2011-103425-0010

2018-09-03

Enligt sändlista

Datum: 2018-02-05

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:

Inbjudan till skriftligt samråd för befintlig ledning mellan Sjömarken och
Dalsjöfors, med avgrening till Rydboholm
Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för
befintlig 40 kV luftledning och två mindre markkablar, mellan Sjömarken och Dalsjöfors,
Borås kommun, Västra Götalands län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 40 kV luftledning och två mindre markkablar mellan Sjömarken och Dalsjöfors i Borås
kommun, Västra Götalands län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande
med diarienummer
2011-103425 skall
ärendet
kompletteras med en komplett
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt miljöbalken
genomföras.
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område
till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera
samhällen och landsbygden i regionen. Kraftledningen är befintlig och Vattenfall ansöker endast
om att få fortsätta bruka luftledningen och markkablarna i dess nuvarande skick. Inga ingrepp i
naturmiljön planeras i samband med det nya tillståndet.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 29 § med berörd länsstyrelse,
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför
WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. En
samrådshandling med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd
miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad
Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2018-03-02 till:
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Med vänlig hälsning

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

2011-103425-0010

2018-09-03

Till Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Datum: 2018-02-05

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:

Inbjudan till skriftligt samråd för befintlig ledning mellan Sjömarken och
Dalsjöfors, med avgrening till Rydboholm
Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för
befintlig 40 kV luftledning och två mindre markkablar, mellan Sjömarken och Dalsjöfors,
Borås kommun, Västra Götalands län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 40 kV luftledning och två mindre markkablar mellan Sjömarken och Dalsjöfors i Borås
kommun, Västra Götalands län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande
med diarienummer
2011-103425 skall
ärendet
kompletteras med en komplett
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt miljöbalken
genomföras.
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område
till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera
samhällen och landsbygden i regionen. Kraftledningen är befintlig och Vattenfall ansöker endast
om att få fortsätta bruka luftledningen och markkablarna i dess nuvarande skick. Inga ingrepp i
naturmiljön planeras i samband med det nya tillståndet.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 29 § med berörd länsstyrelse,
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför
WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. En
samrådshandling med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd
miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad
Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2018-03-02 till:
WSP – Att
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Med vänlig hälsning

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

2018-09-03
2011-103425-0010

Sändlista
Myndigheter, övriga myndigheter, organisationer, företag och föreningar med vilka skriftligt samråd
genomförts.
Myndighet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Borås kommun
Övriga myndigheter/
länkanvändare
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Lantbrukarnas riksförbund
Jordbruksverket
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSR)
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen (PTS)
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut (SGI)
Svenska kraftnät
Tele 2
TeliaSonera Skanova AB,
elskyddsärenden
TeliaSonera Skanova AB
Bredbandsbolaget
Tre
Telenor
Glocalnet
Trafikverket
Naturskyddsföreningen
Flygplatser
Borås flygplats
Lokala föreningar/org/
verksamhetsutövare
Västergötlands ornitologiska förening

2011-103425-0010

2018-09-03

Enligt bifogad sändlista

Datum: 2018-02-05

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:

Inbjudan till skriftligt samråd för befintlig ledning mellan Sjömarken och
Dalsjöfors, med avgrening till Rydboholm
Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för
befintlig 40 kV luftledning och två mindre markkablar, mellan Sjömarken och Dalsjöfors i
Borås kommun, Västra Götalands län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 40 kV luftledning och två mindre markkablar mellan Sjömarken och Dalsjöfors i Borås
kommun, Västra Götalands län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande
med diarienummer
2011-103425 skall
ärendet
kompletteras med en komplett
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt miljöbalken
genomföras.
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område
till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera
samhällen och landsbygden i regionen. Kraftledningen är befintlig och Vattenfall ansöker endast
om att få fortsätta bruka luftledningen och markkablarna i dess nuvarande skick. Inga ingrepp i
naturmiljön planeras i samband med det nya tillståndet.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs ett avgränsningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 29 § med berörd länsstyrelse,
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför
WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. Ni som får detta
brev äger en fastighet inom 100 meter från luftledningen, alternativt 50 m från markkabeln.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. En
samrådshandling med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd
miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad.
På denna länk finns även kartmaterial att ladda ner för att lättare se ledningens sträckning.
Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.
Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2018-03-01 till:
WSP
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad
Med vänlig hälsning
På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB
Översiktskarta över ledningen hittar Ni på länken ovan.
Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

