BEGÄRAN OM KOMPLETTERING
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Begäran om komplettering av er ansökan
Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om nätkoncession för linje
för en 52 kV ledning vid Liikavaara, Gällivare kommun, Norrbottens län.
Er ansökan behöver kompletteras innan vi kan skicka den på remiss.
Enligt MÖD:s beslut M 4612-19 framgår att en komplett MKB är en grundläggande
processförutsättning för att Ei ska kunna bedöma ärendet och fatta beslut. Ei behöver
därför nedan efterfrågade uppgifter för att kunna pröva ansökan om nätkoncession.
Om ni inte kommer in med de efterfrågade uppgifterna kan Ei besluta om att avvisa er
ansökan om nätkoncession.
I MKB:n för det aktuella ärendet framgår att inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen omfattar hela den befintliga kraftledningsgatans bredd samt angränsande
område på dess norra sida. På den södra sidan av befintlig kraftledningsgata där
ledningen nu planeras att dras saknas inventering.
Eftersom Länsstyrelsen i sitt beslut om ej BMP ansett att MKB:n ska innehålla resultat
från genomförda fågel- och naturvärdesinventeringar har vi kommunicerat bristen på
dessa med dem, se bifogade mejl.
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Vår uppfattning är att det saknas en naturvärdesinventering i fält söder om befintlig
ledning. På den sträcka som går från den planerade sträckan längs nuvarande 150 kV
kraftledning söderut för att ansluta till befintlig ledning där en kompletterande
inventering gjorts efter justerad sträckning saknas fågelinventering helt.
Vi vill att ni kompletterar er ansökan med ett förtydligande där ni förklarar varför ni valt
att inte inventera den aktuella sträckningen och beskriver naturmiljön och naturvärden
på södra sidan av befintlig ledningsgata. Av utredningen ska det framgå vilken påverkan
på naturvärden som kan uppkomma samt vilka skyddsåtgärder som kan behövas med
hänsyn till naturmiljön på platsen. Om ni inte kan beskriva sträckan genom en
skrivbordsutredning kommer det att krävas en naturvärdesinventering i fält.
Ni behöver dessutom kontakta relevanta fågelföreningar i området i syfte att få kunskap
om till exempel rovfåglar i området. Om ni får fram sådan information behöver ni
bedöma hur arterna kan påverkas och inkomma med deras eventuella synpunkter.
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Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 29 januari 2021.
Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan vi avgöra ärendet på
befintligt underlag. Det är därför viktigt att ni begär anstånd om er komplettering
riskerar att bli försenad. Om ni bedömer att ytterligare inventeringar krävs får ni
återkomma för att begära längre svarstid.
Skicka kompletteringen till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla det till
diariet@ei.se alternativt till registrator@ei.se. Ange diarienumret och skriv att det rör sig
om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Med vänlig hälsning
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Av den naturvärdesinventering som utförts för den justerade sträckningen framgår att
det noterats bland annat skogshöns. Det saknas dock en bedömning av om arten riskerar
att påverkas negativt och ni behöver därför komma in med en sådan bedömning. Det
behöver till exempel framgå om spelplatser för skogshöns kommer att påverkas.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande
kompletteringen behöver vara.
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