Återkallelse av ledning
Ansökan om återkallelse av nätkoncession behövs för de delsträckor, ej
byggda, som nu aktuella delsträckor avser ersätta. De sträckor som avses
återkallas framgår av kartor i bilaga 2.
Miljökonsekvenser och miljöhänsyn
E.ON Energidistributions samlade bedömning är att den planerade
verksamheten innebär obetydliga konsekvenser för samtliga intressen
utom för naturmiljön där konsekvenserna bedöms som små eller
obetydliga. Påverkan på miljö och människors hälsa beskrivs närmare i
den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.
Berörda fastigheter och rättighetsinnehavare
De fastigheter och rättighetsinnehavare som berörs av de tre nya
delsträckorna framgår av den bestyrkta fastighetsägarförteckning och
förteckning över rättighetsinnehavare som bifogas i bilaga 4. E.ON har
tecknat markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare, avtalen har
därefter legat till grund för ansökan om ledningsrätt.
Övrigt
E.ON beviljades under 2019 koncession för en 40 kV markkabel i
Tunadal, Sundsvalls kommun (diarienummer 2018-102482
anläggningsnummer 10978). E.ON har 2019/2020 ansökt och beviljats
förhandsmedgivande för de tre delsträckor som ändringen avser
(anläggningsnummer 11107 respektive 11191).
Redovisningsenhet för de nya delsträckorna av kraftledningen ska vara
RER00855. Nätkoncession för område, anläggningsnummer 120BY innehas
av Sundsvall Elnät AB.
Härmed ansöker E.ON om tillstånd att bygga och använda en 40 kV
kraftledning i nytt läge som avviker från den linje som E.ON sedan
tidigare innehar linjekoncession för, se bilaga 1. Anläggningsnummer
för de aktuella delsträckor som E.ON sedan tidigare ansökt och beviljats
förhandsmedgivande för att få bygga, är 11107 respektive 11191.
Nätkoncession sökes tills vidare.
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Sträckning och utförande
Den ansöka ledningens sträckning framgår av koncessionskartor i bilaga 1
och beskrivs i framtagen miljökonsekvensbeskrivning, se bilaga 3. En
teknisk beskrivning för ledningen redovisas i kap 3.3 Teknisk beskrivning i
miljökonsekvensbeskrivningen. De tre ledningssträckor som ansökan om
ändring av nätkoncession avser är ca 500 meter (Tunadal), ca 400 meter
(Ekenäsvägen) respektive ca 400 meter (Fillan).
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Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade den 2021-03-15 (Dnr 4071028-2021) att planerade åtgärder inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, se bilaga 3 i den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.

