2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

@lansstyrelsen.se>
Tuesday, February 27, 2018 7:42 AM
Yttrande över ansökan om nätkoncession för 45 kV kraftledning mellan Bollebygd
och Sjömarken
Yttrande över ansökan om nätkoncession för 45 kV kraftledning mellan Bollebyd
och Sjömarken(7878959).pdf
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Hej!
Här kommer Länsstyrelsens yttrande i ovanstående ärende.

2011-103491

Mvh

Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
542 85 Mariestad
@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastra.gotaland
För en effektiv digital hantering av ditt ärende:
Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se
Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.
Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.
För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick.
Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta
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Samhällsbyggnadsenheten

Diarienummer
407-4473-2018

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
@wsp.com

Planhandläggare
@lansstyrelsen.se

010

2018-06-11

Beslut
2018-02-27

2011-103491

Begäran om Yttrande över ansökan om nätkoncession för
befintlig 45 kV kraftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i
Borås kommun i Västra Götalands län
Remiss med Ert Dnr 2011-103491 daterad den 2018-02-02
Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap 8a§(2kap 14§ förnyelse)
ellagen och 6 kap miljöbalken.

Ärendet
Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig
45 kV (nominell spänning) luftledning samt två mindre markkablar mellan
Bollebygd och Sjömarken Bollebygds och Borås kommuner enligt till ärendet
hörande karta med berört område markerat.

Länsstyrelsens synpunkter
MKN-Vatten
Länsstyrelsen anser att ni ska beskriva hur MKN (miljökvalitetsnormer) för vatten
påverkas av verksamheten i de olika vattenförekomsterna.
För de fall som verksamheten medför arbete i vatten så är det en anmälningspliktig
vattenverksamhet som söks hos länsstyrelsen. I vissa fall kan det vara en
tillståndspliktig vattenverksamhet som behöver sökas hos mark- och
miljödomstolen.
Elektromagnetisk strålning
Ni anger att ni i en MKB kommer att redovisa elektromagnetisk strålning för
närliggande bostäder. Länsstyrelsens kommer följa upp detta i nästa skede.

Postadress:
542 85 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)
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Beslut
2018-02-27

Diarienummer
407-4473-2018

Upplysning
Länsstyrelsens beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan efter att Ni har skickat in en begäran om detta till oss tillsammans
med en samrådsredogörelse.
I detta beslut har planhandläggaren
varit föredragande och
beslutande. I den slutliga handläggningen har även
från
Vattenavdelningen,
från Kulturmiljöenheten,
Miljöskyddsavdelningen och
från Naturavdelningen medverkat.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

från

2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

@bollebygd.se>
Wednesday, March 7, 2018 6:36 PM
Yttrande över ansökan om förlängd koncession för bef. ledning mellan BollebygdSjömarken
SKM_C30818030718320.pdf

Hej

010

Bifogar Bollebygds kommuns yttrande.

2011-103491

Med vänlig hälsning
Planchef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bollebygds kommun
517 23 BOLLEBYGD

E-post:
@bollebygd.se
Webbplats: www.bollebygd.se
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2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@boras.se>
Wednesday, February 28, 2018 8:09 AM
Yttrande kraftledning mellan Bollebygd-Sjömarken samt Sjömarken-Dalsjöfors

Hej,
Miljöförvaltningen i Borås Stad har inget att erinra ang. de båda kraftledningarna då det inte kommer att innebära
några förändringar i naturmiljön.

010

Vänlig hälsning,

2011-103491

Miljöinspektör
-------------------------------------------------------------------Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljötillsyn
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel:
Fax: 033-35 30 25
Webbplats: boras.se
Borås är en Fairtrade City
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande
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2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ks.arende@boras.se
Tuesday, February 27, 2018 1:50 PM
2018-00130 Samråd inför ansökan om ny nätkoncession för befintlig 45 kv
kraftledning mellan Bollebygd och Sj...

