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Hej
Bifogar svar i rubricerat ärende
Med vänliga hälsningar
, MSc, PhD

2019-12-04

<diariet@ei.se>

Mi jösamordnare, El-nät | Kommunikation & Hållbarhet
Tel (direkt): +46 (0)910-77 27 65

Skellefteå Kraft AB
Tel (växel): +46 (0)910-77 25 00
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Från: diariet@ei.se <diariet@ei.se>
Skickat: den 2 december 2019 10:39
Till:
@skekraft.se>
Ämne: Angående: 2019-102324

Hej,
Vi ber er komplettera ansökan 2019-102324, se bifogat brev.

Kontakta mig gärna om ni har frågor om kompletteringen.
Hälsningar
Energimarknadsinspektionen
Bifogade handlingar:
0003 Begäran om komplettering med bland annat förtydligande, Utgående, 2019-12-02

2019-102324-0004

Mobil: +46 (

Energimarknadsinspektionen

Miljösamordnare Elnät

Komplettering, ärende 2019-102324
Den 2 december 2019 inkom Energimarknadsinspektionen (Ei) med begäran om
komplettering i ärendet kring ansökan om koncession för linje för en ny 36 kV-ledning
mellan station TT1062 Anrikningsverket och station Kankbergsgruvan i Skellefteå kommun.
Detta dokument innehåller Ei´s kompletteringsbegäran och Skellefteå Krafts bemötande.
Förtydligande om val av stolptyp
Ni har uppgett att stolpplaceringen kommer planeras genom att anpassa spannet så att
placering i våtmarker eller i strandkanter vid sjöar och vattendrag undviks. Ni har också
uppgett att utgångspunkten är att använda trästolpar impregnerade med kreosot eller
kopparsalt men ni har också uppgett att andra material kan komma att användas. Om
stopplacering i vattendrag inte kan undvikas, vilket val av stolpe kommer då användas?
Skellefteå Krafts svar: I detaljprojekteringen kommer Skellefteå Kraft planera så att inga
stolpar placeras i vattendrag.
Förteckning över rättighetsinnehavare
Ei ber er bifoga en lista på innehavare av särskilda rättigheter i de fastigheter som berörs
av ledningen. Ei behöver förteckningen i Excel-format eller annat format för
kalkylblad.
Skellefteå Krafts svar: I Bilaga C1 (bestyrkt handling) och C2 (Excel) med
fastighetsägarförteckning till ansökan daterad 2019-06-25 finns både fastighetsägare och
ägare av särskild rätt med. Det var dock endast en rättighetsinnehavare i uttaget från
Lantmäteriet.
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