BEGÄRAN OM KOMPLETTERING

Vattenfall Eldistribution AB
koncessioner.mellan@vattenfall.com
@vattenfall.com
@sweco.se

Begäran om komplettering av ansökan nätkoncession för två 145
kV ledningar från luftledning i Akalla, stolpe 1 och 2A till station
Barkarby samt rasering i Stockholms län.
, Sweco, har för sökandens räkning förklarat att bolaget avser
att inkomma med komplettering om ändrad förläggningsmetod förbi en fornlämning. I
denna kontakt konstaterade undertecknad att från och tillpunkter för sökt sträckning inte
är tydligt förklarade. Kontakt för sökanden finner det praktiskt att inkomma med en
samlad skrivelse med svar på Ei:s begäran tillsammans med bolagets planerade
komplettering.
Sträckning för respektive ledning anges i ansökningsbrevet med hänvisning till karta
bilaga 1 (ny nätkoncession) och karta bilaga 2 (rasering). För Ei är det betydelsefullt så
långt som möjligt i det kommande beslutet kunna precisera i ord en lednings till och från
punkter. Station Barkarby är tydligt.
Fråga/synpunkt 1: Precisera om möjligt i ord närmare de planerade ledningarnas från
och till punkter särskilt var anslutningen till befintlig ledning är, anslutningspunkt för
respektive ledning? Är stolparnas namn 1 resp. 2A går det bra att använda de namnen.
Fråga/synpunkt 2: Vad gäller nätkoncessionskartan är det fördel att de två ledningarna
går att urskilja t.ex. med olika färger särskilt då de inte har gemensam sträckning hela
vägen.
Fråga/synpunkt 3: Vad gäller återkallelse del av nätkoncession med anläggningsnr
731ÄAR och rasering behöver det bättre framgå vilken del av nätkoncession som
återkallas. Precisera därför om möjligt i ord närmare ledningens från och till punkter den
sträckning som avses att raseras och återkallas?
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Fråga/synpunkt 4: Ange om möjligt med ord på raseringskarta från och tillpunkter för
den ledning som ska raseras.
Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 18 maj 2020. Skicka kompletteringen
till diariet@ei.se. Ange diarienumret i ämnesraden.
Hör gärna av er till mig om ni har frågor.
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