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Inbjudan till kombinerat undersöknings- och 
avgränsningssamråd gällande vattenverksamhet 
för 220 kV ledningsstation Värtan i Stockholm 

Bakgrund 

 

Ellevio genomför en reinvestering i sin stamnätsstation Värtan, Hjorthagen i 

Stockholm, i syfte att säkerställa en fortsatt trygg elförsörjning. Ellevio har tidigare 
ansökt om en nätkoncession för två, 220 kV kraftledningar för stamnätsstationen. 

 

För att leda fram kraftledningarna på ett säkert sätt planerar Ellevio att förlägga 

dessa i en tunnel under fastigheten Elektriciteten 6, se figur nedan. Dessa arbeten 

innebär ett behov av bortledning av inläckande grundvatten från tunneln vilket 

bedöms kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.  

  

Samråd enligt 6 kap miljöbalken 

Innan ansökan lämnas in ska Ellevio, enligt 6 kap. miljöbalken, samråda.       

Ellevio har valt att genomföra detta samråd som ett kombinerat undersöknings- 

och avgränsningssamråd vilket innebär att samråd sker med länsstyrelsen 

(tillsynsmyndigheten), de enskilda som kan antas bli särskild berörda samt med 

övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänheten som kan antas bli 

berörda av verksamheten. Samrådet är en viktig del i tillståndsprocessen med syfte 

att informera, inhämta kunskap samt ge berörda parter möjligheter att lämna 

synpunkter.  

http://www.ellevio.se/
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Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och bland 

annat redovisas till länsstyrelsen och ligga till grund för länsstyrelsens beslut om 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Inkomna 

yttranden kommer också beaktas i det fortsatta arbetet med framtagande av 

tillståndsansökan och en miljökonsekvensbeskrivning/liten 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Den förväntade miljöpåverkan från verksamheten omfattar en möjlig påverkan på 

grundvattennivåerna inom en begränsad zon. Viss bulleralstring i närområdet kan 

också förekomma i byggskedet av tunneln, som bedöms till ca tre månader. 

Ett samrådsunderlag har tagits fram som syftar till att ge en överskådlig bild av den 

planerade verksamheten. Av samrådsunderlaget framgår också Ellevios 

bedömning av området för kretsen av särskilt berörda.  

Samrådsunderlaget kan hämtas på ellevio.se/samrad 

Du har fått detta brev i egenskap av fastighetsägare, boende eller 

verksamhetsutövare i den aktuella verksamhetens närområde, och därmed enskild 

som kan antas bli särskilt berörd av verksamheten. Ellevio bjuder härmed in dig till 

samråd där särskilt berörda och allmänhet har möjlighet att ställa frågor och 

framföra synpunkter. Det förutsätts att fastighetsägare och hyresvärdar informerar 

sina eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättshavare om denna inbjudan.  

Välkommen till samråd: Måndagen den 27 mars, kl 18   

Restaurang Eatary Tegeluddsvägen 100, 115 28 STOCKHOLM 

Under mötet kommer Ellevios projektorganisation att berätta mer om projektet och 

svara på frågor.  

Frågor eller synpunkter? 

AFRY hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan.  

Skriftliga synpunkter lämnas med rubriken Samråd Ellevio senast den 10 april 

2023, till e-post: asa.fernell.modigh@afry.com. 

Eller adress:  

AFRY, Åsa Fernell Modigh  

SE-169 99 Stockholm  

Ellevio behandlar dina personuppgifter i form av namn och mejladress.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta Åsa Fernell Modigh på telefon 010-

505 00 00 eller 010-505 49 70, eller på e-post: asa.fernell.modigh@afry.com. 

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Fernell Modigh, på uppdrag av Ellevio 


