv: Inbjudan till skriftligt samråd - Ny kraftledning Duvhällen, SKS2020-606

Hej! 
Angående ert ärende SKS2020-606, inför koncessionsansökan för ny 132 kV-ledning mellan Duvhällen 
vindkraftpark Eskilstuna kommun, Södermanlands län och befintlig 132 kV-ledning vid Lindhult, Kungsör 
kommun, 
Västmanlands län. 
Om det är något naturområde/skydd som Länsstyrelsen önskar vår reflektion på, så kontaktas SKS vid 
behov.   
 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
 

  |  Skogskonsulent 
Skogsstyrelsen  |  Dalarnas distrikt 
Tallvägen 2, 79252 Mora 
036-35 93 00 (växel)  |   (direkt) 

@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.se 
 

 
 
Från: Evolution <Evolution@skogsstyrelsen.se>  
Skickat: den 13 februari 2020 08:06 
Till: remisser.mitt <remisser.mitt@skogsstyrelsen.se> 
Ämne: VB: Inbjudan till skriftligt samråd - Ny kraftledning  
 
Hej 
Vidarebefordrar denna remiss till er, den har tilldelats dnr 2020/606. 
 
Med vänlig hälsning 

 
 

 | Registrator 
Skogsstyrelsen | Serviceenheten 
Vallgatan 8, 55183 Jönköping 
036-35 93 00 (växel)  (direkt) 

@skogsstyrelsen.se | skogsstyrelsen.se 
 

 
 
Från:   
Skickat: den 12 februari 2020 14:34 
Till: exp-hkv@mil.se; trafikverket@trafikverket.se; registrator@elsakerhetsverket.se; registrator@msb.se; 
sgu@sgu.se; registrator@ssm.se; Registrator Skogsstyrelsen ; lfv@lfv.se; Ssgi@swedgeo.se; 
luftfart@transportstyrelsen.se; skanova-natandring@teliacompany.com; naturvardsverket@naturvardsverket.se; 
fra@fra.se; pts@pts.se; registrator@svk.se; info@friluftsframjandet.se; vofbird@gmail.com; 
fso@sormlandsornitologerna.se; @naturskyddsforeningen.se; @live.com; 
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info@lrf.se 
Ämne: Inbjudan till skriftligt samråd - Ny kraftledning  
 
Vattenfall bjuder in till samråd inför ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny kraftledning i Kungsör 
och Eskilstuna kommuner, Västmanlands och Södermanlands län. Avsikten är att ansluta den planerade 
vindkraftparken Duvhällen till befintlig 132 kV-ledning i Lindhult. 
 
Med vänlig hälsning 
/

 



 
 

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Vattenfall AB 

   

169 92 Stockholm 

 

Yttrande 

Datum: 2020-03-03    

Diarienr: SSM2020-940 

Dokumentnr: SSM2020-940-2 

Handläggare:    

Telefon     

 

 

Samråd enligt 6 kap miljöbalken om ny 
kraftledning i Kungsör och Eskilstuna kommuner, 
Västmanlands och Södermanlands län 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 

lämna följande synpunkter och information.  

 

Synpunkter: SSM anser att magnetfältsnivåer bör redovisas för bostäder och andra 

platser där barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av exempelvis 

kraftledningar. För en 132 kV-luftledning bör magnetfältsnivån redovisas på upp till ca 75 

meters avstånd från ledningen vid boendemiljöer och motsv. SSM ser positivt på att 

magnetfältsberäkningar kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är 

sedan miljöbalken som ska beaktas då bedömning görs om olika alternativ och eventuellt 

behov av exponeringsbegränsande åtgärder. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande 

när det gäller miljöbalken eftersom det i det här fallet avser miljöfarlig verksamhet som 

inte omfattas av tillståndsplikt enligt strålskyddslagen.  

 

Information: Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och 

transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas bra av vegetation och byggnadsmaterial 

och därför orsakar inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält 

avskärmas däremot inte på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja 

magnetfältsnivån inomhus. SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska 

fält. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 50 Hz, 

är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot alla 

säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  

 

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 

som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 

studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 

exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 

eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 

magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 

säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 

djur- eller cellstudier för ett samband. WHO:s (World Health Organization) 

cancerforskningsgrupp IARC (International Agency för Research on Cancer) har därför 

klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande.  

 

SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 

magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 

förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT.  
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Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 

diarienummer och namn på ansvarig handläggare.  

 

I detta ärende har avdelningschefen  beslutat. Utredaren  har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen  deltagit.  

 

Detta yttrande expedieras utan underskrift.  

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN  
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Från: msb.se>
Skickat: den 17 mars 2020 17:28
Till:
Ämne: MSB 2020-01898-1 - Inbjudan till skriftligt samråd, ny kraftledning i Kungsör, 

Eskilstuna för att ansluta till planerade vindkraftparken Duvhällen i Lindhult

Hej  
 
MSB har inget att invända emot den nya planerade kraftledningen i Kungsör och Eskilstuna kommuner, 
Västmanlands och Södermanlands län. 
 
Mvh /  
Rakel och ledningssystem 
MSB 
 
Från: @vattenmiljovarmland.se>  
Skickat: den 12 februari 2020 14:34 
Till: exp-hkv@mil.se; trafikverket@trafikverket.se; registrator@elsakerhetsverket.se; MSB Registrator 
<registrator@msb.se>; sgu@sgu.se; Strålsäkerhetsmyndigheten <registrator@ssm.se>; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; lfv@lfv.se; Ssgi@swedgeo.se; luftfart@transportstyrelsen.se; skanova-
natandring@teliacompany.com; naturvardsverket@naturvardsverket.se; Fra <fra@fra.se>; Post- och telestyrelsen 
<pts@pts.se>; registrator@svk.se; info@friluftsframjandet.se; vofbird@gmail.com; fso@sormlandsornitologerna.se; 

@naturskyddsforeningen.se; @live.com; info@lrf.se 
Ämne: Inbjudan till skriftligt samråd - Ny kraftledning  
 
Vattenfall bjuder in till samråd inför ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny kraftledning i Kungsör 
och Eskilstuna kommuner, Västmanlands och Södermanlands län. Avsikten är att ansluta den planerade 
vindkraftparken Duvhällen till befintlig 132 kV-ledning i Lindhult. 
 
Med vänlig hälsning 
/

 




