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INBJUDAN TILL SAMRÅD FÖR TOLLARE
Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken för planerade nya 132 kV markkablar, vid
Tollare i Nacka kommun, Stockholms län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för två nya 132 kV
markkablar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län. På uppdrag av Sökanden har Sweco anlitats för att
vara behjälpliga under tillståndsprocessen.
I Nacka kommun, Stockholms län, har kommunen antagit detaljplaner för bostadsbyggande.
Detaljplaneområdet är beläget vid Tollare, norr om Lännerstasundet. Planområdet berörs av två luftledningar
som ägs av Vattenfall och som ingår i regionnätet. En ombyggnation av ledningarna krävs om
utbyggnadsplanerna av bostäder ska kunna genomföras. Nacka kommun har i detaljplanerna för området
villkorat byggrätterna närmast ledningarna med ett krav på att ledningarna markförläggs och att den
magnetiska fältstyrkan vid bostadshus understiger 0,4 µT (mikrotesla). Det innebär att ca 300 meter
luftledning behöver ersättas med markförlagda kablar.
För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om
tillstånd genomförs ett undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken med berörd länsstyrelse,
kommunen, enskilda, övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli
berörda.
Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd och uppmana er att inkomma med synpunkter och information
som kan var till hjälp för att utreda omfattningen och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning
som kommer utgöra beslutsunderlag för Energimarknadsinspektionen i den fortsatta tillståndsprocessen.
Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd, eftersom Vattenfall Eldistribution AB p.g.a. den rådande
epidemin har beslutat att inte hålla något samrådsmöte. Bifogat detta brev finns en samrådshandling med
information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan. Handlingen finns även att
ladda ner från Vattenfall Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.
De yttranden som inkommer under samrådet kommer att sammanställas och bemötas i en
samrådsredogörelse som kommer skickas till berörd länsstyrelse för att utgöra underlag för beslut om
betydande miljöpåverkan. Vid inlämnandet kommer samrådsredogörelsen bli en publik handling.
Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
Johnny Carlberg, 070-217 48 73, e-mail: johnny.carlberg@sweco.se
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 17 maj 2021 till:
johnny.carlberg@sweco.se
Alternativt:
Sweco Sverige AB
Johnny Carlberg
Box 34044
10026 Stockholm
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