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Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession
för linje för en 170 kV ledning från Inre respektive Yttre Verkanliden till
Grundfors.
Er ansökan behöver kompletteras med nedanstående innan vi kan skicka den på
remiss.
• Vi saknar uppgift om kostnadsberäkning för ert ansökta huvudalternativ. Se
information på https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-forlinje/syfte-alternativredovisning-och-kostnader
• Vi saknar uppgifter om; effektbehov, överföringskapacitet, systemjordning och
tvärsnittsarea. Se information på
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/tekniskbeskrivning
• Från samrådet framgår att ni avsåg att ha möte med Vapsten sameby i oktober.
Vi behöver veta om mötet genomfördes och i så fall vilka slutsatser ni har
kommit fram till? Har ni åtagit er fler hänsynsåtgärder på mötet än de som
redan är beskrivna i MKB:n?
• Beskriv mer utförligt hur Vapstens sameby använder markerna och hur renarna
påverkas i området vid den sista delsträckan av ledningen, alltså den delen där
ledningen viker av från Svk:s ledning och går rakt söderut mot Inre och Yttre
Verkanliden.
• Ni behöver redogöra för vilken/vilka stoltyper ni bedömer kan bli aktuella för
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placering i våtmark. Hur ni tänker kring impregnering och hur våtmarken kan
påverkas av placering av stolpar?
• Fågelinventering har gjorts efter val av sträckning och efter att MKB har tagits
fram. Ni behöver därför beskriva själva vad ni åtar er gällande fåglar. Till
exempel om ni planerar några åtgärder på de tre platser som pekas ut i
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fågelutredningen som platser med stor risk för kollisioner mellan fåglar och den
planerade ledningen.
Från fågelutredningen framgår att det finns ett skogsparti där örnungar har
observerats. Fågelinventeraren anser att detta område bör genomsökas för att
säkerställa att den planerade kraftledningen inte påverkar kungsörnsreviret
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genom förlust av boplatshabitat och en risk att de skulle överge en eventuell

• Från samrådet framgår att länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning
är viktig. Ni skriver i MKB:n att ni avser samråda med länsstyrelsen enligt
bestämmelserna i kulturmiljölagen för att utröna huruvida det finns ett behov
av arkeologisk utredning. Vi behöver därför veta när ni avser ha samråd med
länsstyrelsen gällande en arkeologisk utredning?
• Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 13 januari 2022.
Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan vi avgöra
ärendet på befintligt underlag. Det är därför viktigt att ni begär anstånd om er
komplettering riskerar att bli försenad.
Skicka kompletteringen till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla den till
diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2021–101799 i ämnesraden och skriv att det rör
sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande
kompletteringen behöver vara.
Med vänlig hälsning
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boplats. Kommer ni att genomsöka området?

