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Inbjudan till samråd gällande ny 150 kV ledning 
samt nya 50 kV ledningar till planerad station 
Brattströmmen i Malung-Sälen och Älvdalens 
kommun, Dalarnas län 
 

Fjällturismen i Idreområdet expanderar kraftigt vilket innebär att regionnätet 

behöver förstärkas. Idag finns det endast ett 50 kV-nät upp till Idreområdet. För 

att klara kommande effektbehov behöver 150 kV-nätet byggas ut norrut. En 150 

kV luftledning planeras därför att anläggas från Sälen till en ny 

transformatorstation, Brattströmmen, strax söder om Idre i Älvdalens kommun.  

 

För att bygga och driva en 150 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. Studerade ledningssträckningar framgår även på karta 

på sida 3 i detta dokument. 

 

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. 

Ta vara på möjligheten att i detta tidiga skede lämna dina synpunkter på 

ledningssträckningen. Det är inte ovanligt att vi gör mindre sträckningsjusteringar 

efter samrådet till följd av inkomna synpunkter, där önskemålen är motiverade 

och bedöms som rimliga att tillmötesgå. Om synpunkter kommer in i sent skede, 

dvs. under Energimarknadsinspektionens prövning av koncessionsansökan och 

remiss, är justeringsmöjligheterna små. 

Ellevio vill även be dig som markägare att informera om aktuellt samråd för 

eventuell arrendator eller annan nyttjanderättshavare inom din fastighet. 

http://www.ellevio.se/
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Välkommen till öppet hus 

Om du vill höra mer om den planerade ledningen och ställa frågor till ansvariga i 

projektet är du välkommen till vårt öppna hus.  

Särna:  7 mars, Bystugan Särnaheden  

Sälen: 8 mars, Olnispagården  

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

Vid det Öppna huset finns projektorganisationen på plats för att berätta mer och 

svara på dina frågor. Vi bjuder även på kaffe och smörgås. 

Information om samrådet och det Öppna huset sker även genom annonsering i 

lokalpressen. 

Anmäl gärna intresse till peter.waldeck@nektab.se senast 1 mars. 

 
Frågor eller synpunkter? 

NEKTAB hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan. Skriftliga 

synpunkter lämnas därför senast den 31 mars 2023 till e-post: 

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. 

 

Med vänliga hälsningar 

Peter Waldeck på uppdrag av Ellevio 

mailto:peter.waldeck@nektab.se
mailto:peter.waldeck@nektab.se
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