Svar undersökningssamråd 132 kV-ledning YL2 S1-S2 Ryssjön

Svar från Telge Nät/Telge Återvinning, enhet Strategi & Planering avseende
undersökningssamråd – 132 kV ledning YL2 S1-S2 Ryssjön
Fjärrvärme

Inga synpunkter.
/
, planering fjärrvärme

Vatten och avlopp

Ligger utanför verksamhetsområdet för Telge Nät VA, därav inga synpunkter.

Elnät

Om linjekoncessionen avses att flyttas och att detta påverkar Telge Nät AB:s ledningar bekostar Vattenfall
Eldistribution AB flytt av Telge Nät AB:s ledningar, i övrigt inget att erinra.
/
, planering elnät

Stadsnät

Stadsnät har kanalisation enligt karta nedan. Antaget är att samråd sker projekteringsskede. Ev flytt av kanalisation
bekostas av Vattenfall.
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Planer (TN) <planer@telge.se>
den 9 december 2019 14:46
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

2020-01-21
2020-100116-0001
/

, planering stadsnät

Återvinning

Inget att erinra.
/
, planering återvinning

Markjuridik
Enligt samrådsunderlaget på s. 10 står följande ”vid bibehållen sträckning och utformning uppstår
inget nytt markbehov.”
Ifall markbehov uppstår och vid konflikter med ledningar med mera skall Telge Nät kontaktas i god tid
för samråd och utredning för att säkerställa möjliga skyddsåtgärd eller om ev. ledningsflytt är
nödvändig. Vid markarbeten måste man ta hänsyn till och skydda befintliga ledningar och tekniska
anläggningar. Eventuell ledningsflytt, skyddsåtgärder bekostas av exploatör/initierande part.
Markjuridik har inget övrigt att erinra.
/
, markjuridik

Remisser till Telge Nät/Telge Återvinning skickas med fördel till planer@telge.se för snabbare hantering.
Med vänliga hälsningar
, Plansamordnare Telge Nät och Telge Återvinning
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Bifogar samrådsunderlag med tillhörande bilagor avseende förnyad koncession för Vattenfall Eldistributions
befintliga luftledning YL2 S1-S2 vid Ryssjön, Nykvarns kommun, Stockholms län. Ledningsavsnittet är mycket kort,
bifogar översiktskarta på sträckan.
Samrådstiden är satt till 2019-12-11. Det går bra att lämna svar direkt till mig antingen via mejl eller post.
Med vänliga hälsningar

Sweco Energy AB
Box 214, 70144 Örebro
www.sweco.se

Följ Sweco i sociala medier:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här.
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Hej,

2020-100116-0001

--------------- Ursprungligt meddelande ---------------Från:
@sweco.se
Mottaget: Fri Nov 08 2019 15:26:01 GMT+0100 (Västeuropa, normaltid)
Till: exp-hkv@mil.se; kommun@nykvarn.se; nat@telge.se; stockholm@lansstyrelsen.se; TN Kundservice;
trafikverket@trafikverket.se
Ämne: Undersökningssamråd enl. 6 kap. miljöbalken avseende förlängd koncession för befintlig luftledning YL2 S1S2, Nykvarns kommun, Stockholms län

