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Samråd om ombyggnad och förstärkning av 70 kV
ledning mellan Silverdal och Sjödal
Ärende
Danderyds kommun bereds möjligheten att lämna synpunkter på Vattenfall
Eldistribution AB:s planerade förstärkning och ombyggnation av befintlig
70 kV ledning mellan Silverdal och Sjöberg i Sollentuna och Danderyds
kommuner.
Samrådets syfte är att samla in synpunkter inför framtagande av
koncessionsansökan för den aktuella ledningen. Vattenfall Eldistribution
AB vill ha synpunkter senast den 27 oktober 2017. Danderyds kommun har
fått anstånd att lämna yttrande till den 13 november.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets
synpunkter i enlighet med tjänsteutlåtandet som svar i samrådet.
Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB avser att bygga om befintlig 70 kV ledning till
den internationella standarden 130 kV. Ledningssträckan Silverdal –
Sjöberg består för nuvarande av både markkabel, sjökabel och luftledning. I
Danderyds kommun föreslås två kabelförband med tre kablar i varje
förläggas i ett schakt med ett djup av ca 1,5 meter med en bredd på
kabeldiket på ca 1,5 meter i botten och 2,5 meter vid markytan.
Sträckningen på land ligger till största delen på fastigheten Danderyd 2:157
som ägs av Danderyds församling. Vattnet ägs av Danderyds kommun.
Samrådsunderlaget redovisar alternativa ledningssträckningar för ledningen.
Kommunledningskontoret förordar att ledningen så långt som möjligt följer
nuvarande kabelsträckning.
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Kommunledningskontoret begär att den miljöpåverkan och
försiktighetsåtgärder som beskrivs i samrådsunderlaget förtydligas i
kommande underlag och miljökonsekvensbeskrivning i samband med
koncessionsansökan. Exempelvis önskas förtydligande kring omfattningen
av buller som kommer att påverka boende i Danderyds kommun, vilka tider
på dygnet bullrande arbeten kommer utföras och under hur lång tid, samt
om bullerreducerande åtgärder kommer att vidtas.
Extra fokus bör läggas på försiktighetsåtgärder vid Edsviken som är utpekad
som ett särskilt ekologiskt känsligt vattenområde som så långt som möjligt
ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- och vattenmiljön.
Exempelvis önskas förtydligande i kommande miljökonsekvensbeskrivning
kring omfattning, spridningsförutsättningar och miljöpåverkan för
suspenderat material från sediment samt om det finns behov av
kompensationsåtgärder för påverkat lekområde för fisk eller liknande.
Två alternativa metoder av nedläggning av sjökabel nämns i samrådet,
därför bör påverkan från de olika metoderna redovisas.
Kommande underlag ska kompletteras kring framtida underhållsarbetens
omfattning och miljöpåverkan samt hur hantering av tillbud och oljeutsläpp
i anslutning till vattenverksamheten är planerad, exempelvis genom
kontrollprogram.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 – Samrådsunderlag inför planerad förstärkning och ombyggnation
av 70 kV ledning mellan Silverdal och Sjöberg.
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