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Malmö 2016-10-14
Inbjudan till samråd och samrådsmöte enligt miljöbalken för en planerad
70 kV kraftledning mellan Täljö och Vaxholm
Du får detta brev i egenskap av ägare till fastighet: Se bilaga

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) inbjuder härmed till samråd och
information kring en planerad ny 70 kV kraftledning mellan
transformatorstationerna Täljö i Österåkers kommun och Vaxholm i
Vaxholms kommun, Stockholms län. Åtgärderna kräver att nytt tillstånd
söks för ledningen, s.k. nätkoncession för linje. Dessutom kommer tillstånd
till vattenverksamhet, frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet
respektive tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln att sökas.
Om projektet
E.ON Elnät behöver förstärka överföringskapaciteten av el till Vaxholm för
att möta framtida krav på strömförsörjningen av Vaxholm. Den befintliga
stationen i Täljö som är en viktig knutpunkt för elförsörjningen i regionen
kommer att behöva byggas om.
För den planerade ledningen studeras flera alternativa stråk, se bilagd karta.
Alternativa stråk för ledningen utreds i syfte att finna den bästa
lokaliseringen med hänsyn till bl.a. naturmiljö, kulturmiljö och boendemiljö.
De olika stråkförslagen beskrivs närmare i samrådsunderlag som finns att
hämta på www.eon.se/regionnat. Det går också bra att kontakta
undertecknad för att få del av materialet.
Förutsedd miljöpåverkan
Oavsett val av stråk kommer intresseområden avseende naturmiljö,
kulturmiljö m.m. att beröras. Miljöpåverkan redovisas översiktligt i
samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer utförligt i den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som biläggs ansökan om tillstånd.
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Samråd
Inför ansökan om tillstånd för ledningen, genomförs nu samråd enligt
miljöbalken 6 kap 4§. Samråd och tillståndsansökan hanteras av Rejlers
Sverige AB på uppdrag av E.ON Elnät. Syftet med ett samråd är dels att
informera om projektet och dels ge en möjlighet för berörda att lämna
synpunkter.
Samråd sker med berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, Österåkers och
Vaxholms kommuner, övriga myndigheter, särskilt berörda och allmänheten
som informeras via annons i lokal dagspress.
Detta brev är en del av det samråd som genomförs avseende projektet. Vi är
tacksamma om du som har en arrendator eller hyresgäst upplyser denne om
samrådet.
Som en del i samrådet bjuder vi in till öppet hus vid två tillfällen:
• Folkets hus, Åkersberga den 26/10 kl. 16-20
• Sessionssalen, Rådhuset, Vaxholm den 27/10 kl. 15-20.

För att kunna planera samrådsmötet på bästa sätt ber vi att du anmäler din
närvaro på mötet senast den 21 oktober till undertecknad.
Om du vill lämna synpunkter eller önskar ytterligare information är du
välkommen att besöka våra öppna hus eller kontakta:
Fredrik Nystrand, tel 072-727 49 53, fredrik.nystrand@rejlers.se.
Vi vill ha dina synpunkter senast den 18 november 2016 via e-post eller till
nedanstående adress:
Rejlers Sverige
AB, Fredrik Nystrand
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala

Med vänlig hälsning,
E.ON Elnät SverigeAB
Fredrik Nystrand, Rejlers Sverige AB, enligt uppdrag

2 (2)

3 (2)

