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Samrådredogörelse
Förnyelse av nätkoncession för delar av befintlig 40 kV-kraftledning
mellan Uddevalla-Edshultshall, Uddevalla kommun, Västra
Götalands län.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Vattenfall Eldistribution AB skall ansöka om förnyat tillstånd (sk. nätkoncession för linje) för
två ledningssträckor som utgör delar av en längre befintlig 40 kV regionnätsledning som går
mellan Uddevalla och Edshultshall (benämnd TL611). De aktuella ledningssträckorna är
geografiskt belägna mellan Ramseröd och Herrestad i Uddevalla kommun, Västra Götalands
län. Anledningen till ansökan är att ledningssträckorna saknar giltiga tillstånd. Vattenfall
Eldistribution AB ansökte den 27 september 2001 om ett nytt tillstånd. Den ansökan
avvisades dock av Energimarknadsinspektionen våren 2017 med hänvisning till brister i
genomfört samråd enligt miljöbalkens krav i 6 kap. Anledningen var att att Vattenfall
Eldistribution inte samrått med enskilda berörda (dvs. berörda fastighetsägare). Vattenfall
Eldistribution har fått ett föreläggande från Energimarknadsinspektionen att inkomma med
ansökan om nätkoncession senast den 29 juni 2018. Övriga sträckningar utmed ledningen
mellan Uddevalla och Edshultshall har redan gällande koncessioner. Vattenfall
Eldistributions utgångspunkt är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och
utförande. Detta har utgångspunkt i de intressen som identifierats i samrådshandlingen och i
att ledningen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
De två ledningssträckorna är belägna i Uddevalla kommun och är nödvändiga för att
säkerställa en fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för Uddevalla tätort och aktuella
nätkunder i området. Ledningens totala längd är 56 km och går från transformatorstationen i
Ramseröd till transformatorstationen i Edshultshall. Längden för de två ledningssträckorna
som avses i detta samråd är ca 3 km för ledningssträckan som går vid Herrestad och drygt 550
meter för ledningssträckan i Ramseröd. Båda sträckorna utgörs av luftledningar.

2 SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING
Samråd avseende ledningen förlängda tillstånd inleddes den 17 januari 2018 och avslutades
den 16 februari 2018. Ett samrådsunderlag togs fram som redogjorde för projektets bakgrund
och syfte, ledningens omfattning, utformning och lokalisering, tillståndsprocessen, samt en
övergripande konsekvensbedömning av den befintliga ledningen.
Samrådet genomfördes med länsstyrelsen, kommunen samt enskilda som ansågs vara berörda
av ledningen. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägande fastighetsägare i
samfälligheter inom 100 meter från ledningen bjöds in till samråd genom brevutskick den 17
januari 2018. Samråd med Uddevalla kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland skedde via
e-post i utskick den 18 januari 2018. På Vattenfall Eldistributions hemsida fanns från och med
den 17 januari 2018 information om projektet, uppgifter för att lämna synpunkter samt länk
till samrådsunderlaget. Sista datum för yttranden sattes till den 16 februari 2018.
Nedan redogörs för inkomna yttranden och Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande.
2.1

Inkomna yttranden – samråd om sträckning

Länstyrelsen i Västra Götaland
2018-02-06
Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås.Beskrivning och MKB behöver
förtydligas enligt nedanstående:


Reservatet, strandskyddet och de skyddade områden och objekt som berörs ska
översiktligt beskrivas i MKB.
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Vid återgärder i ledningsgatan eller underhåll av ledningen ska samråd med
Länsstryrelsen ske.
Om det blir aktuellt att dra nya ledningar i naturreservatet Ramseröd är det enligt
föreskrifterna förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd framdraga ledninger såväl i
luft som i mark.
Om förlängning av nuvarande koncession inte medför några förändringar i förhållande
till fornlämningar krävs inga tillstånd till ingrepp.
Om det däremot skulle bli aktuellt med förändrad markanvändning, även vid enskilda
punktvisa instatser, behöver Länsstyrelsen konsulteras för att bedöma eventuell
påverkan på kulturmiljön.
Om arbete i vatten är aktuellt ska anmälan om vattenverksamhet skickas in till
Länsstyrelsen.
Kärraån har höga naturvärden och vid passage över ån bör ingrepp i vattendraget
undvikas.
För de fall ledningen kan komma att beröra vattenskyddsområdet bör kommunen
kontaktas för vidare bedöming om tillstånd krävs.

Vattenfalls Eldistribution AB:s bemötande:
Vattenfall Eldistribution AB noterar synpunkterna och tar även med sig dessa
frågeställningar inför arbetet med kommande MKB.
Fastighetsägare till
2018-01-22
Fastighetsägaren framför synpunkten att ledningen med fördel kan grävas ner.
Fastighetsägaren informerar också om att området där fastigheten
detaljplanelagt och att området ska exploateras.

är belägen är

Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande: Vattenfall Eldistribution AB noterar
fastighetsägarens yttrande. Vattenfall Eldistribution yttrade sig i detaljplanehandläggningen
och de synpunkter vi framförde beaktades. Önskas ledningsflytt eller förändring av ledning
bekostas detta av beställaren.
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