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Inbjudan till samråd om ombyggnation av befintlig
145 kV ledning mellan stationerna Kalhyttan och
Nykroppa, Filipstads kommun i Värmlands län
Ellevio planerar en ombyggnation av befintlig 145 kV ledning (VL4S1) som
sträcker sig ca 15 km mellan stationerna Kalhyttan och Nykroppa i Filipstads
kommun, Värmlands län. Ledningen har varit i bruk ca 70 år och befintliga stolpar
börja närma sig slutet av sin livslängd.
I samband med ombyggnationen avser Ellevio öka linarean för att möjliggöra
framtida ökad överföringskapacitet för ledningen. Åtgärden kräver därmed att ett
nytt tillstånd (nätkoncession för linje) söks för ledningen.
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Inför ansökan om koncession och upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) genomför nu Ellevio ett utredningssamråd med särskilt berörda
myndigheter och enskilda. Syftet med samrådet är att ge berörda parter en
möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen ombyggnation. Inkomna synpunkter
och information under samrådet är ett viktigt underlag inför det fortsatta arbetet.
Planerad ombyggnation och utredda alternativ beskrivs i ett samrådsunderlag som
du hittar på Ellevios hemsida www.ellevio.se/samrad.
I Nykroppa berör befintlig ledning ett område för landskapsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS-område) och går i närheten av bostadshus. Ledningens norra
del passerar rakt över Kalhyttans skidstadion. Mot bakgrund till detta har
alternativa stråk/sträckningar studerats på dessa delar av ledningssträckan. I
Nykroppa har även ett markkabelalternativ utretts.
Ellevio förordar en ombyggnation i befintlig sträckning med viss justering i
Nykroppa (alternativ 1), med undantag för en kortare sträcka uppe i norr där den
förordade sträckningen sträcker sig runt skidstadion (stråkalternativ 2).
Inkomna yttranden kommer att sammanställas tillsammans med Ellevios
bemötanden i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen för beslut om
ombyggnationen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. I det fall det
rör sig om betydande miljöpåverkan kommer ett samråd med en bredare krets ske
(ett så kallat avgränsningssamråd med särskilt berörda och övriga myndigheter,
organisationer och allmänhet).
Vi är tacksamma om fastighetsägare som har en arrendator, hyresgäst,
rättighetsinnehavare etc. upplyser denne om samrådet.
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Synpunkter eller frågor?
Rejlers Sverige AB har fått i uppdrag av Ellevio att genomföra samråd och
upprätta koncessionsansökan för den aktuella ledningen. Har ni frågor eller önskar
erhålla samrådsunderlaget via post eller e-post är ni välkomna att kontakta Greta
Lindberg på tel. 072-727 49 52 eller via e-post: greta.lindberg@rejlers.se.
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 4 juni 2018 till e-post
greta.lindberg@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB, Att: Greta Lindberg,
Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Bilaga 1: Kartbilaga över studerade stråk/sträckningar.
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Teckenförklaring
Alternativ 1 - Befintlig ledning med viss justering i Nykroppa
Alternativ 2 - Luftledning runt Kalhyttans friluftsområde
Alternativ 3 - Markkabel genom Nykroppa
Alternativ 4 - Luftledning runt Nykroppa
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