Stockholm 2020-12-11

Ansökan om nätkoncession för linje, 36 kV
markförlagd anslutningsledning till två
vindkraftverk inom planerad vindkraftsanläggning Karskruv, Uppvidinge kommun,
Kronobergs län
Karskruv Nät AB (org. nr. 559036-7289), nedan benämnt Bolaget, ansöker härmed om
nätkoncession för linje avseende ny 36 kV markförlagd kraftledning från beviljad 36 kV ledning
och fram till två av vindkraftverken.
Ledningen ligger inom planerad tillståndsgiven vindkraftspark Karskruv, i Uppvidinge kommun,
Kronobergs län, se bifogad karta Bilaga 1.
Ledningen är avsedd att användas för överföring av producerad energi från två vindkraftverk i
Karskruv till anslutningspunkt på beviljad 36 kV ledning (Ei dnr: 2017-102815).
Tidigare inlämnad IKN-ansökan godkändes för tre stora IKN-områden i vindkraftsparken, men de
nu aktuella två ledningarna fick avslag i september 2020, varför en ny ansökan om
ledningskoncession istället nu görs skyndsamt för dessa två sträckor.
Den planerade 36 kV ledningen omfattar en sträcka om ca 300 meter respektive ca 500 meter
markförlagd kabel. Ledningen kommer att förläggas i eller invid planerad ny väg inom
vindkraftsanläggningen Karskruv. Teknisk beskrivning för ledningen bifogas, se Bilaga 2.
Påverkan på berörda miljöaspekter framgår av bifogad miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Bilaga
3. I MKB:n redovisas också Bolagets resonemang angående alternativa utformningar.
Samråd enligt 6 kapitlet 23-25 §§ miljöbalken har genomförts okt-nov 2020. Länsstyrelsen i
Kronobergs län har beslutat att den planerade ledningen inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. I bifogad MKB redovisas samrådets genomförande, inkomna synpunkter och hur
Bolaget bemött dessa.
För Bolagets lämplighet som nätbolag, se bifogad redogörelse för Bolagets organisation, Bilaga 4.
Registreringsbevis finns i Bilaga 5.
Den planerade ledningen berör nätområdet Småland Södra och i aktuellt område har E.ON
områdeskoncession med anläggningsnummer 380 CHG.
Eftersom vindkraftsanläggningen Karskruv har erhållit lagakraftvunnet miljötillstånd önskar
Bolaget att beslut om nätkoncession kan meddelas snarast möjligt. Bolaget yrkar att ledningen
tilldelas giltighetstid tillsvidare.
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