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3

Yttranden och bemötanden

3.1

Länsstyrelsen och kommuner

Länsstyrelsen i Värmlands län skriver i yttrande med dnr: 407-765-2018:
Länsstyrelsen har inget att erinra gällande kulturmiljö, planer eller naturmiljö.
Strålning och hälsa:
Två bostäder är belägna inom 20 m från kraftledningen. Länsstyrelsen saknar
konsekvensbeskrivning för dessa fastigheter. Beräkningar har gjorts, och anges vara ca 0,1 μT,
utifrån ett årsmedelvärde. Länsstyrelsen önskar en mer utvecklad syn på dessa två fastigheter
med avseende på magnetfält.
Ellevios bemötande
Ellevio vill korrigera samrådsunderlaget med avseende på närliggande bostadshus, det var en
felskrivning i samrådsunderlaget. Berörda bostadshus på fastigheterna Leverbyn 1:113 och
1:114 återfinns ca 40 m från ledningen. Det hus på fastighet Tvärdalen 1:80, som angavs ligga
inom 20 m är i verkligheten en jaktstuga.
I miljökonsekvensbeskrivningen har Ellevio redovisat påverkan på närliggande bostadshus.
Årjängs kommun skriver att de ställer sig positiva till en förlängd koncession för den befintliga
ledningen
3.2

Övriga myndigheter och statliga verk

Skogsstyrelsen skriver att de inte har något att erinra.
Trafikverket skriver att den befintliga ledningen korsar E18 som är utpekad som riksintresse
för kommunikation enligt miljöbalken kap 3 § 8. Sträckningen berör även väg 615 och 613 för
vilka trafikverket är väghållare. Trafikverket informerar vidare om att eventuella arbeten som
påverkar statliga vägar genomföras i enlighet med Trafikverkets gällande föreskrifter och att
erforderliga tillstånd då söks. För arbeten inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket.
Trafikverket har inget att erinra mot att förlängd nätkoncession beviljas förutsatt att ovanstående
beaktas.
Ellevios bemötande
Ellevio noterar Trafikverkets synpunkter.
Försvarsmakten HKV skriver att de inte har något att erinra i ärendet.
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3.3 Företag
Vattenfall Eldistribution AB skriver att de har 12 kV markkablar och nätstationer i området
närmast Årjäng. De skriver vidare att Ellevios befintliga 145 kV ledning VL29 korsar en av
Vattenfalls 12 kV kablar vid en punkt. Enligt Vattenfalls bedömning påverkas inte deras
ledningar av en förlängd koncession för Ellevios 145 kV ledning då ledningarna är befintliga.
Ellevios bemötande
Ellevio noterar Vattenfall Eldistributions yttrande.
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3.4

Fastighetsägare och närboende
fastighetsägare till
, skriver: Som berörd sakägare
gällande rubricerad förlängda koncession för befintlig 145 kV ledning, så vill jag meddela att
jag inte tillstyrker en förlängning av koncessionen på min fastighet i enlighet med presenterat
samrådsförslag. Jag är djup missnöjd med hur Ellevio agerar på elmarknaden samt bristen i hur
man hanterar sina kunder på marknaden.
Ellevios bemötande
Ellevio beklagar att missnöjet är så stort. Ellevio konstaterar att ledningen korsar
skogsfastigheten på en sträcka av ca 135 m och påverkar på så vis skogsbruket inom
fastigheten. Det finns inget bostadshus inom fastigheten nära ledningen.
Okänd markägare ringer och ifrågasätter varför ny koncession måste sökas för en befintlig
ledning.
Ellevios bemötande
Ellevio informerar om den rådande lagstiftningen.
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