
 

 
 

 

Malmö 2018-04-13 

 

Samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken angående en 

planerad 70 kV kraftledning mellan 

transformatorstationerna Täljö och Vaxholm i 

Österåkers och Vaxholms kommuner 
 

Bakgrund 

E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution) planerar att bygga en 

ny 70 kV kraftledning mellan de befintliga transformatorstationerna Täljö och 

Vaxholm. Ledningen, som avses utföras som mark- och sjökabel, syftar till 

att förstärka elnätet kring Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen 

krävs nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen (1997:857) och tillstånd 

till vattenverksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Även frivilligt tillstånd 

om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (MB) kommer att sökas. 

 

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd enligt bestämmelserna i 6 

kap. 24 § miljöbalken. Samråd och tillståndsansökan hanteras av 

konsultföretaget ÅF, på uppdrag av E.ON Energidistribution.  

 

Bifogat i brevet finns samrådsunderlaget med kartor. Underlaget finns även 

att ladda ner i sin helhet på www.eon.se/regionnat.  

 

Samråd  

Under år 2016 och 2017 har E.ON Energidistribution1 genomfört samråd 

avseende ett större utredningsområde och flertalet alternativa ledningsstråk. 

Reglerna i 6 kap. miljöbalken (MB) har ändrats fr.o.m. 2018-01-01 vilket 

medför att tidigare genomförda samråd skedde enligt de vid den tidpunkten 

gällande föreskrifterna. Av övergångsbestämmelserna till det nya 6 kap. MB 

framgår att samråd som genomförts tidigare gäller.    
 

De tidigare genomförda samråden och ett fortsatt utredningsarbete har 

utmynnat i att E.ON Energidistribution valt ut en förordad kombination av 

stråk och att ett antal lämpliga ledningssträckningar inom denna 

stråkkombination har identifierats.  

 

                                                 
1 Vid den tidpunkten var företagets namn E.ON Elnät Sverige AB. 
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Med detta brev vill vi nu informera om och samråda kring dessa sträckningar 

i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 24 § MB. Aktuellt samråd är utformat 

för att uppfylla kraven på både ett undersöknings- och avgränsningssamråd.  

 

Samråd genomförs med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda 

som har fastigheter som berörs av, eller ligger i närheten av, de alternativa 

sträckningarna. Även innehavare av inskrivna rättigheter på berörda 

fastigheter omfattas. Samråd sker därtill med övriga myndigheter och 

organisationer som kan tänkas bli berörda. Sändlista för samrådet bifogas.  

Allmänheten informeras om samrådet via annons i lokal tidning. 

 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad på telefon eller e-post. 

Vi önskar era synpunkter på projektet senast 8 maj 2018 till adress: 

 

Viktoria Renberg 

ÅF Industry AB 

Box 585  

201 25 Malmö 

 

e-post: viktoria.renberg@afconsult.com 

telefon: 010-505 25 89 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

E.ON Energidistribution AB 

 

 
Viktoria Renberg, ÅF Industry AB 

enligt uppdrag  
 

 

Bilagor: Samrådsunderlag  

 Förteckning över samrådsparter 

 

 


