
 

 

 

 

 

Med detta utskick vill Trafikverket bjuda in till samråd 2, enligt 6 kap, 4 § Miljöbalken, om planerad 

flytt av en 132 kV kraftledning som går förbi Rosersberg. Ledningen behöver flyttas för att möjliggöra 

Sigtuna kommuns planerade exploatering av ett bostadsområde och ett verksamhetsområde. Denna 

samrådsinbjudan skickas till dig har fastighet som berörs av något alternativ för den nya sträckningen 

samt berörda myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. På uppdrag av Trafikverket 

arbetar Norconsult AB med samrådet, ansökan och MKB.

Vad är ett samråd?

Samrådet syftar till att ge information. Under samrådstiden ges berörda fastighetsägare, myndigheter 

kommun, länsstyrelse och andra intresseorganisationer samt allmänheten möjlighet att lämna 

synpunkter på hur den nya ledningsdragningen ska gå. Samråd 1 genomfördes den 4 maj 2017.

Vad innebär samråd 2?

I samrådsunderlaget, som bifogas i utskicket, presenterar vi det utredningsalternativ Trafikverket

föreslår att gå vidare med för ny sträckning av ledningen samt hur den kan komma att påverka

området.

Välkomna på öppet hus den 9 november

Trafikverket bjuder in er till öppet hus torsdagen den 9 november i Rosersbergs församlingsgård,

Rosersbergsvägen 38, Rosersberg. Det öppna huset pågår mellan 18.00-21.00. Då finns representanter

från Trafikverket, Sigtuna kommun och Norconsult på plats som presenterar projektet, valt

utredningsalternativ och svarar på era frågor. Vi bjuder även på fika!

Hur lämnar jag synpunkter?

Synpunkter på den planerade ledningsflytten samt information om rådande förutsättningar lämnas

skriftligen via post till Trafikverkets ärendemottagning, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge, eller via

epost investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2017/40557. Du kan också

lämna synpunkter via Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se skriv Rosersberg ledningsflytt i

sökfunktionen.

Vi behöver era synpunkter senast den 30 november 2017

 

 

 Vid frågor om projektet är du även välkommen att kontakta:

Anna Dahlin, telefon: 010- 141 84 58, epost: anna.dahlin@norconsult.com eller,

Ninja Hernodh, telefon 010- 141 82 11, epost: ninja.hernodh@norconsult.com

 

Med vänliga hälsningar 

Trafikverket, genom 

 

 

Anna Dahlin 

Norconsult AB 

Samrådsunderlag inför ansökan om nätkoncession för flytt av

linje avseende 132 kV luftledning förbi Rosersberg

Sigtuna kommun, Stockholms län
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