
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBJUDAN TILL SAMRÅD FÖR KRAFTLEDNING MELLAN 
KOPPARBERG OCH STÄLLDALEN 
Kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken för ny 130 kV kraftledning 
mellan Kopparberg och Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun, Örebro län. 

Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ny 130 kV 
kraftledning mellan stationerna ST6 Ställdalen och ST4 Kopparberg. Befintliga 50 kV ledningar mellan 
berörda stationer är planerade att raseras i samband med att de nya 130 kV ledningarna byggs och tas i drift. 

I och med den ökade elektrifieringen som sker i Sverige i stort ser VB Energi ett behov av att öka 
överföringskapaciteten och trygga leveranssäkerheten i sitt elnät för att fortsatt möta de krav som finns för en 
tillförlitlig elleverantör. Elnätet behöver rustas för omställningen till ett fossilfritt samhälle och ytterligare plats 
behövs för fler nyanslutningar i framtiden. Mellan Kopparberg och Ställdalen har en luftledning identifierats 
som är i behov av förnyelse och med detta planeras en spänningshöjning av den befintliga ledningen och på 
så sätt ge ett större utrymme för ökat effektuttag.  

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (koncession) enligt ellagen. Inom ramen för en 
tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken med berörd 
länsstyrelse, kommunen, berörda fastighetsägare och andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda. 
Samrådet uppfyller även kraven för avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 29-32 §§. Syftet är att 
utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Syftet med detta samråd är att ge berörda parter en 
möjlighet att lämna synpunkter på den planerade ledningen. På uppdrag av VB Energi har Rejlers Sverige AB 
anlitats för att vara behjälpliga att bistå sökanden med tillståndsprocessen för den nya ledningen. 

Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd. Samrådet sker enbart i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta 
brev finns en översiktskarta över berörd sträckning. En samrådshandling med information om lokalisering, 
utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Västerbergslagens Energi 
hemsida: https://www.vbenergi.se/elnat/pagaende-projekt/samrad-svarvarbo-kopparberg/ 

 

16 november 2022  

Kontaktperson: Juan Freytes  Telefon:  073 – 868 15 20  

  E-post: samrad@rejlers.se 
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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 den 
samrådsredogörelse som kommer ingå i ansökningshandlingarna som ligger till grund för 
Energimarknadsinspektionens beslut. Vid inlämnandet kommer samrådsredogörelsen bli en publik handling.        

En utskriven samrådshandling kan även beställas genom kontakt med nedan angiven kontaktperson. 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

Juan Freytes, Tel: 073 – 868 15 20, e-mail samrad@rejlers.se  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 16 december 2022 till: 

Rejlers Sverige AB 
Att: Juan Freytes 
Box 30233 
104 25 Stockholm 

samrad@rejlers.se  

Med vänlig hälsning 

Juan Freytes 

På uppdrag av Västerbergslagens Energi AB 

BILAGA
Översiktskarta 
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