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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för en
befintlig 45 kV (nominell spänning) kraftledning mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga i
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner, Västra Götalands län. Ledningen är huvudsakligen
uppförd som luftledning, men en kortare del vid transformatorstationen i Herrljunga är förlagd som
markkabel.
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.
Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under
samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa.

2 SAMRÅD OM BEFINTLIG LEDNING
Ett undersökningssamråd enligt miljöbalkens 23-25 §§ genomfördes under tiden 27 mars till 23 april
2019. Ett samrådsunderlag upprättades vilket redogjorde för projektets bakgrund och syfte,
ledningens lokalisering och utförande, tillståndsprocessen samt en övergripande
konsekvensbedömning av att låta ledningen vara kvar i befintlig sträckning och utförande.
Ledningen bedöms av Vattenfall Eldistribution AB inte medföra någon betydande miljöpåverkan i sin
nuvarande sträckning och utförande.
Samrådet genomfördes med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Alingsås, Vårgårda och
Herrljunga kommuner samt med enskilt berörda.
Samråd med enskilt berörda genomfördes genom brevutskick den 27 mars 2019 till lagfarna och
taxerade fastighetsägare och delägare i samfälligheter inom 100 meter från ledningen där den är
uppförd som luftledning och 25 meter från ledningen där den är en markförlagd kabel. Samråd med
myndigheter skedde via e-post den 27 mars 2019. På Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida finns
från och med den 27 mars 2019 information om projektet, uppgifter för att lämna synpunkter samt
länk till samrådsunderlaget.
Sista datum för yttranden sattes till den 23 april 2019. Totalt inkom 4 yttranden. Nedan redovisas
inkomna yttranden.
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2.1 Inkomna yttranden
2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Skriftligt yttrande och beslut om BMP från länsstyrelsen inkom 2019-04-24.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot av som föreslås förutsatt att befintlig luftledning behålls i
nuvarande utformning, eftersom ingen förändrad markanvändning sker.
Om andra alternativ till befintlig luftledning blir aktuell, såsom borttagande av luftledning och/eller
nedgrävning av markkabel, kan detta komma att beröra kulturlämningar. Länsstyrelsen kan då
komma att ställa krav på arkeologiska åtgärder såsom exempelvis utredning för att ta reda på
eventuell förekomst av okända fornlämningar inom planerad ledningssträckning, eller andra
anpassningar av ny arbetsföretagets påverkan på kulturmiljö.
Vattenfall Eldistribution AB behöver kontakta länsstyrelsen inför underhåll och arbeten i
vattenområden längst med den aktuella sträckan.
Länsstyrelsen beslutade också att förnyelse av nätkoncession för befintlig ledning inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26§ miljöbalken och 2 kap 8a§ ellagen.
Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande: Vi noterar yttrandet och avser att kontakta länsstyrelsen
inför underhåll och arbeten i vattenområden.

2.1.2 Vårgårda kommun
Skriftligt yttrande från Vårgårda kommun inkom 2019-04-10.
Vårgårda kommun har inget att erinra mot förlängd nätkoncession för befintlig regionnätsledning.

2.1.3 Alingsås kommun
Telefonsamtal 2019-05-30
Miljöskyddskontoret och samhällsbyggnadskontoret på Alingsås kommun har inget att erinra mot
befintlig kraftledning. Yttrandet är lämnat muntligen som ett tjänstemannautlåtande.

2.1.4 Trafikverket
Skriftligt yttrande från Trafikverket inkom 2019-04-12.
Tillstånd krävs enligt 44 § väglagen (1971:948) för ledningar som är inom vägområdet och/eller
korsar en statlig väg. Utöver tillståndet krävs ett avtal med Trafikverket för att få tillträde till
vägområdet. Vattenfall Eldistribution AB behöver säkerställa att det finns ett sådant tillstånd som är
aktuellt.
Det ska även finnas ett aktuellt avtal för korsande av järnväg. Observera att det måste göras två
separata ansökningar till Trafikverket om ledningen passerar både statlig väg och Trafikverkets
mark och/eller järnväg.
Under förutsättning att ovanstående synpunkter efterföljs har Trafikverket inget att invända mot att
tillstånd beviljas.
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Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande: Vi noterar yttrandet och konstaterar att de tillstånd som
efterfrågas inhämtades när ledningen byggdes. Inga förändringar är planerade varför inga nya
tillstånd för korsande av väg eller järnväg är aktuella.

2.1.5

, ägare till fastigheten

Skriftligt yttrande från

,

Vårgårda
inkom 2018-04-03.

meddelar att han i samråd för utbyggnad av E20 framfört önskemål om en ledningsflytt där
ledningen passerar genom fastigheten eftersom ledningen begränsar möjligheten för utbyggnad.
Ingvar önskar mer information om den mindre ledningsflytt i norra Vårgårda som nämns i
samrådsunderlaget, samt vilka förutsättningar som finns för denna ledningsflytt.
Vattenfall Eldistribution AB:s bemötande: Den planerade flytt av ledningen som beskrivs i
samrådsunderlaget avser en sträcka som ligger nordost om fastigheten
och berör inte
den del av ledningen som går över fastigheten
Den planerade ledningsflytten har varit
ute på samråd och tillståndsansökan är nu under handläggning. Om tillstånd beviljas kan ledningen
sedan flyttas.
Om en fastighetsägare önskar en ledningsflytt på sin fastighet så ska denne kontakta Vattenfall
Eldistribution för vidare diskussioner kring detta. Detta har framförts till fastighetsägaren i samrådet.
Vattenfall Eldistribution upplyste också om att det är fastighetsägaren som bekostar en flytt som har
initierats av fastighetsägarens behov eller önskemål. Vattenfall betonade också att det samråd som
nu genomförts enbart avser en förlängning av tillståndet för befintlig ledning.

Samrådsredogörelse – 45 kV luftledning Alingsås-Vårgårda-Herrljunga

5

