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  Samrådsredogörelse  
 
 
 

Projektorganisation 
Metsä Tissue AB 
Holländergatan 4 
542 88 Mariestad 

 
Telefonväxel: +46 501 27 50 00 
Org.nr: 556272-3675 

 
Samrådsredogörelse 
Rejlers Sverige AB 
Bergendorffsgatan 5B 
652 16 Karlstad 
www.rejlers.se 

 
Uppdragsledare:  
Handläggare:  

http://www.rejlers.se/
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1 Inledning 
Syftet med föreliggande samrådsredogörelse är att sammanfatta samtliga yttranden från 
myndigheter, organisationer, företag, fastighetsägare och övriga berörda som inkommit under 
genomfört samråd. Rejlers på uppdrag av Metsä Tissue bemöter de inkomna synpunkterna i 
denna samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen kommer att utgöra en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen som i sin 
tur utgör en del av koncessionsansökan. 

 
 

2 Samrådets genomförande 
Inför planerad ombyggnation genomförde Rejlers på uppdrag av Metsä Tissue ett samråd 
enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Samrådet gjordes Maj 2017. Efter genomfört samråd ovan 
påbörjades arbetet med samråd i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken 6 kapitlet 4 §. 
Detta har genomförts under perioden juli till september 2017. 

Vid samrådet har samrådsparterna fått möjlighet att framföra synpunkter och ge information 
eller kunskap som kan ha betydelse för projektet. Samråd med berörda Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Mariestads kommun och övrig berörd myndighet som kan antas bli särskilt 
berörd har skett genom utskick av samrådsunderlag. För komplett sändlista se Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Samrådsparter i föreliggande samråd. 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Mariestads kommun 
Naturskyddsföreningens rikskansli 
Grevillihallen Fastighets i Mariestad AB 

 
 

2.1 Förordad sträcka 
Efter genomfört samråd har Rejlers sammanställt samtliga inkomna yttranden. Detta innebär 
att ledningen står kvar i befintlig ledningsgata. Metsä Tissue bedömer att det förordade 
alternativet innebär minst påverkan på natur- och kulturmiljö, för landskapsbilden, för 
industrin i området och för eventuell planerad markanvändning. 
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3 Yttranden och bemötanden 
 

3.1 Länsstyrelse och kommuner 
 

3.1.1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås. Länsstyrelsen delar i stort den 
konsekvensbedömning som redovisas. 

Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder som påverkar natur- eller kulturmiljön kräver tillstånd 
eller samråd enligt särskild lagstiftning, varför kontakt bör tas med berörda sakområden vid 
eventuella åtgärder utmed ledningen. 

Det bör också finnas en redovisning som talar om i vilken utsträckning förändringar i 
utformning och lokalisering behöver komma tillstånd, för att minimera eller undvika kända och 
negativa konsekvenser för såväl elektriska och elektromagnetiska fält som för ljudeffekter. 

 
Metsä Tissue bemötande 
I dags läget kommer det inte att vara några förändringar. Det som kan ske i framtiden är att 
vid en ombyggnation av befintlig ledning titta på olika alternativ. 

 
3.1.2 Mariestads kommun 
Verksamhet miljö och bygg har inget att erinra mot förlängd nätkoncession för befintlig 40kV 
kraftledning, mellan Leverstads ställverk och Katrinefors bruks ställverk på fastigheten Gärdet 
4:2 i Mariestads kommun 
Man bedömer att området där kraftledningen ligger är utpekad och utnyttjas för industriändamål. 
Det är även viktigt att beakta växtligheten kring Tidan, för eventuell skuggande effekt mm. 
Inga bostäder bedöms beröras av elektromagnetiska fält som överskrider 
Strålskyddsmyndighetens grundläggande begränsningar 

 

3.2 Organisationer 
3.2.1 Naturskyddsföreningens Kansli Väst 
Det är en befintlig ledning inom industriområde och har fungerat utan problem hitintills varför 

vi inte ser behov av protest mot förlängning av tiden. 
Alf Saldin ordförande i Mariestads Naturskyddsförening 

 
 
3.3 Fastighetsägare 
Grevillihallen Fastighets i Mariestad AB 
  
Har inga synpunkter på kraftledningens sträckning. 
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