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Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession
för linje Nynäshamn, Nynäshamns kommun, Stockholms
län
Ärendet
Verksamhetsutövaren har till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 24 §
miljöbalken översänt ett samrådsunderlag, daterat i maj 2018, gällande
förlängning för befintlig 20 kV-ledning i Nynäshamn.
Vattenfall eldistribution AB (Vattenfall) har 2003 ansökt om förlängd
nätkoncession för linje för en ca 1,2 km lång befintlig ledning vid Nynäshamn.
Den aktuella sträckningen byggdes år 1945. I oktober 2017 begärde
Energimarknadsinspektionen att ansökan skulle kompletteras. Med anledning av
kompletteringsbegäran har Vattenfall beslutat att ta fram en ny ansökan om
förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning.
Befintlig ledning består av två parallellgående luftledningar och markkablar
mellan två transformatorstationer i utkanten av Nynäshamn. Markanvändningen
där ledningen löper består av bostadsområden, industriområde, kolonilotter,
åkermark, obrukad mark och befintlig väg och järnväg. Ledningen går från en
transformatorstation norr om Hammarhagen. Den börjar med en nedgrävd kabel
som sedan blir luftburen och sedan är sista sträckan nedgrävd och avslutas vid en
transformatorstation vid Hacktorp.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Vattenfall har som ambition att byta ut
ledningsstolpar vid underhållsarbete eftersom befintliga sådana troligen är
behandlade med kreosot.
Eftersom det är personer som bor så nära som 10 meter från ledningen, så är det
också bra att Vattenfall kommer att genomföra en magnetfältsberäkning till
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.
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Länsstyrelsen anser att handlingarna kan förtydligas på punkten om vad den nya
220 kV ledningen som nämns i handlingarna kommer ha för betydelse för denna
ledning.
Upplysning
Länsstyrelsen beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en
samrådsredogörelse.
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