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Samrådsredogörelse
Ombyggnation av luftledning till markkabel Hjo-Kilan,
Hjo kommun, Västra Götalands län
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för del av en ny 11
kV (nominell spänning) markkabel mellan väg 195 strax öster om Hjo och fram till gränsen för
Vattenfalls områdeskoncession vid Kilan i Hjo kommun, Västra Götalands län. Markkabeln ska
ersätta befintlig luftledning och ingår som en del i en större ombyggnation av lokalnätet i området.
Kraftledningens totala längd är ca 870 meter.
Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. Miljöbalken vilket
framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och
föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas
ansökningshandlingarna.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa.

2 SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING
Vattenfall Eldistribution har tidigare samrått enligt MB 12 kap 6§ avseende denna markkabel och
har erhållit beslut 2018-06-07 med ärendenummer 525-15629-2018. Samrådet som nu
genomfördes gjordes för att uppfylla kraven enligt ellagen och miljöbalken inför ansökan om
nätkoncession för linje.
Ett undersökningssamråd enligt miljöbalkens 23-25§§ genomfördes under tiden 26 november till
den 21 december 2018. Ett samrådsunderlag upprättades vilket redogjorde för projektets bakgrund
och syfte, ledningens lokalisering och utförande, tillståndsprocessen samt en övergripande
konsekvensbedömning av att låta ledningen vara kvar i befintlig sträckning och utförande.
Ledningen bedöms av Vattenfall Eldistribution AB inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Samrådet genomfördes med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hjo kommun samt med enskilt
berörda.
Samråd med enskilt berörda genomfördes genom brevutskick den 26 november 2018 till lagfarna
och taxerade fastighetsägare och delägare i samfälligheter inom 25 meter från markkabeln. Samråd
med Länsstyrelsen och kommunen skedde via e-post den 26 november 2018. På Vattenfall
Eldistribution AB:s hemsida finns från och med den 26 november 2018 information om projektet,
uppgifter för att lämna synpunkter samt länk till samrådsunderlaget.
Sista datum för yttranden sattes till den 21 december 2018. Ett kompletterande samrådsutskick
gjordes till Miljösamverkan östra Skaraborg 2019-01-25. Svar inkom 2019-01-29. Totalt inkom 2
yttranden/svar. Nedan redovisas inkomna yttranden.
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2.1 Inkomna yttranden
2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom 2018-12-11.
Länsstyrelsens synpunkter är att om ledningen inte bedöms kunna tryckas under de två diken som
aktuell ledning berör, ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till länsstyrelsen. Utöver det
hade länsstyrelsens inget att erinra över ny 11 kV markkabel.

2.1.2 Miljösamverkan östra Skaraborg
Skriftligt svar inkom 2019-01-29
Miljösamverkan östra Skaraborg har nu tagit del av handlingarna och avser inte lämna något
yttrande.
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