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Information om planerad 170 kV ledning mellan
transformatorstationerna Sälen och Sälsätern i
Malung-Sälens kommun
Med anledning av förseningar i rubricerat projekt vill Ellevio informera Er som
fastighetsägare om status i projektet och varför ersättning för planerat markintrång
och avverkning på er fastighet ännu inte har betalats ut.
I oktober 2017 beviljades Ellevio tillstånd (koncession) för en ny 170 kV1 ledning
för att förstärka strömförsörjningen av Sälenfjällen. Ledningen planeras att i
huvudsak byggas parallellt med Ellevios befintliga ledning mellan Sälen och
station Sälsätern nära Lindvallen.
Ledningen är detaljprojekterad och byggstart var inplanerad i november 2019.
Koncessionsbeslutet överklagades dock så sent som i september 2019 av en
närboende (ej direkt berörd fastighetsägare).
Ärendet har under hösten hanterats av mark- och miljödomstolen som innan jul
beslutade att ärendet ska återförvisas till Energimarknadsinspektionen (Ei) för
fortsatt handläggning. Som motivering till återförvisningen anges den
administrativa miss som gjordes under ett tidigare kompletterande samråd
sommaren 2016. Den närboende som överklagat föll bort i det kompletterande
samrådet. Bristen i samrådet anses av domstolen kunna avhjälpas i efterhand. Med
hänsyn till den handläggning som kan följa på ett sådant avhjälpande anser
domstolen dock att det lämpligen sker hos Ei och inte i domstolen.
Ellevio har varit i kontakt med Ei och det som nu ska göras är ett kompletterande
samråd rörande den delsträcka som varit föremål för överklagan. Observera att
detta inte berör planerad ledningssträckning på Er fastighet. Efter det
kompletterande samrådet ska Ellevio komplettera koncessionsansökan, bl.a. med
en kompletterad samrådsredogörelse. Efter ny prövning kommer Ei fatta ett nytt
koncessionsbeslut. När/om koncession erhålls kommer arbetet med planering för
avverkning och utbetalning av ersättning fortgå.
I det nu aktuella samrådsunderlaget beskrivs fyra utredda alternativ varav den
tidigare sökta luftledningssträckningen är det alternativ som Ellevio bedömer är

Ellevio ansökte om och fick koncession för en 170 kV ledning. I MKBn angavs 145 kV,
men skillnaden är obetydlig vad gäller omgivningspåverkan.
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det klart lämpligaste alternativet. För den intresserade finns samrådsunderlag med
mer information, samt tidigare handlingar i ärendet, att tillgå på ellevio.se/samrad.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta Ella Hagberg på tel. 070-379 26 08 eller epost ella.hagberg@sweco.se.

Med vänliga hälsningar

Ella Hagberg

