2018-11-09

[Berörd kommun/länsstyrelse]

Datum: 2018-05-25

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:

2013-101962-0006

Inbjudan till skriftligt samråd för Gislaved-Grimsås, Gislaved-Anderstorp
samt Gislaved-Gummifabrik-Elverk
Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om ny nätkoncession för befintlig 45
kV luftledning mellan Gislaved och Grimsås med avgrening i form av befintlig 45 kV
markkabel till Hestra i Gislaveds och Tranemos kommuner, befintlig 45 kV luftledning
mellan Gislaved och Anderstorp samt befintlig 45 kV luftledning mellan Gislaved och
Gummifabrik och befintlig 45 kV markkabel mellan Gummifabrik och Elverk i Gislaveds
kommun, Jönköpings län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för
-

Befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning mellan Gislaved-Grimsås samt befintlig
avgrening med 45 kV (nominell spänning) markkabel till Hestra, i Gislaveds och Tranemos
kommuner, Jönköpings och Västra Götalands län.

-

Befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning mellan Gislaved-Anderstorp i Gislaveds
kommun, Jönköpings län.

-

Befintlig 45 kV (nominell spänning) luftledning mellan Gislaved-Gummifabrik samt befintlig
45 kV (nominell spänning) markkabel mellan Gummifabrik-Elverk i Gislaveds kommun,
Jönköpings län.

Samtliga luftledningar och markkablar är befintliga varför inga markarbeten kommer att ske.
Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsförelägganden med diarienummer 2013101962, 2012-102585 och 2013-101960 skall ärendena kompletteras med kompletta
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt
miljöbalken genomföras.
Ledningarna är viktiga delar i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort
område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande
elförsörjning till flera större samhällen och landsbygden i regionen.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse,
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför
WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat
detta brev finns upprättad samrådshandling samt en översiktskarta för berörda sträckningar.
Samrådshandlingen med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd
miljöpåverkan samt övriga kartor finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida:
www.vattenfalleldistribution.se/samrad

2018-11-09

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 21 juni 2018 till:
WSP
Att.
Box 574

2013-101962-0006

201 25 Malmö

Med vänlig hälsning
På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Bilagor: Samrådshandling och översiktskarta

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se
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