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Till berörda parter

Kompletterande samråd om förnyad
koncession för befintlig 130 kV ledning mellan
Skedvi och Söderfors i Dalarnas, Gävleborgs
och Uppsala län

Karta över befintlig 130 kV kraftledning L13 genom Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län.

Ellevio planerar att ansöka om förnyat tillstånd, nätkoncession för linje, för en
befintlig 130 kV kraftledning (L13) mellan transformatorstationerna Skedvi i
Säters kommun i Dalarna län och Söderfors i Tierps kommun i Uppsala län. Inför
ansökan om förnyat tillstånd för att kunna fortsätta driva en ledning måste samråd
enligt miljöbalken 6 kap. 4 § genomföras.
Samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter, organisationer, allmänhet och
andra berörda parter genomfördes under februari-mars 2014. Efter genomfört
samråd fattade Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Gävleborgs län
beslut om att ledningen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att den delen av ledningen som sträcker sig
genom Uppsala län kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Då koncessionsansökan ännu inte skickats in, vilket bl.a. beror på fortsatta
utredningar i Uppsala län, vill Ellevio på nytt informera berörda om ledningen och
ge möjlighet att lämna nya eller kompletterande synpunkter.
Upplysningar och synpunkter kommer tillsammans med övriga förutsättningar i
området såsom natur- och kulturmiljö, markanvändning och topografi utgöra en
del av underlaget i arbetet med framtagandet av kommande
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.
Information om projektet kommer även att ges genom kungörelse i Borlänges
Tidning, Södra Dalarnas Tidning, Avesta Tidning, Dala-Demokraten,
Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Upsala Nya Tidning. Samrådsunderlag finns
tillgängligt på www.ellevio.se/samrad. Önskas ytterligare information, svar på
frågor eller för beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Jonathan Weck
på telefon 08-695 13 08 eller e-post jonathan.weck@sweco.se.
Ansökan om nätkoncessionsansökan planeras att lämnas in till
Energimarknadsinspektionen i mars 2017.
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 januari 2017 till Sweco som arbetar i
projektet på uppdrag av Ellevio:
Sweco Energuide AB
Jonathan Weck
Box 340 44
100 26 Stockholm
Eller per e-post till: jonathan.weck@sweco.se

Med vänlig hälsning
Jonathan Weck

