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Komplettering i ärende enl dnr 2021-10337, 
ansökan om förlängd koncession för en 36 kV 
ledning mellan transformatorstation vid Borgivk 
och vinkelpunkt vid Stubbskär, Grums kommun, 
Värmlands län 
Ei har begärt att Ellevio kompletterar ärendet avseende två punkter, Ei:s begäran 
om komplettering samt Ellevios svar följer enligt nedan. 

Ei:s begäran 
Ni har i ansökan beskrivit att ni ansöker för en 36 kV ledning. Det framgår i 
MKB:n att ledningens konstruktionsspänning är 145 kV och nominell spänning 
132 kV samt driftspänning 33 kV. Ei behöver veta ifall dessa uppgifter är 
korrekta? Ei vill även att ni förtydligar vad ni avser med uppgifterna om spänning 
och varför den nominella spänningen är mycket högre än driftspänningen. 

Er ansökan om förlängning med anl.nr. 7220EV avser sträckan Borgvik till 
Stubbskär. Enligt tidigare koncessionsbeslut från den 6 december 1996 (se bifogat 
dokument) framgår att det tidigare tillståndet även omfattar sträckan från Stubbkär 
till Återslöp. Ei uppfattar det som att den delen av ledningen inte ingår i er 
ansökan. Ei behöver veta vad som har hänt med den delen av ledningen. 

Ellevios komplettering 
Ellevio noterar att det kommit med en mindre felangivelse vad gäller nominell 
spänning, den ligger på 33 kV, inte 132 kV. Övriga tekniska uppgifter är korrekta. 

Delsträckan Återslöp – Billeruds Bruk har 1999-06-03 överlåtits till Vattenfall 
Eldistribution AB (då Vattenfall Regionnät AB), enligt ert dnr 7332-98-2750. 
Detta framgår även i en handskriven notering i er bilaga till denna komplettering, 
”7220EV”, höst upp på sidan.  

Med vänliga hälsningar 
, Miljö- och Tillståndssamordnare Ellevio AB 
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