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Samråd om ny 55 kV ledning och ombyggnad av
befintlig 55 kV ledning mellan Onsala och Gottskär
i Kungsbacka kommun, Hallands län
Ellevio äger och driver idag en 55 kV luftledning mellan stationerna Onsala och
Gottskär i Kungsbacka kommun, Hallands län. Ledningen förser södra
Onsalahalvön med el. Den befintliga ledningen är en radiell matning till station
Gottskär, d.v.s. det finns ingen reservmatning till stationen. För att få ett säkrare
nät till Gottskär och möta det ökade funktionskravet planerar Ellevio att bygga en
till 55 kV ledning mellan de två stationerna.
Ellevio uppför normalt nya regionnätsledningar (36 kV-170 kV) som luftledningar
då det är en mycket driftsäker och kostnadseffektiv utformning för regionnätet.
Markförläggning sker i undantagsfall, främst inom tätbebyggda och expansiva
områden där det är svårt att anlägga luftledning av utrymmesskäl. En förutsättning
är att marken är schaktbar, dvs. det får inte krävas mycket sprängning.
Onsalahalvön ligger inom ett riksintresse enligt miljöbalken 4 kap. 2§ (Rörligt
friluftsliv) och 4§ (Högexploaterad kust). Inom riksintresset ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Då
Onsalahalvön är ett expansivt område vid kusten och då marken är schaktbar på
aktuell sträcka är Ellevios förslag att aktuell ledning anläggs som markkabel.
Då den befintliga ledningen (OL29) börjar bli gammal och i behov av förnyelse är
planen att markförlägga även den befintliga ledningen i samma kabelschakt.
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Inför ansökan om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, genomförs nu samråd
med de 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.
De alternativa kabelsträckningar som studerats visas i bifogad karta. Mer
detaljerade kartor och mer information hittar du i ett komplett samrådsunderlag på
ellevio.se/samrad.
Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller
andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd. Vi vill
även gärna få information om markavattningsföretag förekommer i området.
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Frågor eller synpunkter?
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 23 mars 2018 till e-post
samrad@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB, att: Fredrik Nystrand,
Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.
Har ni även frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är ni
välkomna att kontakta Fredrik Nystrand på tel. 072-727 49 53 eller på nämnd
e-post.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Nystrand, enligt uppdrag

