INFORMATIONSMÖTE OM NY
LIKSTRÖMSLEDNING GENOM
VITTSJÖ OCH PICKELSJÖN
Svenska Kraftnät är
ett statligt affärsverk
med uppgift att förvalta
Sveriges stamnät för
elkraft, som omfattar
ledningar för 400 kV och
220 kV med stationer
och utlandsförbindelser.
Verket har också systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät
utvecklar stamnätet
och elmarknaden för att
möta samhällets behov
av en säker, miljövänlig
och ekonomisk elförsörjning. Därmed har
verket också en viktig
roll i klimatpolitiken.
Vårt huvudkontor ligger
i Sundbyberg. Läs mer
om Svenska Kraftnät på
www.svk.se

Svenska Kraftnät bjuder in till ett kompletterande informationsmöte om den planerade likströmsledningen Barkeryd–Hurva och
passagen av Vittsjö.
  
För att minska södra Sveriges sårbarhet i elförsörjningen driver Svenska Kraftnät kraftledningsprojektet SydVästlänken. Projektet syftar till att öka överföringskapaciteten i det svenska stamnätet och minska risken för
omfattande elavbrott i södra Sverige. Det är ett av fem
prioriterade projekt i det nordiska elsamarbetet. SydVästlänken består dels av en ny växelströmsförbindelse
mellan Nässjö och Hallsberg och dels av en likströmsförbindelse mellan Norge och Skåne med knutpunkt
norr om Nässjö.
Under november 2009 höll Svenska Kraftnät samrådsmöten på sju platser längs en föreslagen sträckning av likströmsförbindelsen mellan Barkeryd norr om
Nässjö och Hurva i Skåne. Under samrådstiden framkom
synpunkter som gav anledning att justera sträckningen
genom Vittsjö. En ny sträckning förbi Vittsjö genom Pickelsjön togs därför fram efter samrådet. Sträckningen
genom Pickelsjön sändes på remiss till berörda markoch vattenrättsägare och till Hässleholms kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen kompletterades för att klargöra ledningens möjliga påverkan på Pickelsjön.
I april 2010 lämnade Svenska Kraftnät till Energimarknadsinspektionen (EI) in den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med ansökan
om koncession för ledningen. EI prövar nu ärendet.
Efter samrådet har frågor från närboende uppkommit
om bland annat vilka risker ledningens sträckning genom Pickelsjön innebär för fiske och möjligheterna att
använda badplatsen i Vittsjö. För att bereda tillfälle att
ställa frågor och få information om detta inbjuder Svenska Kraftnät alla intresserade till ett informationsmöte.

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE
Informationsmötet äger rum den 28 september 2010,
kl. 18.oo i Allaktivitetshuset i Vittsjö.
Vi inleder mötet med att presentera sträckningen genom Vittsjö och förklara hur likströmsförbindelsen påverkar miljön. Därefter besvarar vi frågor.
LÄS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN HÄR
Miljökonsekvensbeskrivningen från april 2010 finns
tillgänglig på Svenska Kraftnäts webbplats:
www.svk.se/sydvastlanken
MER INFORMATION
För ytterligare information kontakta gärna Josefin
Kofoed Schröder, 010-484 50 11, eller Jan Halvarson,
08-475 80 91, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se

