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Inbjudan till samråd gällande ny 130 kV dubbelledning 
mellan stamnätstation Tovåsen i Ljusdals kommun 
och Alby i Ånge kommun  
 
För att möjliggöra ett nytt industriområde med elintensiva verksamheterna i 
Alby planerar Ellevio för en ny dubbel 130 kV luftledning från 
stamnätsstation Tovåsen till Alby. 

Företaget RES och Ånge kommun planerar utveckling av ett industriområde med 
vätgasproduktion i Alby (vatgasalby.se). För att förse de elintensiva 
verksamheterna inom industriområdet med el i tillräcklig omfattning behövs en ny 
dubbel 130 kV ledning från stamnätsstation Tovåsen. Ledningen blir ca 21 km 
lång och kommer beröra Västernorrlands och Gävleborgs län.  

För att bygga och driva en 130 kV ledning krävs tillstånd, så kallad koncession. 
Innan en koncessionsansökan kan skickas in ska vi göra en sträckningsutredning, 
vi ska utföra inventeringar och vi ska genomföra samråd med markägare, 
närboende samt myndigheter och övriga intressenter som kan antas bli berörda. 

Utredningsarbetet har nu kommit så långt att det är dags för samråd. Komplett 
samrådsunderlag med mer information om studerade sträckningsalternativ hittar du 
på ellevio.se/samrad. Studerad ledningssträckning framgår även på karta på nästa 
sida. 

Du har fått en inbjudan till samråd, vad innebär det? 
Samrådet är en viktig del i tillståndsprocessen med syfte att informera, inhämta 
kunskap samt ge berörda parter möjligheter att lämna synpunkter. Samrådet är en 
möjlighet för dig som markägare eller närboende att ge oss på Ellevio värdefulla 
uppgifter om området som vi inte fått kännedom om. Inkomna synpunkter och 
information under samrådet är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet inför val 
av slutlig sträckning, framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och 
koncessionsansökan. 

Ellevio vill även be dig som markägare att informera om aktuellt samråd för 
eventuell arrendator eller annan nyttjanderättshavare inom din fastighet. 

Frågor eller synpunkter? 
NEKTAB hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan. Skriftliga 
synpunkter lämnas därför senast den 19 april 2023 till e-post adress: 
peter.waldeck@nektab.se eller adress:  
NEKTAB Nordisk Elkraftteknik AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal. 
Vid frågor vänligen kontakta Peter Waldeck på tel. 072-5382651 alternativt ovan 
nämnd e-post.  

Om du vill prata med hela projektgruppen så kan vi ordna ett möte, i första hand 
digitalt. Kontakta då Peter Waldeck. 
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Med vänliga hälsningar 
Peter Waldeck på uppdrag av Ellevio 

 

 


