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Kompletterande samråd gällande koncession för
ny 36 kV ledning mellan Skived och Molkom i
Forshaga och Karlstads kommuner i Värmlands län
Ellevio vill med detta brev lämna information om de förändringar som har skett i
den förordade ledningssträckningen efter genomfört samråd samt bereda möjlighet
för att inkomma med eventuella kompletterande synpunkter till de som redan
lämnats under samrådet.
Bakgrund
Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, nätkoncession för linje, för en ny 36 kV
ledning mellan transformatorstation Skived i Forshaga kommun och
transformatorstation Molkom i Karlstads kommun, Värmlands län.
I dagsläget finns bara en regionnätsledning till Molkom. Om den befintliga 36 kV
ledningen till Molkom drabbas av driftstörning eller behöver tas ur drift pga.
underhåll finns ingen reservmatning, vilket leder till strömavbrott. Med ytterligare
en ledning till Molkom erhålls ett driftsäkert nät som uppfyller dagens
leveranskrav.
Sträckningsjusteringar efter genomfört samråd
Inför koncessionsansökan har samråd enligt 6 kap miljöbalken genomförs med
fastighetsägare och närboende samt myndigheter och övriga intressenter. Samrådet
är en viktig del i tillståndsprocessen med syfte att informera, inhämta kunskap
samt ge berörda parter möjligheter att lämna synpunkter. Efter samrådet har
Ellevio gått igenom de synpunkter som kommit in. I samband med denna
utvärdering har Ellevio valt att justera delar av den förordade
ledningssträckningen, där det funnits en skälig motivering och en rimlig möjlighet
till justering, se bifogade kartor.
Framförallt har Ellevio valt att förlänga den sträcka som markförläggs öster om
Skived. Kabelsträckan förlängs med ca 1000 meter. Motiveringen är att det är en
sträcka som berör en kommunal LIS-plan 1 och högre naturvärden samt att det är
den sträcka där ledningen går som närmast bostadshus. Marken är dessutom
schaktbar, vilket är viktigt. Påverkan på kommunens utvecklingsplaner,
landskapsbilden för boendemiljön samt naturmiljön bedöms bli mindre med
markkabel på aktuell sträcka. En viss förlängning av en redan planerad
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kabelsträcka är rimligt. Ellevio bedömer sammanfattningsvis att denna justering är
skälig.
En kompletterande naturvärdesinventering kommer att utföras längs de justerade
sträckningarna under maj/juni. En förutsättning för den reviderade förordade
sträckningen är att det inte upptäcks alltför höga naturvärden inom den.
Ellevio har i en samrådsredogörelse bemött alla inkomna synpunkter. Den finns,
tillsammans med tidigare samrådsunderlag, på ellevio.se/samrad.
Frågor eller synpunkter?
Skriftliga synpunkter på det kompletterande samrådet lämnas senast den 7 juni
2019 till e-post: samrad@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB, att: Fredrik
Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.
Har ni frågor går det bra att kontakta undertecknad på e-post: samrad@rejlers.se
alternativ tel. 072-727 49 53
Med vänliga hälsningar
Fredrik Nystrand, enligt uppdrag

