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Vattenfall Eldistribution
eldistribution@vattenfall.com

Samhällsbyggnadsenheten
Planarkitekt

2011-103425-0010

2018-09-03

BESLUT
2018-03-27

Beslut gällande miljöpåverkan vid en förlängning av koncession
för befintlig 40 kV-ledning mellan Sjömarken och Dalsjöfors,
Borås kommun, Västra Götalands län
Ansökan med dnr 2011–103425 daterad 2018-03-09

Bakgrund
Vattenfall ansöker om koncession för en befintlig 40 kV-ledning mellan Sjömarken
och Dalsjöfors i Borås kommun.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlängningen av gällande koncession inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken och
14§ ellagen.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen yttrade sig i föregående samrådsprocess (407-4425-2018 daterat
2018-02-26). Beslutet har baserats på en samlad bedömning av det underlaget som
tillställts Länsstyrelsen inför beslutet. Ledningen bedöms ha en ringa påverkan på
kulturmiljö, naturmiljö samt människors och djurs hälsa och säkerhet. Ledningen
bedöms inte heller förhindra uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för luft eller vatten. Länsstyrelsen förutsätter att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken tillämpas
beträffande elektromagnetiska fält.

Upplysning
Detta beslut får enligt miljöbalken inte överklagas.
Detta beslut har fattats och föredragits av planhandläggare

.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten

Diarienummer
407-4425-2018

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com

Planhandläggare

2011-103425-0010

2018-09-03

Beslut
2018-02-26

Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession för
befintlig 40kV luftledning och två mindre markkablar, mellan
Sjömarken och Dalsjöfors, Borås kommun i Västra Götalands
län
Remiss med Ert Dnr 2011-103425, daterad den 5 februari 2018
Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap 8a§(2kap 14§ förnyelse)
ellagen och 6 kap miljöbalken.

Ärendet
Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängning av nätkoncession för befintlig 40
kV luftledning och två mindre markkablar inom Borås kommun enligt till ärendet
hörande karta med berört område markerat.

Länsstyrelsens synpunkter
MKN-Vatten
Länsstyrelsen anser att man ska beskriva hur MKN (miljökvalitetsnormer) för
vatten påverkas av verksamheten i de olika vattenförekomsterna.
För de fall som verksamheten behöver arbeta i vatten så är det en
anmälningspliktig vattenverksamhet som söks hos länsstyrelsen. I vissa fall kan det
vara en tillståndspliktig vattenverksamhet som behöver sökas hos mark- och
miljödomstolen.
Elektromagnetisk strålning
Ni anger att ni i en MKB kommer att redovisa elektromagnetisk strålning för
närliggande bostäder. Länsstyrelsens kommer följa upp detta i nästa skede.
Natur
Ni anger att ledningen passerar ett naturreservat vid namn Älmås. Detta reservat
bildades av Borås kommun och det är kommunen som får yttra sig över eventuell
påverkan.

Postadress:
542 85 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ks.arende@boras.se
Tuesday, February 27, 2018 1:46 PM
2018-00129 Samråd inför ansökan om ny nätkoncession för befintlig 40 kv
kraftledning mellan Sjömarken och Da...

2011-103425-0010

Hej,
Borås Stad avvaktar yttrande i frågan till ansökan kommer.
Med vänliga hälsningar

1

2018-09-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Wednesday, February 28, 2018 8:09 AM
Yttrande kraftledning mellan Bollebygd-Sjömarken samt Sjömarken-Dalsjöfors

Hej,
Miljöförvaltningen i Borås Stad har inget att erinra ang. de båda kraftledningarna då det inte kommer att innebära
några förändringar i naturmiljön.

2011-103425-0010

Vänlig hälsning,
Miljöinspektör
-------------------------------------------------------------------Borås Stad - Mi jöförvaltningen - Miljötillsyn
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Mi jöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 31 78 Fax: 033-35 30 25
Webbplats: boras.se
Borås är en Fairtrade City
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande
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2018-09-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

naturvardsverket@naturvardsverket.se
Tuesday, February 6, 2018 9:38 AM
NV-01286-18: Inbjudan till skriftligt samråd för befintlig ledning mellan Sjömarken
och Dalsjöfors, med avgrening till Rydboholm

Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

2011-103425-0010

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar

------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

1

2011-103425-0010
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2011-103425-0010

2018-09-03

Yttrande

För kännedom
FMV AL Led Nät
LFV
LFV Flyginfo SE

Datum

Beteckning

2018-02-09

FM2018-3734:3

tillstandsarnede.trv@fmv.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
fm.flyghinder@lfv.se

Sida 2 (2)

