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  Koncessioner och kommunikation  
Martin Görnebrand 

Remissinstanser enligt sändlista 

2017-02-03  Dnr Svk 2016/891  INBJUDAN 

Inbjudan till samråd om den planerade elförbindelsen Överby-Beckomberga 

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny elförbindelse för 400 kV mellan 

stamnätsstationerna Överby i Sollentuna kommun och Beckomberga i Stockholms 

kommun. Genom samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken vill vi nu informera om och ta 

emot synpunkter på utredningskorridorer där elförbindelsen kan komma att byggas 

inom. Dessa alternativ beskriver vi i bifogat samrådsunderlag. Där beskrivs även 

teknik och förväntad miljöpåverkan. 

Samrådet är det första steget inför ansökan om koncession enligt ellagen. Efter 

inkomna synpunker fortsätter därefter vår utredning att välja en utredningskorridor 

som vi åter igen samråder om. Till den kommande tillståndsansökan upprättar vi 

därefter en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vi ingående kommer att beskriva 

den sträckning vi väljer att ansöka koncession för. Mer information om vår samråd- 

och tillståndsprocess finns att läsa på www.svk.se. 

Inbjudan med samrådsunderlag med bilagor skickas till länsstyrelsen, berörda 

fastighetsägare och kommuner samt övriga remissinstanser för synpunkter. Inbjudan 

till allmänheten och övriga intressenter sker via annons i riks- och lokalpress. 

Lämna synpunkter senast 7 april 2017 
Skriftliga synpunkter skickas via e-post till registrator@svk.se. Ange diarienummer 

2016/891 i ämnesraden. Det går även bra att skicka per post till:  

Svenska kraftnät, att. Martin Görnebrand svk 2016/891, Box 1200, 172 24 

Sundbyberg. 
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Välkommen till öppet hus 
Genom öppet hus vill vi informera berörda sakägare och allmänhet om den nya 

elförbindelsen och svara på frågor.  

Datum:  7 och 8 mars 

Tid:  kl. 17.00–20.00 

Plats: Scandic Star, Aniaraplatsen 8 i Sollentuna 

Kontakt 
Martin Görnebrand, tillståndsansvarig; 010-475 86 35, martin.gornebrand@svk.se 

Nadja Wrigfeldt, kommunikatör; 010-475 84 54, nadja.wrigfeldt@svk.se 

Lotta Johansson, projektledare; 010- 010-475 85 52, lotta.johansson@svk.se 

 

Om Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för 

elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV samt stationer och 

utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar 

stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och 

ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Vårt 

huvudkontor ligger i Sundbyberg. Läs mer om Svenska kraftnät på www.svk.se. 

 

Med vänlig hälsning, 

Martin Görnebrand, tillståndsansvarig  

 

Bilaga 
• Samrådsunderlag med kartbilagor 

• Sändlista 
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