2011-103491

010

Hej,
Borås Stad avvaktar yttrande i frågan till ansökan kommer.
Med vänliga hälsningar
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2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@jordbruksverket.se>
Tuesday, February 6, 2018 9:55 AM
Samråd - nätkoncession för befintlig 45 kV luftledning mellan Bollebygd och
Sjömarken, Bollebygds och Borås kommun

Dnr 4.5.17-01761/2018
Hej,

2011-103491

010

Jordbruksverket har genom samråd fått möjlighet att lämna synpunkter på underlag för ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 45 kV luftledning mellan Bollebygd och Sjömarken, Bollebygds och Borås kommun,
Västra Götalands län. Vi kommer inte att lämna några synpunkter i ärendet.
Med vänliga hälsningar

Enhetschef
Miljöregelenheten
Jordbruksverket
Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Tfn
@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

2011-103491

010

Bifogade filer:

EXP-UT-HKV <exp-ut-hkv@mil.se>
Friday, February 9, 2018 9:47 AM
; 'tillstandsarende.trv@fmv.se'; 'lfvcentralregistratur@lfv.se';
'fm.flyghinder@lfv.se'
[ES] FM2018-3736:3 Yttrande, kraftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i
Bollebygds och Borås kommun, Västra Götalands län
FM2018-3736.3 Yttrande, kraftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i
Bollebygds och Borås kommun, Västra Götalands län.pdf

Registrator
Centralregistratur
107 85 STOCKHOLM
Besöksadress: Banérgatan 62
Telefon (växel): 08-788 75 00
Öppettider:
09:00 - 11:00
13:30 - 14:30

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet.
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig
person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message
does not contain classified information.
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Yttrande
Beteckning

2018-02-09

FM2018-3736:3

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

WSP Sverige AB,

2018-02-05

Sida 1 (2)
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Datum

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

HKV PROD INFRA,

Vår föregående beteckning

,
@mil.se

Yttrande avseende ansökan om nätkoncession för befintlig
45 kV kraftledning mellan Bollebygd och Sjömarken,
Bollebygds och Borås kommuner, Västra Götalands 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.

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
WSP Sverige AB
genom

@wsp.com

(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

2011-103491
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2018-06-11

Yttrande

För kännedom
FMV AL Led Nät
LFV
LFV Flyginfo SE

Datum

Beteckning

2018-02-09

FM2018-3736:3

tillstandsarnede.trv@fmv.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
fm.flyghinder@lfv.se

Sida 2 (2)

2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

@lrf.se>
Sunday, March 4, 2018 9:57 PM
Yttrande
45 kV, Bollebygd - Sjömarken, förlängd koncession.docx

Vänligen

010

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor
LRF Västra Sverige
Telefon:
Växel:
Mobil:

0522-642540

2011-103491

@lrf.se
Postadress: Box 786
451 26 Uddevalla

lrf.se >>
Bli medlem i LRF >>
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Västra Götaland
LRF Bollebygd
LRF Borås

2018 03 02
WSP
att.
Laholmsvägen 10
302 66 HALMSTAD

Samråd 45 kV, Bollebygd - Sjömarken, Bollebygds och Marks
kommuner, förlängd koncession
Tillståndsprocessen
Citat från Energimarknadsinspektionens hemsida: ” En ansökan om förlängd giltighetstid
liknar i nästan alla avseenden en nyansökan och samma krav ställs på en sådan ansökan.”
Ledningens utformning
Vad är kalgatans verkliga bredd? 30 eller 40 meter?
Det talas om parallellförläggning på sidan 8, vilken del avses och hur långt?
Luftledningar tar orimligt mycket av annans mark i anspråk. Därtill kommer att avverkad
skogsmark som inte återplanteras medverkar till onödiga koldioxidutsläpp. Nyplanterad skog
är en ypperlig kolfälla. Kalgator går stick i stäv mot Parisavtalet.
Teknikval och samförlagd infrastruktur
LRF anser att ledningen ska markförläggas tillsammans med övrig infrastruktur typ vägar och
gång- och cykelbanor. Intrånget från en luftledning är inte acceptabelt.
Luftledningar är definitivt sårbara. Väder och vind samt sabotage är några av riskerna.
Skador på markanvändning
Det är trist att Vattenfall, med flera nätbolag, inte har insett att jord- och skogsbruket påverkas
negativt av kraftledningar med gammaldags teknik. Försvårad brukning av åkermark och
intäktsförluster för skogsbruket.
Det framgår inte hur många hektar skog som är avverkade för ledningens framdragande.