2011-103425-0010

2018-09-03

2011-103425-0010

2018-09-03

2018-09-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Wednesday, February 28, 2018 4:00 PM
Yttrande angående förlängning av nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning
och två mindre markkablar, mellan Sjömarken och Dalsjöfors, Borås kommun
Yttrande_förlängning_nätkoncession_40kV_Sjömarken-Dalsjöfors_Borås_
2018.331.pdf

Hej,

2011-103425-0010

I detta mail bifogas Svenska kraftnäts yttrande i rubricerat ärende.
Med vänlig hälsning

FRAMKOMLIGHET OCH PLANREMISSER

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1
TEL
WWW.SVK.SE
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2018-09-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Monday, February 19, 2018 1:48 PM
TRV yttrande gällande Ansökan om nätkoncession för befintlig 40 kv kraftledning
mellan Sjömarken och Dalsjöfors i Borås Stad
TRV 2018-13319 Yttrande. Ansökan om nätkoncession Sjömarken- Dalsjöfors.pdf

Hej

2011-103425-0010

Svar på begäran om yttrande gällande ansökan om nätkoncession för befintlig 40 kv kraftledning mellan Sjömarken
och Dalsjöfors i Borås Stad.
Trafikverkets yttrande bifogas.

Vänliga hälsningar
Trafikverket
Handläggare:

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
telefon:
trafikverket@trafikverket.se
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2018-09-03

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Hej

Friday, February 9, 2018 1:10 PM
Angående samråd, Vattenfall Eldistribution AB, nätkoncession för befintlig 40 kV
kraftledning mellan Sjömarken och Dalsjöfors i Borås kommun

,

2011-103425-0010

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit samrådsunderlag från Vattenfall Eldistribution AB
med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning och två mindre
markkablar mellan Sjömarken och Dalsjöfors i Borås kommun.
MSB avstår från att yttra sig.
Med vänlig hälsning
MSB:s dnr 2018-01263
______________________________________
Växel: 0771-240 240

E-post:
www.msb.se
Från:
Skickat: den 5 februari 2018 21:38
Till: vastragotaland@lansstyrelsen.se; boras.stad@boras.se; samhallsbyggnad@boras.se; miljo@boras.se;
registrator@elsakerhetsverket.se; Energimyndigheten <registrator@energimyndigheten.se>; exp-hkv@mil.se;
lfvcentralregistratur@lfv.se; jordbruksverket@jordbruksverket.se; registrator@lrf.se; MSB Registratur
<registratur@msb.se>; registrator@naturvardsverket.se; Post- och telestyrelsen <pts@pts.se>; registrator@raa.se;
sgi@swedgeo.se; registrator@svk.se; se.tele2.mobile@tele2.se; elskydd@skanova.se; natcenter@skanova.se;
foretag@bredband.com; foretagskundservice@tre.se; mobilftg@telenor.se; kundtjanst@glocalnet.com;
trafikverket@trafikverket.se; remisser@naturskyddsforeningen.se; golden.plover@telia.com;
flygplatschef@borasflygplats.se; bitrflygplatschef@borasflygplats.se
Ämne: Ny nätkoncession - Samråd inför ansökan om ny nätkoncession för befintlig 40 kv kraftledning mellan
Sjömarken och Dalsjöfors i Borås kommun, Västra Götalands län
Hej,
Översänder på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB samrådsbrev inklusive översiktskarta angående en ansökan
om nätkoncession för befintlig 40 kv kraftledning mellan Sjömarken och Dalsjöfors.
På grund av filernas storlek har vi valt att lägga upp samtliga handlingar på Vattenfalls hemsida. Handlingarna når ni
genom denna länk: www.vattenfall.se/samrad. Leta i kartan upp pricken för Borås och ni hittar rätt material direkt
för nedladdning. Jag bifogar samrådsbrev samt en översiktskarta i detta mail, resten finns att ladda ned.
Återkoppla gärna på mail om ni har några frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning
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Miljö- och hållbarhetsstrateg
WSP Environmental

2018-09-03

Vi har ändrat e-postadresser inom WSP och numera är min adress

T +46

2011-103425-0010

WSP Sverige AB
Laholmsvägen 10 - Vårt kontor ligger endast 3 minuter från tågstationen 302 66 Halmstad
T+
wsp.com
CONFIDENTIAL
This message, including any document or file attached, is intended only for the addressee and may contain privileged
and/or confidential information. Any other person is strictly prohibited from reading, using, disclosing or copying this
message. If you have received this message in error, please notify the sender and delete the message. Thank you.

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise subject
to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing,
copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are
not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail
system and destroy any printed copies.
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