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Inbjudan till samråd gällande ny 145 kV-ledning 
som förstärker nätet i Hagfors 

Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för ny 

145 kV-ledning mellan befintlig ledning VL3 och Hagfors ställverk, Hagfors 

kommun, Värmlands län. 

Bakgrund 

Ellevio planerar för en ny 145 kV-luftledning som ska gå mellan ett påstick vid 

Lidsbron på den befintliga ledningen VL3 in till Hagfors ställverk för att förstärka 

matningen av el, se den bifogade kartan. Uppskattad ledningslängd är cirka 15 km.  

Samråd enligt 6 kap miljöbalken 

Inför koncessionsansökan genomförs nu ett undersökningssamråd som uppfyller 

kriterierna för ett avgränsningssamråd med fastighetsägare och närboende samt 

myndigheter och övriga intressenter. Samrådet är en viktig del i tillståndsprocessen 

med syfte att informera, inhämta kunskap och ge berörda parter möjligheter att 

lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och information under samrådet kommer 

att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med framtagande av en 

miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan. 

Ellevio önskar att länsstyrelsen i sitt yttrande informerar om vilka miljöeffekter 

som länsstyrelsen bedömer vara väsentliga för aktuellt projekt och som bör 

studeras mer i detalj i en fortsatt tillståndsprocess. Om möjligt önskar Ellevio även 

att Länsstyrelsen beslutar om projektet kan antas medför BMP eller ej i sitt 

yttrande på samrådet. 

Information om samrådet sker även genom annonsering i lokalpressen. 

Välkommen till öppet hus 

Dag: Onsdagen den 22 februari  

Plats: Brukshotellet, Uvedsvägen 24 i Hagfors  

Tid: Kom när det passar mellan kl. 16.00-19.00 

Vid det öppna huset finns projektorganisationen på plats för att berätta mer om 

projektet och svara på frågor. 

http://www.ellevio.se/
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Frågor eller synpunkter? 

Rejlers Sverige AB hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan. 

Skriftliga synpunkter lämnas därför senast den 23 mars 2023 till e-post 

samrad@rejlers.se eller adress:  

 

Rejlers Sverige AB 

Att: Liselott Evasdotter 

Fålhagsleden 61 

753 23 Uppsala 

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

välkommen att kontakta Liselott Evasdotter på tel. 0771 78 00 00 eller  

på nämnd e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 

Liselott Evasdotter, på uppdrag av Ellevio 
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Karta över studerade sträckningsalternativ 

 

 

 

 

 

 


