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 Dnr 2015:120/28 

Tn § 1 

 

Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och 
Folktandvården  
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion föreslår Anki Enevoldsen (C), Kerstin Stenquist (C), 

Fredrik Andersson (C), Birgitta Floresjö (C), Kristina Bolinder (C), 

Börje Lindvall (C), Erik Warg (C) och Kjell Andersson (C): 

att en utredning ska göras för att bygga en ny lokal för landstinget med 

vårdcentral och folktandvården vid Lindberghallen i Djurås, det i syfte att 

frigöra lokaler för demensboende. 

 

I samtal med Gagnefs kommuns verksamhet framkommer att landstingets 

närvaro är högt värderad.  

En enkel kalkyl pekar på att hyran för landstinget skulle väsentligt höjas i 

nya lokaler. I inledande diskussioner med landstinget framkommer att 

dyrare lokaler skulle göra landstingets närvaro i Gagnef tveksam. 

Med utgångspunkt från detta är nuvarande lokaler för landstinget i Djurås en 

lösning som ger möjlighet för en långsiktig verksamhet med vårdcentral och 

folktandvård. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Idag har landstingen sin verksamhet i lokaler på Älvudden där även Gagnefs 

kommun har verksamhet, landstinget och Gagnefs kommun hyr ca 3000 m2 

vardera. Vi har inte full insikt i landstingets avtal men hyresnivån är på ca 

800 kr/m2 år exklusive värme. 

 

Vid en eventuell nybyggnad kommer en hyra att bli högre. 

Om man antar en byggkostnad på 30 000 kr/m2 och lokaler på 3 000 m2 

motsvarar bara kapitalkostnaden (räntor, 2% och avskrivning, 2%) ca 1 200 

kr, det skulle motsvara en hyreshöjning på 50%.  

 

Verksamheten inom Gagnefs kommun har kontaktats ifråga om fördelar 

med landstingets närvaro i kommunen och inom Gagnefs kommun, 

 

forts. 
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Tn § 1 forts. 

 

verksamhet värderas landstingets närvaro mycket högt. Man kan jämföra  

med Familjens hus i Mockfjärd där landstingen har en mycket förmånlig 

lokalkostnad för sin verksamhet i Gagnefs kommuns fastighet. 

  

Inledande samtal har skett med landstingets personal, bland annat på 

Landstingsfastigheter. I samtalen framkommer tydligt att landstingets 

närvaro i Gagnefs kommun inte skulle vara lika självklar om hyran 

väsentligt höjs. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-01-23, en sida. 

Protokollsutdrag Kf 150305 § 17, dnr Ks 2014:1077/28, en sida. 

Motion, 2015-12-22, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  

Tekniska förvaltningen  
__________ 

 

Kommunsekreterare  
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 Dnr 2015:213/31 

Tn § 2 

 

Motion om att förbättra reglerna för kommunalt vägbidrag  
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse motionen besvarad. 

Tekniska nämndens beslut 

1. Utreda möjligheten att fördela outnyttjat bidrag som ett ytterligare stöd 

till vägföreningar, samt uppdra till ordföranden i tekniska nämnden att 

tillsammans med tjänsteman på tekniska förvaltningen se över reglerna 

för det onyttjade vägbidraget. 

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från Anders Bengtsson (KD) om att förbättra 

reglerna för kommunalt vägbidrag, med motiveringen att vägföreningar går 

miste om bidrag. Motionären vill att bidraget beräknas på en 

genomsnittskostnad över tre år och yrkar att kommunen anpassar 

regelverket för vägbidraget till verkligheten, så att föreningarna inte går 

miste om stödet de behöver. 

 

Systemet är utformat så att föreningarna får ersättning för sina faktiska 

kostnader för löpande drift och underhåll av väg.  

Det har förekommit att föreningar gått miste om sitt bidrag, orsaken har då 

varit att föreningen inte inkommit med den redovisning av sina kostnader 

som krävs, trots påminnelser från kommunala tjänstemän. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

För att få vägbidrag, krävs det av vägföreningen att de lämnar in en 

ekonomisk redogörelse som visar de kostnader de haft för drift och 

underhåll. Bidraget betalas ut i efterskott, det vill säga, de kostnader en 

förening haft under 2015 betalas ut 2016. Bidraget baseras på de faktiska 

kostnaderna.  

