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Samråd gällande markförläggning av del av två
145 kV ledningar i Askim i Göteborgs kommun i
Västra Götalands län
Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för
markförläggning av del av befintliga luftledningar i Askim. Ledningarna är
belägna i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. För översiktskarta se Figur 1.
Bakgrund
Ellevio planerar att markförlägga ca 630 meter av befintliga 145 kV luftledningar i
Sisjöns industri- och handelsområde i Askim för att möjliggöra etablering av nya
byggnader och verksamheter i enlighet med en uppdatering av detaljplaner i
området benämnda ”Tre detaljplaner i Sisjön”. Den nya kablifierade sträckan utgör
en sträcka på totalt ca 800 meter. Dessutom planeras Ellevios ställverk att flyttas
ca 150 m västerut. Ombyggnationen har initierats av Göteborgs stad.
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd med fastighetsägare och
verksamhetsutövare samt myndigheter och övriga särskilt berörda. 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 hittar du på ellevio.se/samrad.
Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller
andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd, i det fall
dessa saknas i sändlistan se bilaga 1.
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Frågor eller synpunkter?
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 29 mars 2018 till e-post
malin.jonevall@poyry.com eller adress: Pöyry Sweden AB, att: Malin Jönevall,
P.O. Box 24015, 104 50 Stockholm. Har ni även frågor eller önskar få
samrådsunderlaget skickat med post är ni välkomna att kontakta Malin Jönevall på
tel. 0 70 561 58 18 eller på nämnd e-post.

På uppdrag av Ellevio
Med vänliga hälsningar
Malin Jönevall
Pöyry Sweden AB

Figur 1: Karta över alternativa ledningssträckningar samt den befintliga ledningen som ska
rivas.

Bilaga 1: Sändlista

