From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

den 14 maj 2018 10:18
@lansstyrelsen.se
FW: Fråga gällande samråd för Nynäshamn ledning 20 kV

Hej !
Eftersom det rör sig om en befintlig ledning som har funnits på platsen under lång tid har bedömningen gjorts att en ny sträckning
skulle medföra en större påverkan än att ha kvar ledningnen i den befintliga sträckningen och alternativ har därför inte tagits fram i
detta skede i processen. Det pågående samrådet är ett undersökningssamråd där inga krav på alternativa utföranden eller
sträckningar finns enligt miljöbalken. Skulle länsstyrelsen besluta att verksamheten medför en betydande miljöpåverkan så
kommer ett avgränsningssamråd att genomföras. Först vid ett eventuellt avgränsningssamråd kommer alternativa sträckningar att
presenteras.
Med vänlig hälsning

Uppdragsledare/Miljökonsult
WSP Environmental

T +46 10 722 74 65
M +46 722- 42 24 67
WSP Sverige AB
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
T +46 10-722 50 00

From:
@lansstyrelsen.se]
Sent: den 11 maj 2018 15:45
To:
@wsp.com>
Subject: Fråga gällande samråd för Nynäshamn ledning 20 kV
Hej,
Jag har precis börjat läsa igenom handlingarna för samråd för Nynäshamn ledning 20 kV, förlängning av
nätkoncession. Som det ser ut i samrådsunderlaget så har ni inte redovisat några alternativa sträckningar, vilket bör
göras i samrådsskedet, tänker jag och det framgår inte heller varför ni eventuellt kan motivera att inte redovisa
alternativa sträckningar. Jag tänker att om EI redan begärt komplettering kanske det är sköny att veta att ni inte
behöver börja om på nytt igen. De har ju också en bra tydlig information på sin hemsida kring processen:
https://www.ei.se/sv/for‐energiforetag/el/Natkoncession/vill‐du‐ansoka‐om‐tillstand‐att‐bygga‐och‐driva‐
kraftledning/
https://www.ei.se/sv/for‐energiforetag/el/Natkoncession/vill‐du‐ansoka‐om‐tillstand‐att‐bygga‐och‐driva‐
kraftledning/alternativredovisning/
https://www.ei.se/sv/for‐energiforetag/el/Natkoncession/vill‐du‐ansoka‐om‐tillstand‐att‐bygga‐och‐driva‐
kraftledning/viktigt‐med‐korrekt‐samrad/
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Om ni har någon förklaring till att ni inte redovisar andra alternativ eller inte anger varför ni inte redovisar andra
alternativ, så får du gärna återkoppla kring det.

Planhandläggare
Enheten för planfrågor
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 STOCKHOLM
Telefon
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Besöksadress:
Regeringsgatan 66, Stockholm
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