BEGÄRAN OM KOMPLETTERING
Datum
2018-03-08

Diarienr
2017-103428

Avdelningen för tillstånd och prövning

@rejlers.se

Begäran om komplettering i ansökan om nätkoncession för en
befintlig 40 kV ledning från Leverstad STV till Katrinefors bruk
STV, tidigare anläggningsnr 5455d.
Ni har ansökt om nätkoncession för linje för en befintlig 40 kV ledning från Leverstad
STV till Katrinefors bruk STV i Mariestads kommun, Västra Götalands län, tidigare
anläggningsnr 5455d. Er ansökan måste kompletteras enligt nedan och kompletteringen
ska ha kommit in till Energimarknadsinspektionen senast den 22 mars 2018.
1.

Er lämplighet som koncessionshavare
•

Komplettera med en redogörelse för vilken kompetens ni har inom företaget vad
gäller kunskap om ellagens bestämmelser och de skyldigheter som åvilar en
nätkoncessionshavare.

•

Ni anför att Metsä Tissue AB inte har någon kompetens eller erfarenhet inom
projektering, byggnation och drift av högspänningsledningar och att ni får hjälp med
denna kompetens av den entreprenör som Ellevio har i området. Komplettera med
uppgifter som styrker att ni har tillgång till kompetens att driva en nätkoncession
för linje samt komplettera med det avtal ni har med Ellevio angående
ovanstående.

Svar på ovanstående: Timo Posti Metsä Tissue AB. +46 (0)501 275 275
•

Vi har avtal med Infratek.
Dom utför kontroll och vi använder dom om det finns behov av reparationer.
Vi utnyttjar även VänerEnergi och ABB Service.
ABB har vi avtal med för det som rör allt efter linjen, VänerEnergi har vi inget avtal
med.
Den kompetens som finns inom företaget vad jag vet är ju jag med min behörighet
sedan lång tid tillbaka.
Och det jag inte reder ut köper jag in av ovanstående företag.

2.

Shape-filer

EI1000, W-4.0, 2014-01-31

Shape-filer saknas på insänd usb-sticka, vänligen komplettera med detta.
Bifogas
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Särskilda skäl

Ledningen befinner sig inom nätkoncession för område med en högsta tillåtna spänning
om 40 kV. Enligt 2 kap. 6 och 7 §§ ellagen får nätkoncession för linje meddelas om
ledningen är lämplig från allmän synpunkt och om den inte understiger högsta tillåtna
spänning för nätkoncession för område. Om ledningen har samma eller lägre spänning
än den som gäller inom området krävs särskilda skäl. Ei noterar att sökt nätkoncession
ska drivas på 40 kV. Ei vill därför att ni anger de särskilda skäl ni åberopar till stöd er
ansökan.
Katrinefors bruk är en av de största arbetsgivare i kommunen och elförsörjningen av
bruksområdet kan därför anses vara av allmänt intresse.
Den aktuella ledningen är till stor del lokaliserad inom Katrinefors bruks område och har
till syfte att försörja bruket med el. Det är således inte aktuellt att ansluta andra
anläggningar/kunder till ledningen.
Bruket äger sedan tidigare ledningen och denna historiska ägouppdelning är önskvärd
att den kvarstår av både Ellevio och Katrinefors bruk.

4.

Fundament

Vid genomgång av ärendet kan vi inte finna någon uppgift om eventuella fundament
eller underbyggnader till stolparna för luftledningen. Vi vill också ha information om
huruvida eventuella fundament är impregnerade med kreosot eller annat biocid. Om så
är fallet vill vi veta vilken påverkan det får/har på den lokala miljön. Vi vill veta om det
t.ex. finns brunnar som används till dricksvatten (till djur eller människor), ytvatten som
används till dricksvatten eller fiske eller vatten som leder till ytvatten som används till
dessa ändamål, eller våtmarker och åker-/ängs- och betesmark med hög eller
fluktuerande grundvattennivå. Om så är fallet vill vi veta hur ni hanterar risker för
potentiell spridning till vatten och till känsliga miljöer.
•
•
•

5.

Inga fundament
Befintliga stolparna är nedgrävda ca 2m. Stolparna är impr, furu. (årtal
Har ej hittat brunnar. Inget vatten som leder till ytvatten.
Spänning

Ni har i den tekniska beskrivningen angett att både konstruktionsspänningen och
systemspänningen (spänning som ledningen avses drivas med) är 40 kV. Vi vill med
anledning av detta veta vilken nivå enligt svensk standard anläggningen är konstruerad
för?
52kV
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Om ni inte kompletterar er ansökan enligt ovan så kan vi avgöra ärendet på befintligt
underlag. Det är därför ytterst viktigt att ni begär anstånd om er komplettering riskerar
att bli försenad.
Skicka kompletteringen till registrator@ei.se, med diarienumret i ämnesraden. Ni
behöver inte skicka originalet per post.
Hör gärna av er om ni har frågor.

Med vänlig hälsning

