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Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the 
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message 
does not contain classified information. 
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Postadress:611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland

Vattenfall Eldistribution AB
c/o Rejlers Sverige AB
samrad@rejlers.se

Undersökningssamråd om ansökan om 
nätkoncession för linje avseende kraftledning 
mellan befintlig 130 kV ledning ML4 S3 och 
station MT15 Sundsör, Oxelösunds kommun

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen noterar att den fastighet där station MT15 finns, delvis 
berör ett utpekat lågpunktsområde som riskerar att översvämmas vid 
skyfall. Länsstyrelsen ser möjliga samordningsvinster av att utreda 
eventuell risk för påverkan av översvämning på nätstationen i 
samband med underlaget redovisade behov av åtgärder. I samband 
med arbeten med markförlagd kabel kanske det exempelvis är möjligt 
att samtidigt åtgärda eventuellt behov av skydd mot översvämning.

Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter, i detta skede, på den 
föreslagna åtgärden.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har 2021-12-09, genom ombud, inlämnat 
underlag för undersökningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken. 
Samrådet avser kommande ansökan om nätkoncession för linje 
avseende kraftledning mellan befintlig 130 kV ledning ML4 S3 och 
station MT15 Sundsör i Oxelösunds kommun. Åtgärden avser en ny 
130 kV markkabel (mellan befintlig 130 kV ledning ML4 S3 och 
station MT15 Sundsör. Den föreslagna ledningssträckan är enligt 
samrådsunderlaget ca 40 meter och till största delen förlagd inom 
befintliga ledningsgator.

Samrådet avser det utredningsområde som framgår av bifogad 
översiktskarta. (Bilaga)

Bestämmelser som beslutet grundas på
Samråd enligt 6 kapitlet 24–25 §§ miljöbalken.

Information
Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 
10§§ kulturmiljölagen (1988:950):

Yttrande

Datum
2022-01-03

Ärendebeteckning 
407-8919-2021










