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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig luftledning mellan Randevalla och Hindås i Härryda och Bollebygds kommuner, Västra Götalands län.
Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd enligt 6 kap. miljöbalken (MB) genomföras, vilket framgår av
bestämmelsen i 2 kap. 8a Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår upprättandet av den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökningshandlingarna.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Sökanden har beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter

I Tabell 1 sammanfattas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet.
Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning.

Datum

Aktivitet

Se bilaga

2018-06-01

Publicering samrådsunderlag på sökandens hemsida.

1

2018-06-04

Samrådsinbjudan Härryda och Bollebygds kommuner samt Länsstyrelsen i
Västra Götalands län.

2

Sändlista myndigheter.

3

Samrådsinbjudan enskilt särskilt berörda.

4

Sändlista enskilda.

5

2018-06-04

I bilaga 6 finns en sammanställning över samtliga inkomna yttranden.
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2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelse och kommun

Samrådet med myndigheter inleddes den 4 juni 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd (Bilaga 2)
inklusive samrådsunderlag (Bilaga 10) till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Härryda och Bollebygds
kommuner.

2011-103492-0007

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt
redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådsyttrande var 29 juni 2018.

2.1.1 Länsstyrelsens yttrande

Skriftligt yttrande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkom den 14 juni 2018 och redovisas i Tabell 2
och i sin helhet i Bilaga 7.
Tabell 2. Sammanfattning av inkommet yttrande från länsstyrelsen samt Sökandens bemötande.

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås.

-

2.1.2 Kommunens yttrande

Skriftligt yttrande från Härryda kommun inkom den 3 juli 2018 och redovisas i Tabell 3 och i sin helhet i Bilaga
8. Bollebygds kommun avstod från att yttra sig.
Tabell 3. Sammanfattning av inkommet yttrande från kommunen samt Sökandens bemötande.

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Härryda kommun har inga synpunkter I ärendet.

-

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev 4 juni 2018 till samtliga lagfarna
och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den befintliga
ledningssträckningen. Inbjudan till skriftligt samråd skickades även till Trafikverket som också är markägare
inom 100 m från ledningen. Sista svarsdag för samrådsyttrande var 29 juni 2018. I Tabell 4 och Bilaga 9
redogörs för inkomna yttranden
Tabell 4. Sammanfattning av inkomna yttranden samt Sökandens bemötande.

Skrivelse nr
i Bilaga 9
1.

Sammanfattning samrådsyttrande

Sökandens kommentar

Trafikverket förutsätter att eventuellt arbete som påverkar statliga
vägar och 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 vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver
en separat ansökan.
Vid dragning av ny ledning, uppförande av tillhörande anläggning,
eller underhållsarbete där arbete sker inom vägområdet för allmän
väg krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).
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Sökanden har alltid för avsikt att följa
gällande regler. I detta fall anser
Sökanden att kraven i yttrandet är en
detaljprojekteringsfråga.

Trafikverket har inget att invända mot att nätkoncession beviljas
förutsatt att ovanstående beaktas.
2.

Bollebygds samhälle utvidgas och Göteborgs stift har erhållit
positiva planbesked för områden som berörs av nätkoncessionen.
Därför anser Göteborgs stift att redan i detta skede bör diskussioner
föras angående den framtida placeringen av ledningen samt om den
skall vara luftledning, åtminstone delar av den borde grävas ner.
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Nyanläggning av stolpar bör placeras så långt ifrån väg och järnväg
som möjligt för att upprätthålla och förbättra trafiksäkerheten.
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Ledningen är befintlig.
Planfrågor kommer att redogöras för i
kommande MKB.

