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översiktlig nivå granskat ert planförslag och era önskemål och ser att om det aktualiseras i 
huvudsak skulle påverka ledning L126.  

I och med att planarbetet är i ett så tidigt skede ser Ellevio goda möjligheter för att framgent 
diskutera olika tekniska lösningar då givet områdets förutsättningar och nätstrukturen i det 
samma. Kommunen bör fortsatt samråda detaljplanearbetet med Ellevio som innehar befintligt 
regionnät i området. Där efter om så blir aktuellt får kommunen skicka in ett 
förfrågningsunderlag avseende flytt av ledning, eventuell ledningsflytt bekostas av sökande, i 
detta fall Karlskoga kommun.   

Ellevio förtydligar dock att det inte finns utrymme för föreslagna förändringar inom ramen för 
denna förlängningsansökan och denna ansökan kommer fortgå parallellt med kommunens 
planarbete. Ledningarna har en viktig funktion vad gäller strömförsörjningen av delar av 
Karskoga kommun, och det är viktigt att dess tillstånd förnyas så att de kan fortsatt drivas under 
tiden ert planarbete fortgår. 

3.2 Övriga myndigheter och statliga verk 
Svenska Kraftnät skriver att de inte har något att erinra mot upprättat förslag. De skriver även 
att eftersom de inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några anläggningar i 
anslutning till aktuellt område anser de att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. 
Därmed önskar de inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende. 

Ellevios bemötande 

Ellevio noterar att Svenska Kraftnät inte önskar medverka i fortsatt remissförfarande.  

Elsäkerhetsverket skriver att de i dagsläget inte har något inget att tillägga i detta ärende. De 
avvaktar tills de får koncessionsremissen från Energimarknadsinspektionen. Det är först då som 
Elsäkerhetsverket ger yttrande i ärendet. 

Trafikverket skriver att de inte har något att erinra i ärendet.   

Försvarsmakten skriver att de inte har något att erinra ärendet.  

Luftfartsverket skriver att de i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
att förnyad nätkoncession beviljas för befintliga ledningar. 

LFV ber även Ellevio att i fortsättningen inte remittera ärenden till dem som rör förlängning av 
nätkoncession för befintliga ledningar såvida de inte skall förändras på något sätt genom 
stolpbyte, spänningshöjning, sambyggnad med annan ledning eller liknande. Ledningar som 
skall vara kvar orörda behöver inte remitteras till LFV. LFV har inte några problem med 
befintliga kraftledningar i Sverige. 

Ellevios bemötande 

Ellevio noterar att Luftfartsverket inte önskar medverka i samrådsförfarande gällande 
befintliga ledningar.  
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SGU skriver att de endast i undantagsfall lämnar platsspecifika synpunkter i samrådsfasen 
men bifogar en generell handledning till hur relevant information kan sökas ut från deras 
hemsidan.  

Ellevios bemötande 

Ellevio tackar för informationen och kommer att ha den i beaktande under arbetet med den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.3 Företag 
E.ON Energidistribution AB skriver att de har studerat de inkomna handlingarna och har inget 
att erinra. 

IP Only skriver att de inte har något att erinra ärendet.  

Karlskoga Energi och Miljö AB skriver att de inte har något att erinra ärendet.  

 

 