 

Exempel: 

Avser vägar utan statligt bidrag. 

För 2015 är bidraget 12 kr per meter. 

 

 

forts. 
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Tn § 2 forts. 

 

Föreningen underhåller 5 000 meter väg 

Maximalt bidrag: 12 x 5000 = 60 000 kr 

 

Förening 1 har haft kostnader 2015 som uppgår till 50 000 kr, de får då 50 

000 kr i bidrag. 

Förening 2 har haft kostnader 2015 som uppgår till 100 000 kr, de få då 60 

000 kr i bidrag. 

För de föreningar som erhåller statligt bidrag för underhåll av väg betalar 

kommunen ut mellanskillnaden mellan Trafikverkets beslutade kostnader 

och beslutat bidrag. 

 

Exempel: 

Avser vägar med statligt bidrag. 

Trafikverkets beslutade kostnad, 50 000 kr 

Trafikverkets beslutade bidrag, 30 000 kr 

Vägföreningen erhåller 30 000 kr från Trafikverket. 

Kommunen betalar ut 20 000 kr, som är mellanskillnaden. 

 

Det gäller även här att föreningen har haft kostnader för drift och underhåll. 

Har föreningen inte haft kostnader som motsvarar mellanskillnaden så 

betalar kommunen ut den del av mellanskillnaden som motsvarar 

föreningens faktiska kostnader. 

 

Motivering till beslut 

Bidraget som Gagnefs kommun ger skall täcka de verkliga 

väghållningskostnaderna upp till 12 kr per meter (2015), resterande del får 

föreningen ta ut av sina medlemmar. Tekniska förvaltningen har en budget 

för att täcka de kostnader som föreningarna är berättigade till i form av 

bidraget. Bidraget höjs varje år med 0,25 kr. 

 

Bidragsmodellen har funnits sedan 1995 och systemet fungerar bra. Varje år 

skickas ett brev ut till vägföreningarna med information om vägbidrag m.m. 

Där beskrivs bl.a. när man ska skicka in underlaget samt vad det ska 

innehålla. Vid uteblivet underlag från föreningarna påminns de antingen 

brevledes eller via telefon. 

 

Kommunen vill underlätta och hjälpa våra vägföreningar så mycket som tid 

och resurser räcker till. Utöver kommunens engagemang så har föreningen 

 

forts. 
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Tn § 2 forts. 

 

alltid ett eget ansvar att bevaka sina intressen vad det gäller att få bidraget, 

oavsett bidragsmodell.  

 

Enligt Trafikverkets sammanställning för underhållskostnader i Gagnef så 

ligger den beslutade kostnaden på cirka 20 kr per meter. Ett driftsbidrag ska 

inte användas för förstärknings- eller beläggningsåtgärder, utan ska 

användas för den löpande driften. Det blir ofta mer ekonomiskt att utföra 

löpande underhåll på sin väg då, än att spara pengarna och använda dem i 

framtiden, vilket ofta leder till större åtgärder än vad som behövts om felet 

åtgärdats på en gång. 

För sådana åtgärder, om inte föreningen kan finansiera detta genom avgifter 

från sina medlemmar, så finns förnärvarande möjlighet att ansöka om ett 

räntefritt lån. Varje år avsätter kommunen 500 000 kr som är anvisade till 

förstärknings- och beläggningsåtgärder. 

 

  

Förslag 

Om hela budgeten inte utnyttjas, vilket inte behöver bero på att föreningen 

inte utfört underhållsarbeten, utan på klimatet i form av vintrar med lite snö 

och/eller torra varma somrar, föreslår tekniska förvaltningen att eventuellt 

överskott anvisas som ett ytterligare stöd som föreningarna kan ansöka om. 

Pengarna ska gå till förstärknings- och beläggningsåtgärder. Stödet kan 

maximalt uppgå till 50 % av åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-01-22, tre sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 2015-10-14, § 165, dnr Ks 2015:353/31, en sida. 

