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Inbjudan till samråd
Ny 145 kV-ledning från vindkraftpark Björnberget, ombyggnation av del av
befintlig 145 kV-ledning och ny 36 kV-ledning från vindkraftpark Gubbaberget
till stamnätsstation Tovåsen, Ånge och Ljusdals kommuner, Västernorrlands
och Gävleborgs län
Ellevio AB (nedan kallat Ellevio) har för avsikt att uppföra en ny 145 kV-ledning från
vindkraftpark Björnberget och en ny 36 kV-ledning från vindkraftpark Gubbaberget. Båda
ledningarna kommer att ansluta till en ny stamnätsstation benämnd Tovåsen. Samrådet
omfattar även ombyggnation av del av befintlig 145 kV-ledning.
Syftet med de nya ledningarna är att möjliggöra elanslutning av två planerade
vindkraftparker, Björnberget respektive Gubbaberget, vilka är under prövning. Byggnationen
av ledningarna sker under förutsättning att respektive vindkraftpark erhåller tillstånd och att
beställningar erhålls från vindkraftexploatören.
Ellevio kommer att söka om koncession för linje för respektive ledning. Ansökningarna ska
innehålla miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar
ledningens miljöpåverkan. Innan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med
Länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda som kan bli särskilt berörda.
Ellevio har anlitat Pöyry Sweden AB för att genomföra samråd och upprätta MKB.
Samråd
Ellevio inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 § för att kunna upprätta den
miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt Miljöbalken och ellagen och skall ingå i
ansökan om nätkoncession för linje. Samrådet genomförs skriftlig.
I egenskap av fastighetsägare/närboende berörd av föreslagna ledningssträckningar är Ni en
av de parter som har möjlighet att framföra synpunkter. Med berörd fastighetsägare avses
ägare vars fastighet direkt berörs samt ägare vars fastighet ligger i närheten av
ledningsträckningen. Vi ber dig som är fastighetsägare att även informera eventuella
hyresgäster, arrendatorer eller andra rättighetsinnehavare om detta samråd, samt informera
oss om vilka de är, så att vi kan skicka informationen även till dem, så att även de kan ges
möjlighet till att framföra synpunkter till oss.
Ledningarna beskrivs i bifogada samrådshandlingar.

Frågor och synpunkter
Birgitta Olanders, Tel: 010-474 06 03, birgitta.olanders@poyry.com
Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast 5 oktober 2016 till:
Pöyry Sweden AB
att. Birgitta Olanders
Box 1002
405 21 Göteborg

Med vänlig hälsning
Birgitta Olanders
På uppdrag av Ellevio AB

Bilagor: Samrådsunderlag Björnberget
Samrådsunderlag Gubbaberget
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