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Begäran om  yttrande  över ansökan om nätkoncession

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om

tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 132 kV ledning från station  ÄT39  Sala till station RT25 Finnslätten i

Sala och Västerås kommuner i Västmanlands län. Det är Ei som avgör om ledningen ska

få tillstånd

Av ert yttrande ska det särskilt framga om ledningen är förenlig med detaljplaner och

områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill vi också veta om

den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att ni

meddelar oss även annat som kan vara av betydelse samt om ni anser att de

skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.  I  prövningen tittar vi på bland annat

samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.

Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 åelförordningen (2013:208). Vi behöver därför

crt svar för att kunna fatta ett beslut. Ansökan hittar ni pa www.ei.se/2016-103057

Vi vill ha ert yttrande senast den 18 december 2017. Skicka svaret till registrator©ei.se.

Ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.

Med vänlig hälsning

Madeleine Hammerman
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Yttrande över ansökan om nätkoncession

Sala kommun förordar att sträckan Sala-Tullsta ska markförläggas där ledningarna

passerar tätbebyggelse norr om Ängshagen och att detta ska ske på Vattenfall  AB:s

bekostnad i enlighet med yttrande i stråksamråd och i senare brev till Vattenfall AB.

Det är kommunens uppfattning att planerad luftburen ledning har negativ estetisk

inverkan och att den kan motverka Sala kommuns utveckling kring Ängshagen,

Ängshöjden och Bråstaborg. Vid expansion kommer ny mark att tas i anspråk.

Sala kommuns delägda dotterbolag Sala Heby Energi Elnät AB  (SHEAB) är kund i

anslutningspunkten i ÄT 39 till vilken ledningen kopplas in. För  SHEAB  har sträckningen

avledning eller huruvida den grävs ned ringa teknisk betydelse för verksamheten.

Ledningar i regionen förknippas dock till stor del med SHE och felaktigt hanterat mot

kommuninvånare påverkar även det SHE negativt.

En Iedningsgata som stärks upp förväntas leverera under lång tid.  f  sådana lägen brukar

SHEAB  som elnätsbolag försöka möta markägaren så gått det går. Den extra kostnaden

som det innebär är försvarbart ur ett samhäIlsbyggarperspektiv.

Ledningsägaren (ansökande part) hänvisar  i  sin skrivelse till likabehandlingsprincipen i

Tillämpningsbestämmelser och specifikt 6.5 som återfinns på ledningsägarens hemsida.

Detta är en beskrivning av hur ledningsägaren hanterar kundförhållandet, inte hur

bolaget hanterar markägare. Sala kommun är ej en direktkund till Vattenfall regionnät

utan en markägare med önskemål.

Sala kommun

Carola Gunnarsson

kommunstyrelsens ordförande


