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Ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar att
1 Meddela Uddevalla Energi Elnät AB (556762–5628) tillstånd att markförlägga del av
två befintliga 52 kV luftledningarna TL614 samt TL616 inom Rimnersområdet i
Uddevalla kommun enligt bifogad karta, bilaga 1.
Ledningarna får användas i högst tre år i avvaktan på ansökningarna om
nätkoncessioner för linje slutligt avgörs.
2 Uddevalla Energi Elnät AB ska anmäla till Ei när ledningen under punkt 1 har tagits i
drift.

Beskrivning av ärendet
Uddevalla Energi Elnät AB (Uddevalla Energi) har ansökt om förhandsmedgivande om
att markförlägga del av två befintliga 52 kV luftledningar, TL614 som sträcker sig mellan
Ramseröd och Uddevalla Västra samt TL616 som sträcker sig mellan Ramseröd och
Uddevalla Norra i Uddevalla kommun, Västra Götalands län innan koncession
meddelats.
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Bakgrunden till ansökan om förhandsmedgivande är att kommunen beslutat att bygga en
ny simhall inom Rimnersområdet i den östra delen av Uddevallas tätort. Då den
planerade simhallen planeras i nära anslutning till de befintliga ledningarna TL614 och
TL616 har kommunen skickat en begäran till Uddevalla Energi om att markförlägga
respektive ledning som befinner sig nära den planerade simhallen. Av ansökan framgår
att ett förhandsmedgivande från Ei är nödvändig för kommunens planerade byggnation
och målsättning om att den nya simhallen ska stå klar år 2024.
Kraftledningen som ska grävas ned på den kommunala fastigheten (Samneröd 2:2) är
totalt cirka 260 meter, varav 200 meter utgörs av redan påverkade ytor och resterande 60
meter ligger i anslutning till skogsmark. Skogsmarken består av äldre ekskog i bergsbrant
och utgör ett område med högre naturvärden. Området är klassat naturvärdesklass 2
respektive naturvärdesklass 4 i anslutning till kraftledningsgatan. Utifrån samråd med
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och naturvärdesinventering framgår av ansökan att
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Uddevalla Energi har anpassat sträckningen i anslutningen till skogsområdet med höga
naturvärden och kommer vidta olika skyddsåtgärder för att minimera påverkan på
skyddsvärda träd och andra naturvärden.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
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En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
(nätkoncession). Till byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning
eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen (2 kap. 1 § ellagen).
Om det finns särskilda skäl får Ei medge att en elektrisk starkströmsledning får byggas
redan innan nödvändig nätkoncession har meddelats. När en sådan ledning är färdig att
tas i bruk får Ei medge att ledningen används tills vidare under högst tre år i avvaktan på
att ansökan om nätkoncession slutligt avgörs (2 kap. 5 § ellagen).

Ei:s motivering till beslutet
Huvudregeln är att nätkoncession krävs för att bygga en elektrisk starkströmsledning. Ett
förhandsmedgivande är ett undantag från denna huvudregel och innebär bland annat att
det inte görs någon fullständig prövning enligt 2 kap. ellagen innan det ges tillstånd att
bygga ledningen. Det finns därför skäl att tolka bestämmelsen restriktivt. Som exempel
på särskilda skäl när förhandsmedgivande kan medges anges i förarbetena till
bestämmelsen att en stor industrikund har etablerats och snabbt måste bli ansluten till
nätet för att få el till driften eller att man av driftskäl snabbt måste förstärka nätet (prop.
1996/97:136 sid. 122). Det handlar alltså om hastigt uppkomna situationer som ligger
utanför sökandens kontroll och där byggandet av ledningen föranleds av ett
samhällsintresse.
Ei gör bedömningen att föreslagen markförläggning på 260 meter är en mindre åtgärd.
Om ledningarna inte kan markförläggas så innebär det att den planerade byggnationen
av simhallen inte kan genomföras enligt tidplan. Markförläggningen föranleds därför av
ett samhällsintresse. Omständigheterna är också sådana att Uddevalla Energi inte kunnat
påverka när eller att byggnationen ska ske eftersom det är Uddevallas kommun som
beslutat om det. Ei bedömer att det därför finns särskilda skäl att meddela
förhandsmedgivande enligt 2 kap. 2 § ellagen.
Förhandsmedgivandet innebär att Uddevalla Energi får markförlägga ledningarna i
avvaktan på beslut om nätkoncession. Medgivandet innebär att Uddevalla Energi även
får använda ledningen under högst tre år i avvaktan på att Ei prövar ansökan om
nätkoncession för ledningen.

Hur man överklagar
Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.
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Detta beslut har fattats av avdelningschef Daniel Norstedt. Föredragande var
handläggare Jim Bruylandt.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter
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1 Karta över ledningens sträckning
2 Så här gör du för att överklaga beslutet
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