@ellevio.se>
Monday, June 7, 2021 11:55 AM
SV: Angående: 2019-102380

2019-102380-0006

Här är bilden från sidan 5 i MKB:n.

2021-06-07

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Miljö- och tillståndssamordnare
Ellevio AB
Våxnäsgatan 10
Box 2087.
650 02 Karlstad

@ellevio.se
www.ellevio.se

Från:
@ei.se>
Skickat: den 7 juni 2021 11:24
Till:
Ämne: Sv: Angående: 2019-102380

@ellevio.se>

Hej!
1

2021-06-07

Tack för ert mail. Med hänsyn till att ledningarna är så pass korta så behöver ni inte skicka in kartorna i 1:50 000. Vi
önskar däremot att ni skickar in bilden som finns på s. 5 i MKB:n i ett separat dokument så att vi kan bifoga den
tillsammans med de redan inskickade koncessionskartorna i beslutet senare.

Med vänliga hälsningar
Energimarknadsinspektionen
| Växel 016-16 27 00
Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl

@ellevio.se>

Jag har skickat vidare de tekniska uppgifterna till tekniker internt för bemötande av er kompletteringsbegäran. Svar
kommer i sinom tid vad gäller detta.

2019-102380-0006

Från:
Skickat: den 4 juni 2021 11:29
Till: diariet@ei.se
Ämne: SV: Angående: 2019-102380

Men är du verkligen säker på att du vill ha kartor 1:50 000 på så här korta ledningar? Ledningarna är så otroligt korta
att jag saknar möjlighet att på ett vettigt sett visualisera dem i den skalan. Det bör vidare förefalla tydligt vart
ledningarna är både i ansökans relevanta bilagor och i kartan då ortsnamn finns i densamma. Vill ni absolut ha nya
kartor i 1:50 000 så fixar jag det, men personligen ser jag inte att de skulle bli läsbara, vilket är anledningen att jag
tidigare bifogat dessa kartor i 1:5 000 till ansökan.
Mvh

Miljö- och tillståndssamordnare
Ellevio AB
Våxnäsgatan 10
Box 2087.
650 02 Karlstad

ellevio.se
www.ellevio.se

Från: diariet@ei.se <diariet@ei.se>
Skickat: den 4 juni 2021 10:13
Till:
Ämne: Angående: 2019-102380

@ellevio.se>

Hej!
Detta är information i ärende 2019-102380.
Begäran om uppgifter
2

Hälsningar
Energimarknadsinspektionen

2019-102380-0006

Bifogade handlingar:
0003 Begäran om komplettering med bl.a. koncessionskarta, Utgående, 2021-06-04

2021-06-07

Bifogat finner ni Energimarknadsinspektionens begäran om uppgifter i ärende 2019-102380. Ni skickar in de begärda
uppgifterna genom att svara på detta mejl.
OBS! Ändra inte texten i ämnesraden då det är viktigt att ärendenumret är kvar. Ei:s nya ärendehanteringssystem
läser av ärendenumret för att lägga sig direkt i rätt ärende.
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2019-102380-0006

2021-06-07

