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Samråd gällande koncession för ny 36 kV ledning
mellan Skived och Molkom i Forshaga och
Karlstads kommuner i Värmlands län
Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för ny
36 kV kraftledning på sträckan mellan transformatorstationerna vid Skived och
Molkom, se karta på sida 2.
Bakgrund
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.
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd 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. Inkomna synpunkter och information
under samrådet kommer att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan.
Komplett samrådsunderlag med mer information hittar du på ellevio.se/samrad.
Information om samrådet sker även genom annonsering i lokalpressen.
Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller
andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd.
Välkommen till Öppet hus!
Om du vill veta mer om den planerade ledningen och ställa frågor till ansvariga i
projektet är du välkommen till vårt öppna hus.
Plats: Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2A, 667 32 Forshaga
Datum: onsdagen den 20 februari 2019
Tid: kom när det passar mellan kl. 15:30–19:00.
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Frågor eller synpunkter?
Har ni frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är ni välkomna
att kontakta Greta Lindberg på tel. 072-727 49 52 eller på e-post
greta.lindberg@rejlers.se
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 22 mars 2019 till e-post
samrad@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB, att: Fredrik Nystrand,
Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.
Med vänliga hälsningar
Greta Lindberg, enligt uppdrag

