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Samråd gällande förlängd koncession för befintlig
24 kV markkabel sträckan Kvarnåsen-Buås i
Årjängs kommun i Värmlands län

År 2011 fick Ellevio AB (då Fortum Distribution AB) nätkoncession för linje
(tillstånd för ledning) för en markförläggning av den befintliga 24 kV ledningen
L203B på sträckan mellan Kvarnåsen och Buås. Ellevio sökte en koncessionstid
anpassad till övriga delar av ledningen vilka hade koncession till juni 2018. Efter
en lagändring 2013 får alla ledningar med en koncessionstid på över 25 år tillstånd
att drivas tillsvidare. Det gäller för övriga delar av L203B men då aktuell
ledningsdel endast har en koncessionstid på 7 år måste nu tillståndet förnyas.
Ellevio planerar därför att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för den
befintliga markförlagda 24 kV ledningen L203B på sträckan Kvarnåsen-Buås i
Årjängs kommun, Värmlands län. Markkabeln Kvarnåsen-Buås är ca 3,1 km lång
och matar el till lokalnätet i Årjängs kommun.
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken
länsstyrelsen, Årjängs kommun och enskilda som är berörda av markkabeln.
Samrådet är en viktig del i tillståndsprocessen med syfte att informera, inhämta
kunskap samt ge berörda parter möjligheter att lämna synpunkter. Inkomna
synpunkter och information under samrådet kommer utgöra underlag för det
fortsatta arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och
koncessionsansökan.
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Komplett samrådsunderlag med mer information hittar du på ellevio.se/samrad.
Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller
andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd.
Frågor eller synpunkter?
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 23 feb 2018 till e-post
omnia.bakhiet@sweco.se eller adress:
Sweco Energuide
att: Omnia Bakhiet
Box 340 44
100 26 Stockholm
Har ni även frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är ni
välkomna att kontakta Omnia Bakhiet på tel. 08-705 07 92 eller på nämnd e-post.
Med vänliga hälsningar,
Omnia Bakhiet, på uppdrag av Ellevio AB

