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Denna samrådsredogörelse utgör bilaga till ansökan om höjning av högsta tillåtna
spänning för Malungs Elnäts gällande nätkoncession för område.
Samrådsredogörelsen syftar till att redovisa samrådets genomförande, de
synpunkter som kommit in samt Malungs Elnäts bemötande av inkomna synpunkter.

2.

Samrådets genomförande

Samråd om den planerade åtgärden har genomförts under augusti-september 2019.
Samrådet genomfördes skriftligen med följande mottagare:
Myndigheter


Länsstyrelsen i Dalarnas län



Länsstyrelsen i Värmlands län



Hagfors kommun



Malung-Sälens kommun



Torsby kommun



Älvdalens kommun



Elsäkerhetsverket



Försvarsmakten HKV



Luftfartsverket



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)



Skogsstyrelsen



Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)



Trafikverket

Nätägare


Ellevio AB



Näckås Nät AB



Svenska kraftnät (Svk)

Företag och organisationer
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Lantbrukarnas riksförbund (LRF)



Skanova, Elskyddsärenden



Telia Sonera Access AB

2020-01-24
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I samband med samrådsunderlaget presenterades även kartan i figur 1.

Figur 1. Karta som illustrerar gällande områdeskoncessioner.
De synpunkter som inkom under samrådet och Malung Elnäts svar presenteras i
avsnitt 3.
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Myndigheter

Myndighet

Yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas
län

Länsstyrelsen har inget att
erinra i samrådet.

Länsstyrelsen i
Värmlands län

Då syftet är att höja
spänningen i ledningarna
inom området påpekar
länsstyrelsen att nya
bostäder kan bli utsatta för
elektromagnetisk strålning.
I det fortsatta arbetet bör
det undersökas om det
finns bostäder som riskerar
att utsättas för
elektromagnetisk strålning
över de rekommenderade
riktvärden som finns.

Malung Elnäts svar

Samråd med
Länsstyrelsen
kommer att
hållas vid nyoch
ombyggnationer.

Länsstyrelsen meddelar
att ombyggnationer av
ledningar vanligtvis
hanteras som anmälan
om samråd enligt 12
kapitlet 6§ miljöbalken.
Granskning av påverkan
på berörda naturvärden
kommer att ske i
samband med sådana
samråd.
Om skyddade områden
berörs bör kontakt med
länsstyrelsen tas i god tid
för dialog om behov av
tillstånd och dispenser.
Hagfors kommun

Hagfors kommun meddelar att
de inte har några direkta
invändningar utan ärenden får
bedömas från fall till fall.
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Malung-Sälens kommun

Miljökontoret har inget att erinra

Torsby kommun

Inget yttrande inkommet

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun har inget att
erinra utan ser det positivt att
befintlig ledningsdragning
nyttjas i den utsträckning det är
möjligt och nödvändigt.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har meddelat
att de i nuläget inte har några
synpunkter på förändringen av
högsta tillåtna
spänning inom Malung Elnät
AB:s koncessionsområde.

Försvarsmakten HKV

Försvarsmakten har inget att
erinra

Luftfartsverket

Luftfartsverket har inget att
erinra

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap (MSB)

Inget svar

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har inget att
erinra mot att Malungs Elnät
höjer den högsta tillåtna
spänning på sitt
koncessionsområde

Strålsäkerhetsmyndighete
n (SSM)

Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) har inga synpunkter på
remissen men lämnar
information om
elektromagnetiska fält.

Trafikverket

Region mitt har inget att erinra
Trafikverket Dalarna har inget
att erinra
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott har inget att erinra
mot ansökan.
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Nätägare

Yttrande

Ellevio AB

Ellevio har i ett brev meddelat att de inte har något mot
att Malungs Elnät höjer den högsta tillåtna spänning på
sitt koncessionsområde

Näckåns Elnät AB

Näckås Nät AB har meddelat att de inte har något mot
att Malungs Elnät höjer den högsta tillåtna spänning på
sitt koncessionsområde

Svenska kraftnät
(Svk)

Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat
förslag.

3.3.

Företag och organisationer

Företag och organisationer

Yttrande

Lantbrukarnas riksförbund
(LRF)

Inget yttrande inkommet

Skanova, Elskyddsärenden

Telia Elskyddsärenden har inga synpunkter

Telia Sonera Access AB

Telia Elskyddsärenden har meddelat att de inte
har några synpunkter
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