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Remissyttrande gällande samrådsunderlag inför
ansökan om förnyad av koncession av befintlig
luftledning YL2 S1-S2 Ryssjön
ALLM.2019.1332
Delegationsbeslut § 117

Yttrande
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på att den aktuella luftledningen bibehålls.

Bygg- och miljönämndens bedömning
Det aktuella området för den befintliga luftledningen utgörs av skogsmark, järnväg och
industrimark. Att bibehålla luftledningen i sin nuvarande sträckning och utformning bedöms
inte utgöra någon betydande risk för negativ påverkan på människor eller miljö då det inte finns
eller planeras några bostäder inom området.

Bakgrund
Till bygg- och miljönämnden inkom 2019-11-12 samrådsunderlag med tillhörande bilagor
gällande förnyad koncession för Vattenfall Eldistributions befintliga luftledning YL2 S1-S2 vid
Ryssjön i Nykvarns kommun.

För bygg- och miljönämnden
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Överklagan
Är du missnöjd med detta beslut kan du överklaga det hos länsstyrelsen i Stockholms län.
Ett överklagande måste göras skriftligen. Ange att det är ett överklagande till länsstyrelsen.
OBS ! Överklagan ska du lämna in eller skicka till: Bygg-och miljönämnden, Centrumvägen 26,
155 80 Nykvarn.

2020-01-21

2019-12-11
ALLM.2019.1332

Nykvarns Kommun, Bygg- och miljönämnden

Överklagan ska ha inkommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av
beslutet.
När du skriver och överklagar ska du tala om:
- vilket beslut det är som du överklagar
- vilken ändring i beslutet som du vill ha
- motivering till varför du anser att beslutet är oriktigt
Bifoga gärna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, adress och telefonnummer samt
underteckna skri-velsen. Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig
till miljöenheten tfn 08-55501000 (vxl).
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Detta ger miljönämnden en möjlighet att eventuellt ompröva beslutet.

