Upplands Väsby kommun har inget att erinra i samrådet för Ansökan om förlängd nätkoncession för befintliga
luftledningar och markkablar mellan Håtuna-Kungsängen.
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Er beteckning

@wsp.com
Vattenfall Eldistribution AB

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
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