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2018-05-29 2016/1442 ANSÖKAN

Ansökan om koncession för linje enligt ellagen i Staffanstorp kommun

Ansökan
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ansöker om tillstånd för tillsvidare 
nätkoncession för linje för en delsträcka av befintlig 400kV-förbindelse mellan 
Barsebäck-Sege i Staffanstorps kommun (Svenska kraftnät litt. FL7 S7-8).

Den nya ledningssträckan ersätter del av befintlig ledning med Energimarknadsin- 
spektionens anläggningsnummer 8000AM. Som följd av att nätkoncession medde
las för den nya ledningssträckan begär Svenska kraftnät därför att nätkoncession 
återkallas för den delsträcka som ersätts av den nya ledningssträckan, med verkan 
när ny ledning har tagits i drift.

Om tidplanen för handläggning av förlängningsärende Barsebäck - Sege går att 
hantera inom samma tidplan som för denna ansökan så ser Svk gärna att ett ge
mensamt koncessionsbeslut lämnas för hela förbindelsen Barsebäck-Sege inklusive 
aktuell sträckning förbi Hjärup, Staffanstorps kommun.

Bakgrund
Svenska kraftnät planerar att flytta en del av en befintlig 400 kV-ledning i 
Staffanstorps kommun. I höjd med tätorten Hjärup passerar kraftledningen ett 
område som idag utgörs av jordbruksmark och industrimark. Staffanstorps kom
mun planerar tillsammans med Skanska Sverige AB en utbyggnad av bostäder och 
verksamheter inom området Hjärup Västerstad (Staffanstorps kommun 2016). 
Svenska kraftnät ska därmed flytta en delsträcka av aktuell kraftledning för att 
kommunen ska kunna möjliggöra sina utbyggnadsplaner.

Ledningsflytten innebär att ca 3 km av aktuell ledning flyttas till ett mer västligt 
läge och en ny nätkoncession för linje söks för den nya ledningssträckan. I aktuellt 
område har Kraftringen Nät AB och Eon Energidistribution AB områdeskoncess- 
ion.
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Sträckning och tekniskt utförande
Ledningen löper idag mellan Barsebäck och Sege. Den delsträcka som ska flyttas är 
en ca 31cm lång sträcka väster om Hjärup i Staffanstorp kommun. Ledningen har 
en spänningsnivå på 400 kV med tre separata faslinor som är uppförda på portal
stolpar. Avstånd mellan stolpar är mellan 300 och 370 meter. Den nya lednings- 
sträckan ersätter en gammal ledningssträclca och ska därför uppföras som en luft
ledning i likhet med befintlig landningssträcka. Stolparna ska dock förberedas för 
en framtida uppgradering till triplexledare. En koncessionskarta redovisas i bilaga 
l. En teknisk beskrivning redovisas i bilaga 3.

Samrådsprocessen
Svenska kraftnät har genomfört samråd enligt tidigare 6 kap 4 § miljöbalken. En 
lagändring av miljöbalkens 6.e kapitel trädde i kraft 1 januari 2018. Samrådet har 
skett i två steg med bred krets (motsvarande avgränsningssamråd enligt nytt 6 kap. 
miljöbalken).

Till det första samrådet togs ett samrådsunderlag fram där två utredningslcorrido- 
rer presenterades. Underlaget beskrev syftet med projektet, omfattning, utform
ning av utredningskorridorerna och deras respektive miljöpåverkan. Underlag och 
inbjudan till öppet hus sändes till berörda fastighetsägare, närboende, Länsstyrel
sen i Skåne län, Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommun samt övriga berörda 
myndigheter, företag och intresseorganisationer. Övriga samrådsparter och all
mänhet informerades via annonsering i tidningarna Sydsvenskan och Skånska 
dagbladet.

Svenska kraftnät sammanställde därefter inkomna synpunkter i en samrådsredo- 
görelse till länsstyrelsen (se bilaga 4 i MKB). Länsstyrelsen i Skåne beslutade 2017- 
01-17 att ledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (se bilaga 6 i 
MKB).

Till den andra delen av samrådet presenterades ett nytt samrådsunderlag. I denna 
redovisades motiv till vald utredningskorridor samt ett sträclcningsförslag. Un
derlaget presenterade även lokalisering, utformning och bedömd miljöpåverkan. 
Detta samråd genomfördes som ett skriftligt samråd och det nya samrådsunderla- 
get sändes till berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen i Skåne län, Staffanstorp 
kommun samt berörda dikningsföretag. Övriga samrådsparter informerades via 
annonsering i Sydsvenskan och Skånska dagbladet.

En mer detaljerad beskrivning av samrådets genomförande, hur sakägarkretsen 
avgränsats i respektive steg, i vilka tidningar annonsering skett, datum för öppet 
hus, synpunkter som inkommit etc. finns redovisade i de båda samrådsredogörel- 
ser som bifogats miljökonsekvensbeskrivningen (se bilaga 4 och 5 i MKB).



Alternativ
Genom hela samrådsprocessen har Svenska kraftnät arbetat för att hitta bästa möj
liga utformning och lokalisering. En utförlig redovisning av de utredda alternativen 
finns i miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 4).

