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Kompletterande samråd om planerad elförbindelse Överby-Beckomberga

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-elförbindelse mellan de planerade
stamnätsstationerna Överby, Sollentuna kommun och Beckomberga, Stockholms
kommun. Ett första samråd genomfördes 2017. Sedan dess har ytterligare utredningar
och en förprojektering genomförts inför val av utredningskorridor, sträckning och så
småningom tillståndsansökan.
Kompletterande samråd på vår hemsida
De nya utredningarna har resulterat i nya, möjliga utredningskorridorer för luftledning
utöver de tidigare, som fortfarande är aktuella. Svenska kraftnät har också låtit göra en
förprojektering där utredningskorridorerna från samråd 2017 analyserats.
Under förprojekteringen har ytterligare delsträckor för markkabel identifierats.
Utredningen och förprojekteringen resulterar i två kompletterande samråd. De två
kompletterande samråden gäller enbart de nytillkomna utredningskorridorerna och
sker enligt 6 kap 29-31 §§ miljöbalken med möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter
samlas och bemöts i en samrådsredogörelse som publiceras på hemsidan vid årsskiftet
2018/2019. Val av utredningskorridor för fortsatt arbete sker vid årsskiftet 2018/2019.
Kompletterande samråd för tillkommande delsträckor markkabel sker endast i form av
skriftligt samråd. Öppet hus för nytillkomna utredningskorridorer luftledning sker 24
och 26 september 2018.

24 september Folkets Husby (tidigare ”Husby Träff”), Edvard Griegsgången 16,
Husby Centrum.
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26 september Folkets Hus, Gjutarplan 2, Kallhälls Centrum.
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På hemsidan www.svk.se/overby-beckomberga finns följande:
•

Samrådsunderlag med karta (även bifogad nedan)

•

Var och när skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda

•

Allmän information om tillståndsprocessen

•

Kontaktuppgifter till tillståndsansvarig

De som berörs av de nya korridorerna har fått samrådsunderlagen per post. Om du
önskar få samrådsunderlaget skickat med post går det bra att ringa Svenska kraftnät,
010-475 80 00, för att komma i kontakt med tillståndsansvarig Charlotta Lindqvist eller
kommunikatör Ingegerd Bills.

Med vänlig hälsning
Charlotta Lindqvist, tillståndsansvarig
Karta med samtliga utredningskorridorer – nytillkomna i heldraget
blått respektive rött

