Energimarknadsinspektionen
diariet@ei.se

Komplettering i ärende (dnr 2016-102650) ansökan
om förlängd koncession för linje, för en 145 kV
ledning vid Kyrkheden, i Hagfors kommun,
Värmlands Län.
Energimarknadsinspektionen har gett Ellevio möjlighet att lämna kompletterande
uppgifter på ansökan om förläng koncession för linje, till en 145 kV ledning vid
Kyrkheden, Ellevio bemöter Ei:s kompletteringsbegäran enligt nedan.
Ei:s kompletteringsbegäran
För att Ei ska kunna bedöma om samrådet genomförts korrekt behöver er ansökan
kompletteras med ett förtydligande om hur ni uppfyllt samrådsreglerna enligt 6
kap. Miljöbalken samt den praxis som finns på området. Av er ansökan framgår att
information har lämnats till de som deltagit i undersökningssamrådet och att dessa
givits möjlighet att yttra sig. Informationen räcker inte för att Ei ska kunna bedöma
om samråd genomförts i tillräcklig omfattning. Förtydliga och komplettera er
ansökan enligt nedan:
•
•
•
•

Hur har samrådet gått till? Förtydliga hur deltagarna i samrådet har
informerats och bjudits in till samråd.
Vilken information har lämnats under samrådsprocessen? Komplettera, i
den mån möjligt, ansökan med det samrådsunderlag som använts för att
informera under samrådsprocessen.
Redogör för hur samrådskretsen av de som kan antas bli särskilt berörda
har avgränsats. Ange, om möjligt, avgränsningen av samrådskretsen i
meter från ledningen.
När bjöds samrådsdeltagarna in och under hur lång tid har de haft
möjlighet att yttra sig?

Ellevios komplettering
De enligt Ellevio direkt berörda fastighetsägarna, verksamheterna m.fl. har fått ett
brev, om inbjudan till samråd skickade till sig. I detta brev har Ellevio förklarat att
samråd pågår under fyra veckor. I detta brev fanns även information om vart
underlaget gått att hitta på Ellevios webbplats, det går fortfarande att finna
underlaget där, nu dock under avslutade samråd. Berörda myndigheter har fått
samrådsunderlaget mailat till sig.
Ei brukar i normalfallet inte efterfråga samrådshandlingar, men om det är av
betydelse för Ei:s prövning av ärendet finns handlingen tillgänglig på Ellevios
webplats; www.ellevio.se/samrad.
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Samrådet pågick mellan 21 december 2017 till 26 januari 2018. Ingen part begärde
förlängd svarstid.
Då ledningen är befintlig, mycket kort (220 m), endast en fastighet berörs direkt
(Hagfors kommun, fastighet
) samt att sträckningen i övrigt är
okontroversiell var kretsen särskilt berörda mycket liten och intresset under
samrådet mycket svalt. Av den anledningen valde Ellevio att inte ta fram en
separat samrådsredogörelse utan bakade in samrådsredogörelsen i MKB:n (avsnitt
2.2.1). Lite mer information om när samrådet genomfördes hade förstås kunnat ges
i detta avsnitt.
Se flygfoto med fastighetsgränser i bilagan där aktuell ledningssträcka markerats
med rött.

Som Ellevio redan redogjort för under rubrik 2.2.1 i MKB:n har inga sakägare haft
något att erinra och Länsstyrelsen har beslutat om icke betydande miljöpåverkan.
Med vänliga hälsning

, Miljö och Tillståndssamordnare Ellevio AB
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Ellevio har bjudit in fastighetsägare och verksamhetsutövare inom 100 meter från
den befintliga ledningen.

2021-09-21

2 (2)