2018-06-11
010
2011-103491

På sidan 11 anges att natur och människa har hunnit anpassa sig till ledningen. LRF ställer sig
undrande till formuleringen. Eftersom inga träd får växa upp i kalgatan har naturen knappast
anpassat sig.
Elektromagnetiska fält
Risken för skador av framförallt magnetiska fält måste tas på största allvar. Varken forskning
eller lagstiftning har bestämt gränsvärden utan det som finns är endast rekommendationer.
Detta minskar inte oron för skador på lång sikt. Oron ska tas på största allvar. Det är inte att ta
samhällsansvar att bygga nya luftledningar med de skyddsavstånd som Vattenfall anser säkra
i dagsläget. Forskning kan under ledningens livslängd förändra kunskapen i betydande
omfattning.
Boendemiljö
Att en relativt kort ledning har så förhållandevis många bostadshus inom 100 meter, 199
styck, och inom 50 meter, 28 styck, är ingen bra boendemiljö, varken ur magnetfältsaspekt
eller ur utsiktsiktsynpunkt. Även fastighetspriserna påverkas negativt.
Kartmaterial
Saknas ekonomisk karta som ger korrekt bild av fastigheterna.
Samhällsansvar
Ursprungligen byggdes kraftledningar för att alla skulle få tillgång på el. I dag är det
kommersiella bolag som äger näten och säljer elen. Därför kan det inte vara ett samhälleligt
ansvar för markägarna att för engångsersättning släppa till stora arealer mark. Det är inte en
tillgång vid försäljning att ha en kraftledning på fastigheten.
Övrigt
Med hänvisning till ovanstående anser LRF att Vattenfall ska kablifiera ledningen.
Med vänlig hälsning

Ordförande
LRF Borås

Ordförande
LRF Bollebygd

Regionchef
LRF Västra Sverige
@lrf.se
LRF Västra Sverige
Box 786
451 26 Uddevalla

Tfn
Växel 0522-64 25 40
Mobil

@msb.se>
Friday, February 9, 2018 1:24 PM

2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Angående samråd, Vattenfall Eldistribution AB, nätkoncession befintlig 45 kV
kraftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds och Borås kommun

Hej

010

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit samrådsunderlag från Vattenfall Eldistribution AB
med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 45 kV luftledning och två mindre markablar
mellan Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds och Borås kommun.

2011-103491

MSB avstår från att yttra sig.
Med vänlig hälsning
MSB:s dnr 2018-01264
______________________________________
Växel: 0771-240 240

