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Inbjudan till samråd gällande ny 145 kV ledning, 
mellan planerad vindkraftspark vid Fägremo och 
Ellevios transformatorstation vid Tjos  
Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för ny 

145 kV ledning mellan planerad vindpark i Fägremo och Ellevios 

transformatorstation vid Tjos. Ledningens sträckning är planerad att gå genom 

delar av Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner, Västra Götalands län, se 

figur. 

Bakgrund 

Behov av ny 145 kV ledning har uppstått i samband med att Rabbalshede Kraft 

AB utvecklar en vindpark i Fägremo, Töreboda kommun. Ledningens syfte är att 

ansluta den planerade vindkraftparken i Fägremo till regionnätet och därmed även 

leverera förnybar energi ut på elnätet. 
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Samråd enligt 6 kap miljöbalken 

Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd med fastighetsägare och 

närboende samt myndigheter och övriga intressenter. 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. 

Komplett samrådsunderlag med mer information om studerade 

sträckningsalternativ hittar du på ellevio.se/samrad. 

Information om samrådet sker även genom annonsering i lokalpressen. 

Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller 

andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd. 

Välkommen till informationsmöte, öppet hus 

Dag: måndag den 4 april  

Plats: Gjutaren, Järnvägsgatan 6, Töreboda 

Tid: Kom när det passar mellan kl 15 och 20 

Vid informationsmötet finns projektorganisationen på plats för att berätta mer och 

svara på frågor. 

Frågor eller synpunkter?

AFRY hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan. Skriftliga synpunkter 

lämnas därför senast den 2022-05-02 till: 

e-post - thorun.berg@afry.com eller 

adress - Thorun Berg AFRY, P.O. Box 1551, 401 51 Göteborg

Har du frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är du

välkommen att kontakta Thorun Berg på tel. 070 247 82 55 eller Emma Kruger på 

tel. 072 209 66 13, alternativt ovan nämnd e-post.

 

Med vänliga hälsningar 

Thorun Berg, AFRY, på uppdrag av Ellevio 
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