Energimarknadsinspektionen
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Komplettering av ansökan om förlängd
nätkoncession för linje avseende befintlig 145 kV
luftledning mellan Backa och Töcksfors i Årjängs
kommun, Värmlands län (Dnr 2018-101804)
Energimarknadsinspektionen (Ei) har begärt en komplettering av ansökan
avseende en befintlig luftledning som av länsstyrelsen antagits innebära icke
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens motivering är att inga större

motstående intressen har identifierats.
Ei motiverar kompletteringsbegäran med att de kompletterande uppgifterna behövs
för att bedöma ledningens lämplighet.
Teknisk information
Effektbehov - Ange den effekt (MW) som ledningen överför.
Tvärsnittsareor. Ange ledningens tvärsnittsarea (mm2) och motivera med
dimensionerade strömvärde. Om ledningen har fler teknikutföranden ska även
tvärsnittsareor för dessa anges i kompletteringen.
Ellevios komplettering
Den maxeffekt som överförs på ledningen idag är 11 MW.
Faslinornas tvärsnittsarea är 593 mm2. Ledningen är byggd för att klara en
betydligt högre strömlast än vad som idag överförs på ledningen. Överkapaciteten
beror på att när ledningen planerades och byggdes fanns det planer på att bygga
ihop den med det norska nätet och den då prognosticerade lasten var i och med det
högre. Ledningen är idag en radiell ledning och det finns i nuläget inga planer på
att bygga in den i en slinga/ringstruktur.
Information om brunn
Ni har i ansökan angett att det finns en vattenbrunn som ligger i ledningens närhet.
Ni behöver komplettera ansökan med information om hur ledningen påverkar
brunnen och hur nära brunnen ligger stolparna. Därtill behöver ni ange om och hur
brunnen används och redogöra för behovet av skyddsåtgärder.
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Närmaste stolpe står ca 55 m från fastighetsgränsen för den fastighet inom vilken
brunnen är registrerad. Enligt SGU:s brunnskarta borrades brunnen 1990. Den
används som enskild vattentäkt till fritidshus. Punkten är inte inlagd med exakt
noggrannhet (koordinatkvalitet <250 m). Oavsett var inom fastigheten brunnen är
placerad, så är det långt till närmaste stolpe.
Ellevio önskar hänvisa till det som står i MKBn. Inga skyddsåtgärder är
nödvändiga.
Behovet av skyddsåtgärder
Det behöver framgå om ni vid framtagande av er ansökan har varit i kontakt med
någon som besitter expertkunskap om fåglar och har lokalkännedom (exempelvis
en lokal/regional ornitologisk förening, en konsult eller någon annan med
kompetens inom området). Om inte detta skett behöver ni ta en sådan kontakt för
att inhämta och komplettera er ansökan med information om:
•
•
•

det finns någon känd problematik kring aktuell ledning och fåglar i
närområdet
det finns skyddsvärda och/eller kollisionsbenägna fåglar i ledningens
närhet
ledningen berör några kända flygstråk

Det som framkommit genom denna kontakt ska bifogas kompletteringen till Ei
Avser ni vidta några skydds- eller försiktighetsåtgärder avseende fåglar? Om inte,
motivera varför ni anser att skyddsåtgärder inte är nödvändiga. Ei ser gärna att
denna bedömning baseras på den information som inhämtats av fågelexpertis.
Av ansökan framgår det inte om ni sökt på skydds-/sekretessklassade arter. Ni
behöver förtydliga om detta har skett och om det inte har skett så behöver ni söka
på skydds-/sekretessklassade arter och komplettera det i ansökan.
Ellevios komplettering
Som framgår av sidan 14 i MKB:n så gjordes ett uttag från Artdatabanken. Då
erhålls även skyddsklassade observationer.
Aktuell ledning går i huvudsak genom skogsmark, i liten grad över öppen
odlingsmark. Den varken korsar eller passerar nära intill något utpekat område
med fågelintressen eller någon sjö. Ledningen går således inte intill något område
med hög täthet av fåglar med långsam manövreringsförmåga (kollisionskänsliga),
som framförallt svanar, gäss och tranor, ofta flockflygande. Några hindermarkörer
är därmed inte motiverade på aktuell ledning.
Det är inte heller motiverat att utreda frågan djupare.
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