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Undersöknings- och avgränsningssamråd avseende ombyggnation av 40 kV 
kraftledning i området kring Hillestalund sydväst om Vagnhärad i Trosa kommun, 
Södermanlands län  
 
 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) avser att ansöka om nätkoncession för 
linje (tillstånd) för att omlokalisera en delsträcka av befintlig 40 kV luftledning i området kring 
Hillestalund, sydväst om Vagnhärad inom Trosa kommun, Södermanlands län. 
Ledningsåtgärden påkallas av att delar av ledningens befintliga sträckning kommer i konflikt 
med byggnation av Ostlänken. Ledningsflytten har initierats av Trafikverket.  
 
För att få flytta en kraftledning krävs nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen 
(1997:857).  

 

 

Samråd 

Inom ramen för en tillståndsansökan ska samråd genomföras enligt 6 kap. miljöbalken. För 

aktuellt projekt genomför Vattenfall Eldistribution redan i detta inledande skede ett 

undersökningssamråd som dessutom uppfyller kraven på avgränsningssamråd.  

 

Syftet med samrådet är att informera och få in synpunkter på projektet. Samrådet avser det 

utredningsområde och de alternativa stråk som utreds för ledningsombyggnaden, se det 

bilagda samrådsunderlaget.  

 

Samråd genomförs med berörd länsstyrelse och kommun samt med övriga myndigheter och 

organisationer som kan bli berörda, se samrådsinstanser (sändlista) nedan. Samråd 

genomförs vidare med enskilda som har fastigheter som kan bli berörda av projektet. 

Allmänheten informeras om projektet via annons i lokal tidning. Samrådsunderlaget finns 

under samrådstiden tillgängligt på Vattenfall Eldistributions hemsida: 

www.vattenfalleldistribution.se/samrad 

 
Arbete med samråd och tillståndsansökan genomförs av konsultföretaget AFRY på uppdrag 
av Vattenfall Eldistribution. Med anledning av pågående situation med COVID-19 kommer 
samrådsförfarandet endast att ske i skriftlig form. Några samrådsmöten planeras således inte. 
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TILL MYNDIGHETER OCH 

ORGANISATIONER ENLIGT SÄNDLISTA  

  

   

 



 

 

Nästa steg 

Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse upprättas och skickas till länsstyrelsen 

tillsammans med en hemställan om beslut huruvida projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller ej. Därefter tas ansökan om tillstånd fram och skickas till 

Energimarknadsinspektionen för prövning.  

 

 

Aktuellt 

Vi önskar nu era samrådssynpunkter på projektet. Samrådsyttrande lämnas senast den 

16 februari 2021 till: 

 

Amanda Kärrstedt e-post: amanda.martenssonkarrstedt@afry.com 

AFRY telefon: 010-505 17 63  

Box 585 

201 25 Malmö 

 

Vill ni ha ytterligare information om projektet eller tillståndsprocessen är ni välkomna att 

kontakta undertecknad. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Vattenfall Eldistribution AB 

 

 
Amanda Kärrstedt, AFRY 
enligt uppdrag 
 
 
Bilaga:  Samrådsunderlag 
 
Samrådsinstanser (sändlista): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enskilt berörda: Fastighetsägare inom framtagna stråk    

▪ Friluftsfrämjandet Nyköping lokalavdelning 
▪ FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer 
▪ Försvarsmakten 
▪ Trosa fibernät AB 
▪ Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
▪ Länsstyrelsen Södermanlands län 
▪ Mellanskog 
▪ Naturskyddsföreningen Sörmland 
▪ Trosa hembygdsförening  
▪ Post- och Telestyrelsen 

 

▪ Riksförbundet enskilda vägar 
▪ Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
▪ Skanova 
▪ Skogsstyrelsen 
▪ Statens geotekniska institut (SGI) 
▪ Strålsäkerhetsmyndigheten 
▪ Svenska Botaniska Föreningen 
▪ Tele 2 Sverige AB 
▪ Telenor Sverige AB 
▪ Telia 
▪ Trafikverket 
▪ Trosa kommun 

 


