Samrådredogörelse

Förnyelse av nätkoncession för befintlig 130 kV-kraftledning mellan
Hester och Rödje i Boxholms och Ödeshögs kommuner i
Östergätlands län och Tranås kommun i Jönköpings län

2018-05-07

INNEHÅLL
1

BAKGRUND OCH SYFTE..........................................................................................................2

2

SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING .........................................................................................2

2.1

INKOMNA YTTRANDEN – SAMRÅD OM STRÄCKNING........................................................2

1

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en del av
befintlig kraftledning mellan Boxholms bruk och Tranås. Ledningssträckningen som söks förnyat
tillstånd för går mellan Hester i Boxholms kommun och Rödje i Ödeshög kommun, Östergötlands län.
Däremellan går ledningen genom Tranås kommun i Jönköpings län. Den aktuella
ledningssträckningen är geografiskt belägen mellan sjön Sommen och Rödjesjön.
Ledningen som är en luftledning med en nätspänning om 130 kV byggdes år 1932. Den del som
koncession söks för har en längd på ca 9 km. Den passerar främst genom glesbygd och är nödvändig
för att upprätthålla en fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i området.
Ledningen förser bland annat Tranås och Boxholm med kringliggande landsbygd med el. Vattenfall
Eldistribution AB:s utgångspunkt är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande.
Anledningen till ansökan är att ledningen saknar giltigt tillstånd. Ledningen omfattades tidigare av (del
av) nätkoncession för linje med anläggningsnummer 731Öy, vars giltighetstid löpte ut den 16 juni
2012. Avsikten var att lämna in förlängningsansökan för den aktuella ledningen tillsammans med
förlängningsansökan för ledningssträckan norrut (benämnd 731Öx) men detta gjordes inte. Ledningen
saknar därmed nätkoncession sedan den 16 juni 2012. Vattenfall Eldistribution AB har fått ett
föreläggande från Energimarknadsinspektionen att inkomma med ansökan om nätkoncession senast
den 31 juli 2018. Ledningen som fortsätter söderut har giltigt tillstånd (731ÖHz).

2 SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING
Ett undersökningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 23-25§§ genomfördes avseende ledningens
förlängda tillstånd mellan den 14 mars 2018 och den 20 april 2018. Ett samrådsunderlag togs fram
som redogjorde för projektets bakgrund och syfte, ledningens omfattning, utformning och lokalisering,
tillståndsprocessen, samt en övergripande konsekvensbedömning av den befintliga ledningen.
Samrådet genomfördes med länsstyrelsen, kommunerna samt enskilda som ansågs vara berörda av
ledningen. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare, liksom delägande fastighetsägare i
samfälligheter inom 100 meter från ledningen, bjöds in till samråd genom brevutskick 14 mars 2018.
Samråd skedde samtidigt med Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, samt med
Boxholms, Ödeshögs och Tranås kommuner. Utskick till länsstyrelse och kommuner skedde via e-post
14 mars 2018. Information om projektet, samrådsunderlag samt uppgifter om hur synpunkter på
samrådsunderlaget kunde lämnas fanns tillgänglig på Vattenfall Eldistributions hemsida från och med
den 14 mars. Sista datum för yttranden sattes till 20 april 2018, då samrådet avslutades.
Nedan redogörs för inkomna yttranden och Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande.

2.1

Inkomna yttranden – samråd om sträckning

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
2018-03-29
Miljö- och samhällsbyggbadsavdelningen framhåller att den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen behöver innehålla uppgifter om det finns några arter som är
registrerade i www.artportalen.se som det behöver tas hänsyn till. Länsstyrelsen har i övrigt inga
synpunkter på inlämnat samrådsunderlag.
Vattenfalls Eldistribution AB:s bemötande: Vattenfall Eldistribution AB noterar Länsstyrelsens
yttrande och tar vidare synpunkterna i fortsatt arbete med MKB.
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Länsstyrelsen Östergötland, Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
2018-04-18
Länsstyrelsen har inga synpunkter på bifogat samrådsunderlag.
Boxholms kommun
2018-04-24
Kommunstyrelsen har inga invändningar att framföra mot sökt nätkoncession.
E.ON Energidistribution AB
2018-04-17
E.ON har inget att erinra mot förnyad nätkoncession för aktuell ledning i befintligt utförande.
Ledningen är viktig ur tillgänglighetsperspektiv då den bland annat matar E.ON:s 40 kV nät vid
Tranås.
E.ON informerar också om att Vattefalls ledning korsar och går parallellt med E.ON:s ledningar på
sträckor utanför den sträckning som söks koncession för. E.ON tar för givet att en förnyad koncession
på 130 kV-ledningen inte innebär några hinder för att bibehålla dessa anläggnignar, samt att Vattenfall
vid eventuella framtida underhållsåtgärder som påverkar E.ON:s anläggningar aviserar detta i god till
till E.ON. I det fall framtida underhåll eller ombyggnation föranleder ombyggnad eller flyttning av
E.ON:s anläggningar ska dessa åtgärder bekostas av Vattenfall.
Vattenfalls Eldistribution AB:s bemötande: Vattenfall Eldistribution AB noterar E.ON:s yttrande.
Tranås Energi AB
2018-05-03
Tranås Energi har inget att erinra mot förnyad koncession och framför även att ledningen är viktig
eftersom den står för matningen in i deras koncessionsområde.
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