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Svar med anledning av samråd om förlängd
nätkoncession mellan Håtuna-Kungsängen
med avgrening Bålsta och Sigtuna, HåtunaSigtuna med avgrening Bålsta, KungsängenÖverby och Överby-Häggvik.
Upplands-Bro kommun har tagit del av underlaget för samråd om förlängd
nätkoncession.
Då ansökan berör befintliga luftledningar och markkablar kommer inga nya
markanspråk göras eller nya markarbeten att ske. Områdena är i fortsatt behov
av elförsörjning. Att fortsätta nyttja befintliga ledningar synes därför vara det
som medför minsta möjliga påverkan.
Sökanden har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter,
allmänna råd och försiktighetsprinciper vad gäller boendemiljö och har
redovisat ett antal hänsynsåtgärder gällande natur- och kulturmiljö samt
friluftsliv och landskapsbild.
Vi vill uppmärksamma er på att Upplands-Bros översiktsplan har
aktualitetsprövats 2018. Godkänd handling finner ni här: https://www.upplandsbro.se/download/18.2705ca841629a2d1d5e429/1523006949962/Aktualitetspr%C3%B
6vning %C3%96P UB godk%C3%A4nd 2018.pdf

Detta är ett svar från förvaltningen och ärendet kommer inte hanteras politiskt.
Ärendet är avstämt med den politiska ledningen för Samhällsbyggnadsutskottet
och anmälan om detta svar skickas till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadskontoret

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Med vänlig hälsning,

Samhällsbyggnadschef
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Håbo kommun har inga synpunkter utan hänvisar till Länsstyrelsens yttrande.
Med vänlig hälsning
Samhällsplanerare
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
746 80 Bålsta
Telefon
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

Från: Johansson, Ida <ida.l.johansson@wsp.com>
Skickat: den 6 maj 2019 13:55
Till: Kommun <Kommun@habo.se>; Malin Salander <malin.salander@habo.se>
Ämne: Inbjudan till skriftligt samråd
Hej,
Jag skickade den 15 mars en inbjudan till skriftlig samråd gällande förlängning av två befintliga
nätkoncessioner som berör Håbo kommun.
Svarstiden för samrådet var satt till den 15 april, men jag har ännu inte fått någon återkoppling från
kommunen. Jag har flera gånger försökt få tag på någon inom kommunen men inte lyckats, därför
skickar jag återigen inbjudan.
Ärendena omfattar Vattenfall Eldistributions befintliga 70 kV luftledningar samt markkablar mellan:
·

Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna och befintlig markkabel vid
station i Sigtuna inom Upplands-Bro kommun, Sigtuna kommun samt Håbo kommun,
Stockholms län och Uppsala län.
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Ber om ursäkt för sent svar.
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Miljökonsult, WSP Environmental
@wsp.com

Samrådsyttrande angående förlängd koncession för två
70 kV-ledningar i Sigtuna
Bakgrund
Vattenfall har skickat följande handling på remiss till Sigtuna kommun:
Samrådshandling för Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna, Håtuna-Sigtuna med
avgrening Bålsta, Kungsängen-Överby samt Överby-Häggvik av vilka de två första ledningsdragningarna berör Sigtuna kommun. Samrådet avslutades 15 april men Sigtuna
kommun beviljades förlängd svarstid till 7 maj 2019.
Vattenfall ansökte om förlängd koncession för befintliga 70 kV-ledningar redan
1999, och har av Energimarknadsinspektionen (EI) ombetts komplettera sin
ansökan. Därpå följde en förnyad ansökan, vilken nu Sigtuna kommun ombeds yttra
sig över.
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Det rör sig om förnyad koncession för befintliga ledningar och avgreningar mellan
Kungsängen och Håtuna med fler. Sigtuna kommun berörs i mindre omfattning (se
bilaga 1) av ansökningarna 2018-100108 och 2010-100700. Sigtuna kommun yttrar
sig över de ledningar som befinner sig inom Sigtuna kommuns gränser.
Ledningarna går i samma ledningsgata, uppresta 1971 och 1975. Den förnyade
koncessionen kommer i inte att innebära markarbeten eller förändring av
landskapsbilden.
Inga hus inom Sigtuna kommun befinner sig närmare än skyddsavståndet 100 meter
till luftledning, eller 50 meter till markförlagd kabel.
Parallellt med detta samråd pågår en utredning i Vattenfalls regi, rörande
kapacitetsförstärkning från 70 kV till 130 kV för andra ledningar i kommunen.
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Enligt Sigtuna kommuns översiktsplan, antagen 2014, har Sigtuna ett
utredningsområde för boende i området, kallat Västra Sjudaregården.
Sigtuna kommun konstaterar att koncessionsansökan rör en befintlig ledning i luften.
Om exploatering skulle vara aktuell, är det av vikt för kommunen att diskussioner
om markförläggning av kabel ändå kan komma i fråga.
I övrigt har kommunen inget att erinra eller tillägga.
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Sigtuna kommuns yttrande
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