Stockholm 2018-05-07

Fortsatt samråd om en ny 220 kV-ledning
mellan Skanstull och Jarlaberg i
Stockholms län
Ellevio planerar en ny markförlagd 220 kV-ledning mellan stamstation Skanstull i
Mårtensdal, Stockholms stad till en ny tryckpunktsstation Jarlaberg vid Skönviksvägen i Nacka kommun. Syftet är att förstärka elförsörjningen till Nacka kommun med
anledning av kommunens pågående och kommande exploateringsplaner.
Samråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken
För att få bygga starkströmsledningar krävs tillstånd, så kallad koncession, från Energimarknadsinspektionen. Inför framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan ska samråd
hållas enligt 6 kap miljöbalken. Ett första samråd genomfördes under våren 2017. Baserat på de
yttranden som inkom under samrådet har justeringar av det tidigare presenterade huvudalternativet
gjorts.
Ellevio går nu ut på ett uppföljande skriftligt samråd om ett justerat huvudalternativ. Samrådet, som är
ett avgränsningssamråd, sker med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas
bli särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som
kan antas bli berörda. Syftet med samrådet är att ge alla berörda möjlighet att lämna synpunkter på
projektet och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad, så att den blir ett så bra
beslutsunderlag som möjligt. Det justerade huvudalternativet samt avförda alternativ beskrivs i ett samrådsunderlag som bifogas detta brev. Samrådsunderlaget finns även på ellevio.se/samrad.

Huvudalternativ
Den föreslagna ledningen består av en ca 6,5 km markförlagd ledning. Ledningssträckningen följer
befintlig infrastruktur inom Stockholm stad och Nacka kommun, se karta nedan.
Tidsplan
Ellevio planerar att lämna in en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen under hösten
2018. Efter att erforderliga tillstånd erhållits planeras byggstart till 2021 och driftsättning runt årsskiftet
2022/2023.

Frågor eller synpunkter?
Information och synpunkter är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi ber er härmed inkomma med
skriftliga yttranden per post eller e-post till nedanstående adress senast den 15 juni 2018. Om ni har
övriga frågor kontakta vår konsult Maja Hemph Westerfelt på WSP.
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