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Komplettering i ärende dnr 2016-102961, ansökan 
om förlängd linjekoncession, för en 145 kV ledning 
vid Söderleden – Riskulla 
 

Ei har begärt att Ellevio kompletterar ärende dnr 2016-102961, Ellevio bemöter 
inkommen begäran enligt nedan. 

Ei:s begäran om komplettering 
En nätkoncession för linje får inte strida mot en detaljplan. Berör ledningen 
detaljplanen 14-MÖL-6786 och, i så fall, är ledningen förenlig med planen? 

Fastighetsförteckningen som bifogats i ansökan är mer än två år gammal och 
förhållandena kan ha ändrats sedan dess. Ansökan behöver därför kompletteras 
med en ny förteckning över fastighetsägare och förteckning över 
rättighetsinnehavare. Förteckningarna ska vara bestyrkta och för remittering 
behöver Ei även en förteckning i Excel-format. Se Ei:s hemsida för mer 
information om format. 

I koncessionskartan som bifogats i ansökan framgår inte var i Sverige ledningen är 
lokaliserad. Ni behöver därför komplettera med en uppdaterad version av 
koncessionskartan, skala 1:50000, där det tydligt framgår var i Sverige ledningen 
är belägen. Det underlättar för Ei om kartan är i PDF-format. 

För att Ei ska kunna bedöma ledningens lämplighet och syfte behöver er ansökan 
kompletteras med följande tekniska uppgifter: 

Effektbehov. Ange den effekt (MW) som ledningen överför. 

Överföringskapacitet. Ange den överföringskapacitet (MW) som ledningen är 
dimensionerad för. Om överföringskapaciteten inte motsvaras av angivet 
effektbehov så ska den tillkommande överföringskapaciteten motiveras. 

Ellevios komplettering 
Ledningen berör detaljplanen men strider inte mot dess syfte. Den aktuella 
sträckan berör flera detaljplaner. Ledningens tillåtlighet i förhållande till gällande 
planbestämmelser har prövats av Lantmäteriet vid beslut om ledningsrätt år 2010, 
akt 1481K-2009/31. 

Ny fastighetsägareförteckning över av Ellevio bedömt berörda fastighetsägare 
bifogas, se bilaga 1. Ellevio anser dock att det är märkligt att sökande ska behöva 
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