Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) planerar att bygga om den befintliga
130 kV kraftledningen mellan Munkfors och Kil i Munkfors, Forshaga och Kils
kommuner, Värmlands län. Kraftledningen behöver ersättas med en ny ledning
för att möta framtida krav på överföringskapacitet och driftsäkerhet.
Åtgärderna är så pass omfattande att det krävs att nytt tillstånd söks för
ledningen, s.k. nätkoncession för linje vilket beslutas av
Energimarknadsinspektionen.
Samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken har hållits under november 2015-februari
2016. Syftet med ett samråd är dels att sprida väsentlig information om
projektet och klarlägga eventuella konflikter med andra allmänna och enskilda
intressen, dels att uppfylla miljöbalkens samrådskrav.
Samråd har skett med berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen i Värmlands län,
Kil, Forshaga och Munkfors kommuner, övriga myndigheter, särskilt berörda
och närboende.
I samrådet presenterades flera alternativa stråk för den planerade ledningen. I
samband med samrådet framkom flera synpunkter och förslag på de olika
stråkens utformning. Efter sammanställning av dessa synpunkter har Ellevio
tagit beslutet att till största delen använda befintlig ledningsgata. Ledningen
kommer i huvudsak att utföras som luftledning, förutom genom Munkfors och
Deje där man avser att förlägga ledningen i mark med kabel, se bifogad karta.
I övrigt finns ett par mindre justeringar av ledningens sträckning och där
kommer berörda markägare att kontaktas vidare.
Ellevio genomför nu ett kompletterande samråd för aktuellt huvudalternativ.
Information om den föreslagna ledningssträckan och projektet finns på Ellevios
hemsida (www.ellevio.se/samrad) och på bifogad karta.

Mer information, frågor och synpunkter
Samråd och tillståndsansökan hanteras av Rejlers Sverige AB på uppdrag av
Ellevio, Har ni några frågor om samrådet är ni välkomna att kontakta Fredrik
Nystrand på tfn 072-727 49 53 eller e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se efter
den 1 augusti.
Vi ber er att inkomma med eventuella synpunkter senast 15 augusti 2016,
endera via e-post till: fredrik.nystrand@rejlers.se eller via brev till: Rejlers
Sverige AB, att. Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.
Med vänlig hälsning

Fredrik Nystrand, konsult

Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm
Säte Stockholm. Org nr 556037–7326
Telefon 08-606 00 00
ellevio.se
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