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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig luftledning mellan Vaggeryd-Skillingaryd, Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Inom ramen för
tillståndsansökan ska samråd enligt 6 kap. miljöbalken (MB) genomföras, vilket framgår av bestämmelsen i 2
kap. 8a § Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår upprättandet av den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökningshandlingarna.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Sökanden har beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter

I Tabell 1 sammanfattas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet.
Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning

Datum

Aktivitet

2018-09-11

Publicering av samrådsunderlag på Sökandens hemsida.

3.2.2

2018-09-11

Inbjudan till skriftligt och samrådsunderlag skickades via email till Vaggeryds kommun
och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

3.2.3

2018-09-12

Inbjudan till skriftligt samråd samt översiktskarta skickades postledes till enskilda.

3.2.3

2018-10-05

Vaggeryds kommun, kommunledningskontoret, efter frågar en rättelse av
samrådshandlingen, där det under stycke 1.2 Syfte och behov anges fel berörd kommun.

2018-10-05

En reviderad samrådshandling skickades till Vaggeryds kommun. Revideringen
omfattade en mindre ändring som inte ändrade samrådsunderlaget i sak.

3.2.1

2018-10-05

Yttrande från Vaggeryds kommun, Miljö- och byggförvaltningen, inkom.

3.2.5

2018-10-08

Sista dag för att inkomma med samrådsyttrande.

2018-10-08

Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköpings län inkom.

3.2.5

2018-10-16

Yttrande från Vaggeryds kommun, kommunledningskontoret, inkom.

3.2.6

2018-10-25

Ett kompletterande yttrande från Vaggeryds kommun, kommunledningens arbetsutskott,
inkom.

3.2.6

2018-11-07

Beslut om ej betydande miljöpåverkan inkommer från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

3.2.7
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2 MYNDIGHETER
2.1 Länsstyrelse och kommun

Samrådet med myndigheter inleddes den 11 september 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd
(bilaga 3.2.3) inklusive samrådsunderlag och kartor (bilaga 3.2.1) till Länsstyrelsen i Jönköpings län och
Vaggeryds kommun.

2017-100001-0005

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt
redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för
samrådsyttrande var 8 oktober 2018. Vaggeryds kommun önskade förlängd svarstid till 24 oktober.

2.1.1 Länsstyrelsens yttrande

Skriftligt yttrande från Länsstyrelsen inkom den 8 oktober 2018 där de meddelar att de inte har några
synpunkter på inlämnat samrådsunderlag. Yttrandet redovisas i helhet i bilaga 3.2.5.

2.1.2 Kommunens yttrande

Den 5 oktober 2018 inkom ett skriftligt yttrande från Vaggeryds kommun, Miljö- och byggförvaltningen.
Skriftliga yttranden inkom även från kommunledningskontoret, daterat den 16 oktober 2018 samt 25 oktober
2018, det sistnämnda som ett kompletteringsyttrande. Skillnaden var att kompletteringsyttrandet var signerat
av kommunstyrelsens arbetsutskotts sekreterare, ordförande och justerare. Varken Miljö- och
byggförvaltningen eller kommunledningskontoret har något att erinra gällande verksamheten. Yttrandena
redovisas i helhet i bilaga 3.2.6.

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev den 12 september 2018 till
samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare inom 100 meter från den befintliga ledningssträckningen.
Sista svarsdag för samrådsyttrande var 8 oktober 2018. Inga yttranden inkom från enskilda fastighetsägare.

4 BESLUT OM EJ BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Ett utkast av samrådsredogörelsen skickades till Länsstyrelsen i Jönköpings län för beslut om betydande
miljöpåverkan eller ej, enligt 6 kap. 26 § MB och 2 kap. 8a § Ellagen. Den 7 november 2018 inkom
Länsstyrelsen med beslut, dnr. 407-8754-2018, om att befintlig ledningsdragning ej kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Beslutet återfinns i bilaga 3.2.7.
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