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Samråd för 40 kV luftledning
Leringsforsen – Torpshammar
Inbjudan till samråd 2016-06-10

Inbjudan till samråd enligt 6 kap Miljöbalken
Förnyelse av nätkoncession för linje 3450Ao, 40 kV luftledning Leringsforsen Torpshammar
Med anledning av att Vattenfall Eldistribution AB ska förnya nätkoncession (tillstånd) för linje
benämnd Leringsforsen - Torpshammar vill bolaget nu samråda enligt 6 kap MB (miljöbalken).
Ledningen, ca 9 km lång, är belägen i Ånge kommun och byggdes om under 1997-1998. I
samband med att bolaget ansöker om förnyad nätkoncession väljer man att söka för och
beskriva den nya sträckan, se karta i samrådsunderlag. Efter ombyggnation är
ledningssträckan lokaliserad längre från Mellansjön och dras parallellt med en befintlig
luftledning (220 kV). I och med att den nya sträckan går i samma ledningsgata som en annan
elledning har miljöpåverkan därmed kunnat minskas. En förnyad koncession skulle inte
innebära någon förändring från dagens förhållanden.
Detta utskick berör ägare till fastighet som, i förhållande till luftledningens sträckning, kan
anses som särskilt berörda, myndigheter, föreningar m.fl. Luftledningens sträckning visas
närmare i bifogat underlag. Samrådet annonseras även i Sundsvalls tidning.
I samband med en förnyelse av nätkoncession utför Vattenfall samråd enligt 6 kap
Miljöbalken. Syftet med samrådet är att informera om ledningen och vad en förnyelse av
tillståndet innebär avseende påverkan på människor och miljö. Samrådet syftar även till att ge
berörda möjlighet att lämna synpunkter. Ett samrådsunderlag med en översiktlig beskrivning
av området, ledningens sträckning samt en bedömning av eventuella konsekvenser för
människor och miljö bifogas detta utskick. Samrådsunderlaget går även att hitta på
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/. Inkomna synpunkter från samrådet
kommer att ligga till grund för den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om
förnyad koncession för ledningen.
På uppdrag av Vattenfall arbetar Norconsult AB med samrådet, ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter och information kopplat till luftledningen skickas till
norconsult.com eller som brev till:
Norconsult AB
Samråd 40 kV Leringsforsen – Torpshammar
Hantverkargatan 5
112 21 Stockholm
Vi vill ha in Era synpunkter och information senast den 15 augusti 2016.
Har Du frågor om projektet kontakta:
@norconsult.com eller
@norconsult.com.
Med vänliga hälsningar,
Vattenfall Eldistribution AB, genom
Norconsult AB
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