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Välkommen till samråd om planerad 
kraftledning Ygne-Hemse  
Det gotländska samhället behöver el i allt större omfattning. För att möta detta ökande 
behov och minska beroendet av fossila bränslen planerar Gotlands Elnät AB att bygga 
om den befintliga 70 kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli 
ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. Därför planeras 
en ny luftledning, med spänningsnivån 145 kV, att i så stor utsträckning som möjligt att 
byggas i befintlig ledningssträckning, se översiktskarta nedan. 

Varför får du denna inbjudan? 
Du får den här inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken antingen i 
egenskap av fastighetsägare och/eller om du är folkbokförd inom den avgränsade sam-
rådskretsen, eller om du representerar en myndighet, organisation eller förening som 
också bedöms omfattas av samrådet. Fastighetsägare ombedes vidarebefordra 
denna information till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra rättighets-
havare inom fastigheten. 
  

Hur går samrådet till? 
Genom samrådsförfarandet ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra 
med information och inkomma med synpunkter (samrådsyttrande). Gotlands Elnät 
avser nu inhämta information och synpunkter gällande den kommande miljökonse-
kvensbeskrivningens innehåll och utformning, samt om den planerade verksam-
hetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter verksamheten kan 
antas medföra direkt eller indirekt. 
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På Gotlands Elnäts webbplats gotlandsenergi.se/elnat finns information om projektet och 
där kan du ladda ned upprättad samrådshandling. Har du inte möjlighet att nyttja 
webbplatsen kan du få en papperskopia av samrådshandlingen via post, hör i så fall av 
dig via e-post eller telefon för frågor, se nedan. 
 
Gotlands Elnät önskar i första hand få in skriftliga samrådsyttrande, för att på ett så 
sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredo-
görelse och arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Ditt yttrande lämnar 
du via webbplatsen eller brev, se postadress nedan. Gotlands Elnät behöver 
samrådsyttrandena senast 2 juni. 
 

Digitalt samrådsmöte 
Den 12 maj 2022 kl. 19:00 – 21:00 kommer Gotlands Elnät att hålla ett digitalt sam-
rådsmöte. Det behövs inget särskilt datorprogram för deltagande, utan enbart tillgång till 
webbläsare via dator eller mobiltelefon. Syftet med mötet är att informera om projektet 
och ge tillfälle att ställa frågor. Mötet kommer att inledas med information om projektet 
och dess miljöpåverkan. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. Anmäl ditt deltagande via 
webbplatsen senast 10 maj. Möteslänk skickas ut per e-post den 11 maj till alla som 
anmält sig. Om mötet skulle bli fullbokat kommer ytterligare mötestillfälle att ges. 
 

Har du frågor eller synpunkter och information? 
Frågor om projektet ställs via e-post paul.hines@geab.vattenfall.se eller telefon  
0730-59 21 26. 
 
Samrådsyttrande med synpunkter och information lämnas senast 2 juni 2022 via 
webbplatsen gotlandsenergi.se/elnat eller brev till Gotlands Elnät, Paul Hines/Ygne-
Hemse, Box 1095, 621 21 Visby. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Paul Hines, projektledare Gotlands Elnät för Ygne-Hemse 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Paul Hines | Gotlands Elnät AB 
Projektledare 
 
Telefon 0730 – 59 21 26 
E-post paul.hines@geab.vattenfall.se 
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Befintlig 70 kV-ledning och planerad 145 kV-ledning mellan Ygne och Hemse. 