Motion, 2015-09-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  

Tekniska förvaltningen  
__________ 

 

Kommunsekreterare  
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 Dnr 2016:10/04 

Tn § 3 

 

Ökad investeringsbudget för fordonsköp 2016 
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Öka tekniska förvaltningens investeringsbudget 2016 med 1 250 000 

kronor för inköp av fyra fordon. 

 

Tekniska nämndens beslut  
 

1. Undersöka befintlig maskinpark om det finns ytterligare fordon som 

kan användas. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har för 2016 ingen budget för inköp av fordon. Det 

har dock framkommit behov av komplettering och förnyelse av fordon. 

 

Vid genomgång av fordonslistan konstateras att en liten skåpbil som 

används av fastighetsskötare har uppnått sin livslängd för arbetsfordon hos 

Gagnefs kommun. 

Under 2015 anställdes en fastighetsskötare som utökar personalstyrkan, 

därmed även behovet av fordon. 

 

Planerna är att köpa in två fordon som lämpar sig för fastighetsskötare, typ 

liten skåpbil. Fordonstypen finns upphandlad i grundutförande och ska 

kompletteras med inredning och verktyg. I och med att fastighetsskötaren 

redan är anställd och det finns ett behov av fordon just nu och leveranstiden 

på fordon som köps via avtal är ca 20 veckor kommer ett begagnat fordon 

att köpas in.  

 

Under 2015 inträdde sista möjliga bruksdagen för en fyrhjulsdriven pick-up 

som används av grönskötselpersonal och fordonet skrotades. Fordonet 

behövs för att dra tyngre släp. Planen är att köpa in ett likvärdigt fordon. 

Fordonstypen finns upphandlad i grundutförande och ska kompletteras med 

bland annat kapell. 

 

 

 

 

forts. 
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På Älvudden har tekniska förvaltningen en åkgräsklippare som inom kort 

antas sluta vara funktionsduglig. Planen är att ersätta fordonet med en mer 

flexibel liten traktor med möjlighet att ploga och sopa förutom att klippa 

gräs. Fordonstypen finns inte upphandlad. 

 

 

Fordon Kommentar  Beräknad 
kostnad 

tkr 

Liten skåpbil Ett fordon till nyanställd fastighetsskötare. 
Bör köpas tidigt under 2016 

200 

Liten skåpbil Ett fordon som ersätter uttjänad skåpbil till 
befintlig fastighetsskötare. 

250 

Fyrhjulsdriven pickup 
med kapell 

Ersätter en skrotad pickup som används av 
säsongsanställd grönskötselpersonal och drag av 
tungt släp. 
Bör köpas under våren 2016 

400 

Liten traktor, ca 1 m bred Ersätter skrotfärdig åkgräsklippare på Älvudden. 
Kompletteras med plog, sop, gräsklippare och vagn 
för att minska behov att köpa entreprenörstid. 
Bör köpas tidigt under 2016 

400 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-01-23, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  

Ekonomi  

Tekniska förvaltningen 
__________ 

 

Kommunsekreterare  
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 Dnr 2016:35/00 

Tn § 4 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 

Innehållande: 

 

 Fastighetsavdelningen: Reparationer och underhåll, nybyggen och större 

ombyggnader, larm och skydd.  

 Gata och Mark: Snöröjning, vägar och broar, Cykelplan, badplatser, 

lekplatser, kartdatasystem, belysning, exploatering. 

 Beredskap och säkerhet: Beredskapsutrustning. 

 Övrigt: Personal, myndighetskrav. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-02-03, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tf, akten 
__________ 
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 Dnr, se lista 

Tn § 5 

 

Tekniska nämndens ärendebalanslista 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från tekniska 

nämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har gått igenom tekniska nämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 
 

Datum / § Ärenderubrik 

Kf 151112 § 216 

Ks 151020 § 179 

Ks 2015:172/20 

Motion om villa tomter 

(uppdraget kvarstår) 

 
Ks 150616 § 136 

Ks 2015:241/04 
Prognos 2015-05-31 

Uppdra till alla nämnder att redovisa åtgärder för 

att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-01, en sida. 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2016-01-25, tio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2015:81/29 

Tn § 6 

 

Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anse ärendet besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har uppdraget att ta fram ekonomisk kalkyl för en 

renovering av Hedens skola. 

