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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för
ombyggnation av en 45 kV kraftledning mellan Älberg och Viby i Hallsberg och Kumla kommuner,
Örebro län.
Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. miljöbalken vilket
framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och
föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas
ansökningshandlingarna.
Denna handling är en redogörelse för hur samrådet (undersökningssamråd) har genomförts och
vilka samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur sökanden beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet. I tabell 1 nedan ges även en sammanfattning av de
samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter
I tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande
samrådsprocess.
Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning

Datum

Aktivitet

Se bilaga

2020-01-28

Samrådsinbjudan skickas ut per post till fastighetsägare, kommuner
och myndigheter. I inbjudan finns en kortare beskrivning av projektet
samt en översiktskarta. Inbjudan hänvisar vidare till samrådshandlingen
på Vattenfall Eldistributions hemsida.

1

2020-01-29

Samrådshandlingen publiceras tillsammans med bilagor på Vattenfall
Eldistributions hemsida.

2

2020-02-26

Sista dag för yttranden. Samrådstiden varade i fyra veckor.

3
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2 MYNDIGHETER
2.1 Samråd med myndigheter
Samrådet med myndigheter inleddes 2020-01-28 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd
(bilaga 1) till Länsstyrelsen i Örebro län, Hallsberg och Kumla kommuner samt Trafikverket. I
inbjudan hänvisades länsstyrelse och kommuner till samrådshandlingen som var tillgänglig på
Vattenfall Eldistributions hemsida (bilaga 2).
Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av MKB. Sista svarsdag för samrådssynpunkter
var 2020-02-26.

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom 2020-03-20 och redovisas i sin helhet i bilaga 3.
Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.

Länsstyrelsens synpunkter

Kommentarer

Den kulturlämning som kommer att passeras i förordat
sträckningsalternativ är undersökt vid en arkeologisk provgrävning
inför bygget av ny järnväg, och inget arkeologiskt intresse finns.

Vattenfall noterar detta och
kommer att anmäla om
vattenverksamhet vid
grävning i vattendrag, om
inte styrd borrning kan
användas.

Anmälan om vattenverksamhet ska inkomma till Länsstyrelsen vid
grävning i vattendrag, om det inte går att använda styrd borrning.

2.1.2 Kommunernas synpunkter
Skriftligt yttrande från Hallsberg och Kumla kommun inkom den 2020-04-08 respektive 2020-02-26
och redovisas i sin helhet i bilaga 3.
Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunerna samt Vattenfall Eldistributions
bemötande.

Kommun Synpunkter

Kommentarer

Hallsberg

Hallsbergs kommun har ingen erinran mot den föreslagna
sträckningen och tycker det är positivt med markförläggning.
Kommunen förutsätter att Vattenfall har tillräckligt avstånd till
bostadsbebyggelsen på södra sidan om Västra Stambanan och
uppmärksammar om en överföringsledning för vatten och avlopp
mellan Hallsberg-Östansjö samt privat servisledning upp till
Brändåsen som sträckningen kommer korsa. Dessa kommer att
flyttas i samband med järnvägsutbyggnaden men elledningen
bedöms komma före i tid, detta måste därför beaktas.

Vattenfall noterar
detta. Synpunkter på
avlopp har även
inkommit från en
fastighetsägare (se
yttrande nedan), och
kommer att beaktas vid
projektgenomförande.

Kumla

Kommunen äger inte marken som berörs av ombyggnationen och
har därmed inga hyresgäster, arrendatorer eller andra
nyttjanderättshavare som berörs. Kommunen har inga synpunkter
på ombyggnationen eller sträckningen i övrigt.

Vattenfall noterar
detta.
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2.2 Övriga myndigheter och verksamhetsutövare
Skriftligt yttrande från Trafikverket inkom 2020-02-24 och redovisas i sin helhet i bilaga 3.
Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter från övriga myndigheter och verksamhetsutövare samt
Vattenfall Eldistributions bemötande.

Myndighet/
verksamhetsutövare

Synpunkter

Kommentarer

Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra då lokaliseringen har
utarbetats i samarbete med Trafikverket. Ett
ledningskorsningsavtal behövs vid passage under
järnväg.

Vattenfall noterar detta
och kommer att
upprätta nödvändiga
avtal.

E.ON

E.ON har inget att erinra mot ombyggnationen, men
önskar uppmärksamma om att inte bygga bort
omkopplingsmöjligheterna.

Vattenfall noterar detta
och har upprättat
kontakt med E.ON
Energidistribution AB
och rett ut frågan.

3 FASTIGHETSÄGARE OCH DELÄGARE AV SAMFÄLLIGHETER
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades 2020-01-28 per brev till samtliga
lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 250 meter från den
aktuella sträckan för ombyggnation. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 2020-02-26. Endast
ett yttrande inkom och redogörs för nedan. Yttrandet inkom via telefon varför det inte redogörs i
separat bilaga.
Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande.

Synpunkter

Kommentarer

Fastighetsägare informerade (2020-02-13) via
telefon om en avloppsledning, som förordat
sträckningsalternativ eventuellt kommer att
beröra.

Vattenfall har enligt överenskommelse med
fastighetsägaren mottagit en papperskarta med
avloppets sträckning, som även överlämnats till
projektgenomförande. Samt stämt av
ungefärligt djup på vilken aktuell VA ledning är
förlagd.
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