Ni kan betrakta detta e-brev som ett formellt svar.

2019-11-08

Med vänlig hälsning,

Safety Engineer
Ledningsstöd Safety
@swedavia.se

Swedavia AB
Stockholm Arlanda Airport
190 45 Stockholm-Arlanda
Tel växel: 010-109 10 00 Fax: 010-109 05 00
www.arlandaairport.se
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

Från:
Skickat: den 28 mars 2019 09:58
Till: Swedavia Kundtjänst
Ämne: Inbjudan till skriftligt samråd

@wsp.com]

På begäran av Länsstyrelsen i Stockholm inbjuds Swedavia till skriftligt samråd gällande förlängd nätkoncession för
fyra separata ärenden:

2018-100109-0009

Tel:
E-post:

Luftledning 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.
· Luftledning mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta och befintlig markkabel vid station i Sigtuna
inom Upplands-Bro kommun, Sigtuna kommun och Håbo kommun, Stockholms län och Uppsala län.
· Luftledning mellan Kungsängen och Överby och befintlig markkabel vid station i Överby inom Upplands-Bro
kommun, Upplands Väsby kommun samt Sollentuna kommun, Stockholms län.
· Luftledning mellan Överby och Häggvik, inom Sollentuna kommun, Stockholms län.
·

Inbjudan samt samrådsunderlag med tillhörande översiktskarta bifogas detta mail. På grund av storleken på filerna
kommer samtliga kartor som bilagor finnas att ladda ner på http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad.
Samrådsunderlaget omfattar samtliga ärenden. Vid yttrande ombedes dock separata yttrande för varje enskilt
ärende.

Med vänlig hälsning

Miljökonsult
WSP Environmental
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WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö
Besök: Jungmansgatan 10
T
wsp.com

2018-100109-0009

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise
subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing,
copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are
not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your email system and destroy any printed copies.
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Yttrande

2019-05-13

FM2019-11774:3

Sändlista
WSP
genom

@wsp.com

För kännedom
Länsstyrelsen Stockholm
genom

@lansstyrelsen.se

Sida 2 (2)
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Beteckning

2018-100109-0009

Datum

