
From:  @vattenfall.com>

To:  Diariet Ei <diariet@ei.se>

Subject: Koncessionsansökan ärendenr 2021-102832, mindre ändring
Date: 26.10.2022 14:44:32 (+0000)
Hej  

I samband med pågående detaljprojektering av planerad 130 kV ledning Kolbotten-Nynäshamn, Ei ärendenr 
2021-102832, ser jag att Vattenfall Eldistribution måste inkomma med en mindre ändring gällande 
påverkan på en sumpskog. 

Bakgrund till förändringen är sent framkomna krav från Fortifikationsverket. I samrådet inför 
koncessionsansökan framhöll Försvarsmakten att ledningen måste byggas utanför Grindsjöns skjutfält för 
att inte påverka riksintresse för Försvarsmakten negativt. Ledningssträckningen ändrades därvid utgående 
från Försvarsmaktens synpunkter. I samband med inhämtande av förundersökningsmedgivande har nu 
Fortifikationsverket med hänvisning till verksamheten i området meddelat att ledningen inte heller får 
beröra de delar av fastigheten  som ligger utanför skjutfältets avgränsning. Detta 
medför att den planerade ledningssträckningen måste justeras något i sidled västerut på en delsträcka. 

Justeringen bedömer Vattenfall Eldistribution ligga inom vad som normalt kan anses rymmas inom 
koncessionslinjens ”vingelmån”. Dock medför justeringen att en sumpskog som enligt bedömning i 
inlämnad miljökonsekvensbeskrivning inte skulle komma att beröras nu blir berörd av skogsgatan. Den 
sumpskog som avses är i MKB tabell 8 och kartbilaga 9 benämnd Su23. Su23 kommer att påverkas genom 
avverkning för del av skogsgatan i objektets östra del, vilket leder till en begränsad lokal påverkan. I gengäld 
kommer avverkning i sumpskogen benämnd Su22 att utebli till följd av justeringen. 

Sammantaget leder justeringen inte till någon ändrad bedömning av projektets miljöpåverkan än vad som 
gjorts i tidigare inlämnad MKB. 

Kontakta mig gärna om du har frågor kring detta. Jag beklagar att detta kommer in sent i handläggningen 
av koncessionsansökan men det beror som sagt på sent inkomna krav från Fortifikationsverket som inte 
framförts under samrådet. 

Vänliga hälsningar / Best regards

Tillståndsspecialist

Vattenfall Eldistribution AB
Tillstånd och Rättigheter (DS-URM)

Postadress: RU 2560, 169 92 Stockholm

Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna

Telefon 

@vattenfall.com

www.vattenfalleldistribution.se
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