En ekonomisk kalkyl är framtagen och överlämnad, se Bilaga 1 Beräknad 

ombyggnadskostnad för Hedens skola. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen, 2016-01-16, en sida. 

Bilaga 1, Beräknad ombyggnadskostnad för Hedens skola, 2015-09-30, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Tn 151022 § 53 - Rapport 

Tn 150924 § 43 

Bun 150520 § 27, Bun 2015:17/29 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 

 

Förvaltningen + sekreterare  
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 Dnr 2015:21/29 

Tn § 7 

 

Korttidsboende och fritidsverksamhet inom LSS  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anse ärendet besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har uppdraget att åtgärda de av räddningstjänstens 

Dala Mitts ställda brandskyddskrav på Jollen/båtens lokaler inom tekniska 

nämndens befintliga ram. 

  

Åtgärderna är genomförda och slutbesiktade. 

Under arbetet har ett antal förutsättningar dykt upp som fördyrat 

installationerna. Investeringarna blev högre än budgeterade ca 1 miljon 

kronor och slutade på ca 1,6 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-01-16, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150611 § 116, dnr 2015:265/29. 

Tn, 150402, § 4. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden, för kännedom 

Kommunstyrelsen, rapport 

Kommunfullmäktige, rapport 

Tekniska förvaltningen 
__________ 

 

Förvaltningen + sekreterare  
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Tn § 8 

 

Rapporter  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Motioner/medborgarförslag samt övriga uppdrag för tekniska nämnden  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade 2015-10-22 § 56 att motioner, medborgarförslag 

samt övriga uppdrag som berör tekniska nämnden ska bli en stående punkt på 

tekniska nämndens sammanträden. 

Underlag 

Lista motioner/medborgarförslag samt övriga uppdrag som berör tekniska nämnden, 

2016-01-23, tre sidor. 

 

2. Riskhanteringsplan Vansbro tätort 

Ärendebeskrivning 

Riskhanteringsplanen för Vansbro tätort enligt förordning (SFS 2009:956) om 

översvämningsrisker är färdigställd och kommer att publiceras på länsstyrelsens 

webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna/oversvamningsdirektivet. 

Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa och införda 

ändringar i riskhanteringsplanen har dokumenterats i bifogad samrådsredogörelse. 

Underlag 

Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2015-12-10 om riskhanteringsplan för 

Vansbro tätort, dnr 451-6123-15, två sidor. 

Riskhanteringsplan för Vansbro tätort, 2015-12-10, 33 sidor. 

Bilaga 4 – Kartor, fem sidor. 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-12-10, 19 sidor. 

Samrådsredogörelse, 2015-12-10, fem sidor. 

Dnr: 2015:103/34 

 

 

 

 

forts. 
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3. Riskhanteringsplan Malungs tätort 

Ärendebeskrivning 

Riskhanteringsplanen för Malungs tätort enligt förordning (SFS 2009:956) om 

översvämningsrisker är färdigställd och kommer att publiceras på länsstyrelsens 

webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna/oversvamningsdirektivet. 

Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa och införda 

ändringar i riskhanteringsplanen har dokumenterats i bifogad samrådsredogörelse. 

Underlag 

Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2015-12-10 om riskhanteringsplan för 

Malungs tätort, dnr 451-6124-15, två sidor. 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-12-10, 18 sidor. 

Riskhanteringsplan för Malungs tätort, 2015-12-10, 35 sidor. 

Bilaga 4 – Kartor, fem sidor. 

Samrådsredogörelse, 2015-12-10, fem sidor. 

Dnr: 2015:104/34 

 

4. Ekonomisk rapportering 2016 

Ärendebeskrivning 

I och med kommunens nämndsorganisation från 2015, blir det från och med 

2016 upp till varje nämnd att organisera den ekonomiska uppföljningen inom 

nämndens verksamhetsområde. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 151215 § 244, dnr Ks 2015:450/04, en sida. 

Plan för ekonomisk rapportering 2016, en sida. 

