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Samrådredogörelse
Förnyelse av nätkoncession för befintlig 40 kV-kraftledning mellan
Kungsfors och Istorp, Marks kommun, Västra Götalands län.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (sk. nätkoncession för linje) för
en befintlig 40 kV kraftledning mellan Kungsfors-Istorp, Marks kommun, i Västra Götalands
län. Vattenfall Eldistribution AB har fått ett föreläggande från Energimarknadsinspektionen
att inkomma med ansökan om nätkoncession senast den 31 juli 2018.
Kraftledningen är belägen i Marks kommun och dess totala längd är ca 23 kilometer och
utgörs av en luftledning samt en kort markkabel (ca 45 meter) som ansluter till kraftstationen i
Skene. Ledningen är nödvändig för elförsörjningen i landsbygdsområdet söder om Kinna.
Den är även viktig för ett större landsbygdsområde vid reservdrift.

2 SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING
Ett samråd avseende ledningens förlängda tillstånd inleddes den 11 december 2017 och
avslutades den 26 januari 2018. Ett samrådsunderlag upprättades vilket redogjorde för
projektets bakgrund och syfte, ledningens lokalisering och utförande, tillståndsprocessen samt
en övergripande konsekvensbedömning av att låta kraftledningen vara kvar i befintlig
sträckning och utförande.
Samrådet genomfördes med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Marks kommun samt med
enskilda och allmänhet. Samrådet innefattade även övriga myndigheter och
sektorsintressenter som ansågs vara berörda av ledningen: Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Marks kommun, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FRA (Försvarets Radioanstalt),
Trafikverket, Skogsstyrelsen, Skanova, LRF, Naturskyddsföreningen kansli Väst,
Varbergortens Elkraft (innehavare av områdeskoncession), Mark kraftvärme AB, Ellevio AB.
Samråd med enskilda inleddes genom brevutskick den 11 december 2017 till lagfarna och
taxerade fastighetsägare och samfälligheter inom 100 meter från befintlig luftledning.
Allmänheten bjöds in till samråd genom annonsering i Göteborgs Posten och Borås tidning
den 13 december 2017. Samråd med myndigheter och organisationer inleddes via e-post den
11 december 2017. På Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida fanns från och med den 13
december 2017 information om projektet, uppgifter för att lämna synpunkter samt länk till
samrådsunderlaget. Sista datum för yttranden sattes till den 26 januari 2018.
Totalt inkom 13 yttranden varav 5 stycken är från enskilda personer. Marks kommun och
LRF önskar att luftledningen markläggs. Övriga myndigheter och organisationer hade inget
att erinra gällande förlänging av koncession av befintlig kraftledning. Nedan redovisas
inkomna yttranden och Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande.

2

2018-102023-0001

2018-06-19

2.1

Inkomna yttranden – samråd om sträckning

Trafikverket
2017-12-19
Trafikverket har inget att erinra.
Försvarsmakten
2017-12-12
Försvarsmakten har inget att erinra.
Marks kommun
2018-01-10
Marks kommun förordar att luftledningen som går igenom Assbergsraviner markläggs.
Kommunen informerar också om att skötselplanen förordrar markförläggning.
Vattenfall Eldistubution ABs bemötande;
Vattenfall Eldistubution AB har noterat synpunkerna och tar med oss dem i det fortsatta
arbetet med tillståndsansökan för ledningen.
Varbergsortens Elkraft
2017-12-11
Varbergsortens Elkraft har inget att erinera.
Skanova Elskyddsärenden
2018-01-05
Skanova Elskyddsärenden har inga synpunkter på förnyad nätkoncession för 40 kV
kraftledning mellan Kungsfors-Istorp.
Länsstyrelsen Västra Götaland
2018-01-19
Länsstyrelsen Västra Götaland har inget att erinera mot förnyad nätkoncession för
kraftledningen mellan Kungsfors-Istorp.
Skogsstyrelsen
2018-01-22
Skogsstyrelsen har inte att invända mot befintlig kraftledning mellan Kungsfors-Istorp.
LRF – Lantbrukarnas riksförbund
2018-01-20
 LRF framför att Vattenfall Eldistribution AB måste kablifiera regionnätet på
landsbygden bland annat på grund av att man anser att luftledningar förhindrar
pågående och framtida markanvändning. Kablifiering ska ske med övrig infrastruktur.
 LRF påpekar att det inte finns några alternativ med i samrådsunderlaget.
 LRF framför att en luftledning har en negativ påverkan på landskapsbilden.
 LRF undrar vilka de faktiska magnetfältsvärdena är, anger även att avstånd till
bostadshus inte är angivet.
 LRF undrar över skogsgatans bredd.
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Vattenfall Eldistribution ABs bemötade;
Vattenfall Eldistubution AB har noterat synpunkerna och tar med oss dem i det fortsatta
arbetet med tillståndsansökan för ledningen.
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Yttrande från ägare till fastighet
2018-01-26
Anser att marklägga ledningen skapar nya landskapsbilden och minimerar både skötsel och
avbrott.
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