E-post:
www.msb.se

@msb.se

Från:
@wsp.com]
Skickat: den 5 februari 2018 21:59
Till: vastragotaland@lansstyrelsen.se; boras.stad@boras.se; samhallsbyggnad@boras.se; miljo@boras.se;
registrator@elsakerhetsverket.se; Energimyndigheten <registrator@energimyndigheten.se>; exp-hkv@mil.se;
jordbruksverket@jordbruksverket.se; registrator@lrf.se; MSB Registratur <registratur@msb.se>;
registrator@naturvardsverket.se; Post- och telestyrelsen <pts@pts.se>; registrator@raa.se; sgi@swedgeo.se;
registrator@svk.se; se.tele2.mobile@tele2.se; elskydd@skanova.se; natcenter@skanova.se;
foretag@bredband.com; foretagskundservice@tre.se;
@bollebygd.se; kommunen@bollebygd.se;
mobilftg@telenor.se; kundtjanst@glocalnet.com; trafikverket@trafikverket.se;
remisser@naturskyddsforeningen.se; golden.plover@telia.com; flygplatschef@borasflygplats.se;
bitrflygplatschef@borasflygplats.se
Ämne: Ny nätkoncession - Samråd inför ansökan om ny nätkoncession för befintlig 45 kv kraftledning mellan
Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds och Borås kommun, Västra Götalands län
Hej,
Översänder på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB samrådsbrev inklusive översiktskarta angående en ansökan
om nätkoncession för befintlig 45 kV kraftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds och Borås kommun,
Västra Götalands län.
På grund av filernas storlek har vi valt att lägga upp samtliga handlingar på Vattenfalls hemsida. Handlingarna når ni
genom denna länk: www.vattenfall.se/samrad. Leta i kartan upp pricken för Bollebygd och ni hittar rätt material
direkt för nedladdning. Jag bifogar samrådsbrev samt en översiktskarta i detta mail, resten finns att ladda ned.
Återkoppla gärna på mail om ni har några frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning
1
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Miljö- och hållbarhetsstrateg
WSP Environmental
Vi har ändrat e-postadresser inom WSP och numera är min adress

@wsp.com

T+

2011-103491

010

WSP Sverige AB
Laholmsvägen 10 - Vårt kontor ligger endast 3 minuter från tågstationen 302 66 Halmstad
T +46 10-722 50 00
wsp.com

CONFIDENTIAL
This message, including any document or file attached, is intended only for the addressee and may contain privileged
and/or confidential information. Any other person is strictly prohibited from reading, using, disclosing or copying this
message. If you have received this message in error, please notify the sender and delete the message. Thank you.

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 e-mail
system and destroy any printed copies.

-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

@skanova.se
Thursday, February 15, 2018 9:13 AM
Elskydd@skanova.se
Samråd 45kV-kraftledning Bollebygd-Sjömarken

Hej!

010

Skanova Elskyddsärenden har inga synpunkter på samråd gällande förlängning av nätkoncession för befintlig 45 kV
luftledning och två mindre markkablar mellan Bollebygd och Sjömarken.
Hälsningar

2011-103491

Elskyddsärenden | Teknikutveckling

Skanova
+
@skanova.se
www.skanova.se
Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sweden
Skanova AB 556446-3734
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Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Wednesday, February 28, 2018 4:03 PM

2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bifogade filer:

Yttrande angående förlängning av nätkoncession for befintlig 45 kV luft- ledning
och två mindre markkablar, mellan Bollebygd och Sjömarken, Bollebygds och
Borås kommun
Yttrande_förlängning_nätkoncession_45kV_BollebygdSjömarken_Bollebygd_Borås_2018.334.pdf
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Hej,
I detta mail bifogas Svenska kraftnäts yttrande i rubricerat ärende.

2011-103491

Med vänlig hälsning

FRAMKOMLIGHET OCH PLANREMISSER

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1
TEL
@SVK.SE
WWW.SVK.SE

1
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h b

Koncessioner och kommunikation
s

Vattenfall Eldistribution AB
genom WSP
@wsp.com

ring@svk.se

2018-02-28

2018/334

YTTRANDE

Yttrande angående förlängning av nätkoncession for befintlig 45 kV luftledning och två mindre markkablar, mellan Bollebygd och Sjömarken,
Bollebygds och Borås kommun
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen
ting att erinra mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledning
ar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska
kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet
för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor
är ni välkomna att höra av er till oss.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil.
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts led
ningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen
finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för

SvKIOOQ, v4.0, 2016-04-27

våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket
svenska kraftnät”.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00

REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se

ment finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.
Med vänlig hälsning

2011-103491

010

2018-06-11

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam
nätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018 - 2027. Detta doku

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats:
http://www.svk.se/aktorsportalen/ samhällsplanering
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägeshunden data i form av
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät,
Box 1200 172 24 Sundbyberg

@trafikverket.se
Monday, February 19, 2018 1:49 PM

2018-06-11

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

TRV yttrande gällande ansökan om nätkoncession för befintlig 45 kv kraftledning
mellan Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds k...
TRV 2018-13024 Yttrande. Ansökan om nätkoncession Bollebygd- Sjömarken.pdf

Hej

010

Svar på begäran om yttrande gällande Ansökan om nätkoncession för befintlig 45 kv kraftledning mellan Bollebygd
och Sjömarken i Bollebygds kommun och Borås Stad.

2011-103491

Trafikverkets yttrande bifogas.

Vänliga hälsningar
Trafikverket
Handläggare:
, PLväs
@trafikverket.se

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

1
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Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/13024

2018-02-19

Ert ärendenummer

Sidor

-

1(1)

Vattenfall Eldistribution AB
via
@wsp.se

Trafikverkets yttrande gällande ansökan om förlängning
av nätkoncession mellan Bollebygd och Sjömarken,
Bollebygds kommun och Borås Stad

Ärende
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande ansökan om förlängt tillstånd (s.k.
nätkoncession) för en befintlig 45 kV luftledning och två mindre markkablar.
Vattenfalls utgångspunkt är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och
utförande.
Ledningsdragningen går parallellt med statlig väg 40 samt med Kust- till kustbanan i
Bollebygd.

Synpunkter
Trafikverket har inget att erinra mot att nätkoncession beviljas förutsatt att
nedanstående beaktas.
Trafikverket förutsätter att arbetet längs väg genomförs i enlighet med Trafikverkets
gällande föreskrifter och att erforderliga tillstånd söks och beviljas.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom
vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat ansökan.
Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och
information: http://www.trafikverket.se/ledningar

Med vänlig hälsning

Samhällsplanerare

Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 GÖTEBORG

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Samhällsplanering
Direkt:
@trafikverket.se
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

@yahoo.se>
Wednesday, February 14, 2018 10:37 AM
Nätkoncession Bollebygd-Sjömarken

Hej!
Lite synpunkter på nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning mellan Bollebygd och Sjömarken i Bollebygds och Borås kommun, Västra
Götalands län.
Synpunkter gällar främst ledningar söder om Station i Bollebygd, TT44.

010

När kabeln byggdes fanns inga bostäder. Idag finns detaljplan och bostäder utmed sträckningen. I MKB:n bör det redovisas vilka magnetfält som finns.
Observera att mätning bör utföras vid olika belastningar på ledningar. Beräkningar bör undvikas, verkliga uppmätta data från olika lastfall är av intresse då
ledningen ligger mycket nära bostäder.

2011-103491

Mvh
Hedebergs Parkväg 8
51733 BOLLEBYGD
TFN: 0760-290090
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

<1pr@live.se>
Wednesday, February 21, 2018 8:36 PM
Samråd Befintlig ledning Bollebygd och Sjömarken.

Hej
Petra
Jag vill lägga en skriftlig synpunkt till, Samråd Befintlig ledning Bollebygd och Sjömarken.

2011-103491

010

Större delar av Viared har förändrats under perioden.
Jag bor i Viared sommarstad / Österbyn. Förändring har skett i området med ny detaljplan som är
genomförd det innebär att man gått i från fritidshus till året runt boende med mindre avstånd en 100 m från
befintlig ledning. Där med kan jag tycka att det är lämpligt att gräva ned befintlig ledning i området längd
med Elementgatan och Viared sommarstad. området ny exploaterat och där med bör man också ta hänsyn
till förändringarna i området.
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