BILAGA 1

Utredningen i Ekhyddan – Nybro
Föransökningsförfarandet
Den 1 februari 2017 hade Svenska kraftnät och Ei ett heldagsmöte där Svenska
kraftnät gick igenom projektet, sträckningsval, teknik, natur- och kulturmiljö m.m.
I samband med detta mötet sändes också en preliminär koncessionsansökan med
bilagor (dvs. inklusive redogörelse för teknikval och samråd samt MKB) till Ei. Ei
efterfrågade kort därefter vissa förtydligande kring bilagor och vilka fastigheter
som inventerats. Svenska kraftnät bemötte förfrågan den 20 februari 2019.
I början av mars skickade Svenska kraftnät uppdaterade dokument till Ei varpå Ei
den 7 april 2017 framställde en begäran om de kompletteringar som Ei ansåg
behövliga, bland annat avseende


Åtgärdsplanen och skyddsåtgärder



På vilket sätt MKB:n skulle redogöra för påverkan på inventerade och
beskrivna naturvärden



Beskrivningen av påverkan och konsekvensanalys avseende skyddade arter
och fågellivet



På vilket sätt MKB:n skulle redogöra för påverkan på kulturhistoriskt
intressanta objekt



Kraven på redogörelsen av växelströmskabelutförande och kombinerad
luftledning och kabel samt metod för kostnadsberäkning av alternativa
utföranden

I april 2017 hölls uppföljande möte mellan Svenska kraftnät och Ei där de olika
kraven på komplettering från Ei diskuterades i syfte att nå samsyn om lagkrav samt
var Ei lagt kravnivån för de olika frågeställningarna. Under mötet lades särskilt
fokus på hur olika påverkan skulle beskrivas i underlaget och vilka bedömningar av
konsekvenser som borde redovisas t.ex. för skyddade arter.
Den 16 maj 2019 skickade Svenska kraftnät en uppdaterad ansökan med bilagor i
vilken de krav på kompletteringar som Ei framställt bemöttes. Till ansökan
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bifogades ett följebrev som förklarade vilka förändringar som hade gjorts i MKB:n
och motivering till dessa. Ei begärde vissa ytterligare justeringar avseende
fastighetsägarförteckningar.
Den slutliga ansökan skickade den 19 juni 2017 och den 10 juli beslutade Ei att
godta ansökan och samrådet enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer.
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Det slutliga underlaget i ärendet inskickat av Svenska
kraftnät
Koncessionsansökan 19 juni 2017


Ansökan



Bilagor till koncessionsansökan
o

Bilaga 1 till ansökan: Koncessionskarta

o

Bilaga 2 till ansökan: Teknik
a Teknisk beskrivning
b Teknikval

o

Bilaga 3 till ansökan : Miljökonsekvensbeskrivning och sammanfattande
rapport enligt EU:s förordning 347/2013 artikel 9 punkt 4


Bilaga 1 till MKB:n: Bedömningsgrunder



Bilaga 2 till MKB:n: Samrådsredogörelser
a Samrådsredogörelse 1
b Samrådsredogörelse 2
c Samrådsredogörelse kompletterande samråd



Bilaga 3 Naturvärdesinventering och kulturhistorisk utredning
a Naturvärdesinventering,
a 1 Kartor
a 2 Kartor Naturvärdesobjekt och värdefulla träd
a 3 Kartor biotopskyddsobjekt och skyddade/rödlistade arter
a 4 Kompletterande naturvärdesinventering



Bilaga 3b Kulturhistorisk utredning



Bilaga 4 Kartbilaga
a Översiktskarta Ekhyddan-Nybro
b Översiktskarta Ekhyddan-Nybro, valda och bortvalda alternativ
c Detaljkartor sträckningsalternativ
d Riksintresse och Natura 2000
e Natur och friluftsvärden, skyddade områden
f Natur och friluftsvärden, övriga områden
g Kulturvärden och naturresurser

o

Bilaga 4 till ansökan: Fastighetsförteckning

o

Bilaga 5 till ansökan: Ansökningar tillstånd Natura 2000
a Virån
b Emån
c Alsterån
d Ljungbyån
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o

Bilaga 6 till ansökan: Ansökningar om dispens naturreservatsföreskrifter
a Köksmåla
b Rudalund

Justering av ansökan den 5 juni 2018


Ansökan om justering av sträckningen vid Köksmåla och Rudalund
o

Bilaga 1: Uppdaterad koncessionskarta

o

Bilaga 3 Kompletterande MKB avseende justerade sträckningar
3:2 Samrådsredogörelse, kompletterande samråd
3:3a Kompletterande naturinventering, Köksmåla
3:3b Kompletterande arkeologisk inventering, Köksmåla

o

Bilaga 4: Fastighetsförteckning för de två justerade sträckningarna

Komplettering 3 september 2018


Begäran om prioritering mellan koncessionsärendena



Reviderad information om beslutsprocesser
o
o

Bilaga 1. Förnyad ansökan Virån
Bilaga 2. Förnyad ansökan Emån

Justering av ansökan den 21 december 2018


Ansökan om justering av sträckningen vid inledning till Nybro station p.g.a.
justering av en vinkelstolpe
o

Bilaga 1: Uppdaterad koncessionskarta

o

Bilaga 3: Kompletterande MKB för justeringen

o

Bilaga 4: Fastighetsägarförteckning

Komplettering den 24 januari 2019


Samrådsredogörelse för justering av sträckning vid inledning till Nybro station

Komplettering och bemötande den 8 mars 2019


Yttrande med komplettering och bemötande



Bilagor till kompletteringen
o Bilaga 1 Inbjudan till samråd 1
o Bilaga 2 Bemötande av yttranden
o Bilaga 3 Skyddsklassade arter