Dnr: 2015:246/04 

 

5. Plan för budgetprocessen 2017 

Ärendebeskrivning 

En målsättning är att budget ska fastställas på kommunfullmäktige den 16 juni, 

av den anledningen har en plan för budgetprocessen 2017 och mötesdatum 

tagits fram och fastställts på kommunstyrelsen 2015-12-15 § 257.  

 

 

forts. 
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Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 151215 § 257, dnr Ks 2015:455/04, en sida. 

Förslag Budgetprocessen 2017, två sidor. 

Dnr: 2015:245/04 

 

6. Investeringsmedel, Hedens skola 

Ärendebeskrivning 

Det saknas klassrum och grupprum på Mockfjärdsskolan. SFI, 

omvårdnadsprogrammet och IM behöver lokaler, det saknas även ett 

arbetsrum för lärarpersonal samt arbetsrum för administrativ personal inom 

förskola och grundskola. Utifrån det har kommunfullmäktige beslutat 

160121 § 2 att anslå 10 200 000 kronor till tekniska nämnden för 

ombyggnad och renovering av Hedens skola.  

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 160121 § 2, dnr Ks 2015:397/29, fyra sidor. 

Dnr: 2015:81/29 

 

7. Beslutsunderlag för byggnation av nytt demensboende 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att framtagande/sammanställning av 

beslutsunderlag för byggnation av nytt demensboende finansieras av 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 160121 § 4, dnr Ks 2012:752/01, en sida. 

Dnr: 2015:174/01 

 

8. Ägande av Monteliusgården 

Ärendebeskrivning 

Beslut Kf 151210 § 246 1. Att Gagnefs kommun förvärvar Monteliusgården 

av Gagnefbostäder AB för bokfört värde. 2. Inga ytterligare lån tas upp för 

att finansiera förvärvet.  

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

Tn § 8 forts. 

 

Ekonomichefen och tekniska chefen tillika VD i Gagnefbostäder har 

tillsammans utrett Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av 

Monteliusgården. Utredningen kommer fram till att det finns övervägande 

fördelar med att ägandet av Monteliusgården ligger inom kommunen.  

Inga ytterligare lån tas upp för att finansiera förvärvet då kommunen redan 

genom internbanken finansierat Gagnefbostäder AB:s investering i 

Monteliusfastigheten. 

 

I enlighet med beslut pågår köp av fastigheten och affären förväntas vara 

avslutad under februari 2016. 

Underlag 

Rapport, tekniska förvaltningen, 2016-01-17, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 151210 § 246, dnr Ks 2015:274/29, två sidor. 

Dnr: 2015:243/29 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, tekniska förvaltningen, 2016-01-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Teknisk chef 

Ekonom E.M. 

Tn sekreterare 
__________ 
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Tn § 9 

 

Anmälan av delegationsbeslut  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär 

inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det tekniska nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Delegationsbeslut markingenjör 

01/2015, Upprättande av jordbruksfastighet Gagnef Mjälgen 22:1 på en tid 

av elva månader. 

 

Parkeringstillstånd 

38-39/2015, Parkeringstillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2016-01-27, en sida. 

Listor över delegationsbeslut, 2016-01-27, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:29/37 

Tn § 10 

 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession för 
område med anläggningsnummer 118Et, 118 GC och 118 GP - 
Gagnefs Elnät AB, Skallberget - Västerbergslagen Elnät AB 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Gagnefs kommun har ingen invändning i sitt remissyttrande på 

Energimarknadsinspektionens ärende dnr 2012-102716. 

 

Ärendebeskrivning 

Västerbergslagens Elnät AB har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) 

ansökt om tillstånd att använda befintliga nätkoncessioner för område med 

anläggningsnummer 118Et, 118 GC och 118 GP. Västerbergsalgen har även 

ansökt om sammanläggning av ovanstående nätkoncessioner för området. 

 

Tekniska förvaltningen har tagit del av materialet och har inga invändningar 

mot begäran. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-01-29, en sida. 

Remiss Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession för område, 

samt kartor, 2016-01-25, 53 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Energimarknadsinspektionen, Avdelningen för tillstånd och prövning 

Tekniska förvaltningen 
___________ 


