
 

Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm 

Säte Stockholm. Org-nr 556037–7326  

Telefon 08-606 00 00 

ellevio.se 

  

Karlstad 2023-01-16 1 (3) 

Inbjudan till samråd gällande ny 40 kV ledning som 
förstärker nätet på Orust 

Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för ny 40 

kV ledning mellan station Museröd och Vräland i Orust kommun, Västra 

Götalands län, se figur på sida 3.  

Bakgrund 

Idag finns en befintlig ledning (TL3) mellan station Museröd och kopplingstornet 

vid Vräland. En ny ledning behövs för att förstärka matningen av station Museröd 

och för att få bort det gamla kopplingstornet vid Vräland. I dagsläget kan ett 

avbrott på befintlig ledning riskera avbrott på strömförsörjningen i norra delen av 

Orust. Med planerad ny anslutning till regionnätet blir nätet på Orust betydligt mer 

driftsäkert då matningen kan ske från två håll vilket ökar redundansen och 

leveranssäkerheten i elnätet. 

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 (Västnytt). 

Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller 

andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd. 

Välkommen till Öppet hus 

Dag: Måndagen 30 januari 

Plats: Stalasalen på Stala Församlingshem, Stalavägen 402 

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 frågor. Vi önskar att ni anmäler er på e-post nedan om ni önskar komma.  

Frågor eller synpunkter? 

Sweco Sverige AB hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan. Skriftliga 

synpunkter lämnas senast den 4 mars 2023 till e-post sara.mattsson@sweco.se 

eller adress:  

 

http://www.ellevio.se/
https://www.ellevio.se/om-ellevio/det-har-gor-vi/vara-projekt/aktuella-samrad/
mailto:sara.mattsson@sweco.se
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Sweco Sverige AB 

Att: SERTW 

BOX 340 44 

100 26 Stockholm 

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

välkommen att kontakta Sara Mattsson på tel. 073-385-01-99 eller på nämnd e-

post. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Mattsson, på uppdrag av Ellevio 
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