Nollalternativet motsvarar den förmodade utvecklingen i aktuellt område om pla
nerad ledningsflytt inte genomförs. Svenska kraftnät bedömer att ledningen i ett 
nollalternativ blir kvar i nuvarande lokalisering och utförande vilket medför att 
Staffanstorp kommuns utbyggnadsplaner området för Hjärup Västerstad inte kan 
genomföras.

Föreslagen ledning, dvs både lokalisering och utförande har valts med beaktande 
av tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter tillsammans med inkomna 
synpunkter från de båda samråden. En mer detaljerad beskrivning återfinns i mil
jökonsekvensbeskrivningen, se bilaga 4. Föreslagen ledning förordas av Svenska 
kraftnät eftersom det bedöms ge minst intrång och påverkan på närområdet, drift
säkerhet och miljö.

Milj ökonsekvenser
Projektet innebär ett antal aktiviteter som medför påverkan, vilket kan leda till 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. En utförlig redovisning av de be
dömda miljökonsekvenserna och skyddsåtgärderna finns i miljökonsekvensbe
skrivningen, bilaga 4. Sammanfattningsvis bedöms ny ledningssträcka medföra 
små negativa konsekvenser för landskapsbild, naturmiljö, naturresurshushållning, 
infrastruktur och planförhållanden samt obetydliga konsekvenser för övriga intres
sen. Att konsekvenserna bedöms bli begränsade beror på att endast ca 2,3 km av en 
befintlig ledning flyttas upp till ca 220 m åt väster i ett odlingslandskap som redan 
är tydligt påverkat av storskalig infrastruktur. Vissa små konsekvenser bedöms 
uppstå under byggskedet, främst på närliggande bostäder, infrastruktur och berörd 
jordbruksmark. Huvuddelen av konsekvenserna bedöms dessutom vara temporära 
eftersom de främst uppstår under byggskedet.

Miljöhänsyn
Entreprenaden kommer att utföras av erfarna entreprenörer som är väl förtrogna 
med arbeten av liknande slag. De ska också utföras med bästa möjliga teknik. Arbe
tena ska planeras så att konsekvenser i form av buller, begränsad framkomlighet 
etc. minimeras.



Etablerings- och upplagsområden, arbetsvägar m.m. ska utföras så att påverkan på 
åkermark minimeras samtidigt som tillgängligheten till åkermarken för brukarna 
inte försvåras.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
Nedan redovisas för hur projektet uppfyller miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas bedömda konsekvenser för verksamhet
ens påverkan på omgivningen. Svenska kraftnät anser att verket som verksamhets
utövare och genom anlitade konsulter och entreprenörer har erforderlig kunskap 
för att bedriva verksamheten.

Svenska kraftnät har upprättat tekniska riktlinjer i form av Miljö- och hälsokrav i 
bygg- och anläggningsentreprenader samt underhållsentreprenader (TR13-04-01). 
Detta dokument används vid upphandling och redovisar de krav som affärsverket 
ställer. Krav finns bl.a. på att en miljöplan ska upprättas för entreprenaden och att 
miljöutbildning ska genomföras.

Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken
De försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kommer att vidtas i projektet fram
går av miljökonsekvensbeskrivningen. Noggranna utredningar och inventeringar 
har gjorts för att få bästa möjliga beslutsunderlag. Svenska kraftnät iakttar försik
tighet avseende påverkan på miljö och hälsa och använder sig av bästa möjliga tek
nik vid byggande och underhåll av ledningarna. Exempel på försiktighetsåtgärder 
är att:

> vid upplag av utrustning eller annat material där risk för att läckage till omgiv
ningen kan ske ska åtgärder vidtas för att förhindra detta,

> om det finns anledning att misstänka förekomst av föroreningar ska anmälan 
göras till tillsynsmyndighet,

> om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, avbryts arbetet 
omedelbart enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som le
der arbetet gör en anmälan snarast till länsstyrelsen om att en fornlämning har 
påträffats.

> miljöanpassade, biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt 
propylenglykol ska användas till fordon och maskiner.

Produlctvalsprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken
Svenska kraftnät kommer att använda betongfundament vid planerad ledningsflytt 
vilket anses fungera tekniskt samtidigt som dessa har en liten miljöpåverkan ur ett



livscykelperspektiv. Vid rivning av befintlig ledningsträcka tas befintliga kreosot- 
impregnerade stolpfundament och jorden kring dessa bort för att sälcerhetsställa 
att ingen kreosot finns kvar i marken.

Vid underhåll av ledningarna och reparationer undviker Svenska kraftnät så långt 
som möjligt att använda kemiska produkter som kan medföra risk för människors 
hälsa och miljön.

I tidigare nämnda tekniska riktlinjer (TR13-04-01) anges ämnen och material som 
inte får användas eller som bör undvikas. Hit hör utrustning som innehåller mät
bara halter av PCB.

Entreprenörer som genomför inköp av material och utrustning ska säkerställa att 
leverantören lämnar information om denna i samband med försäljningen t.ex. via 
miljövarudeklaration.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som förvaltar och utvecklar det svenska 
stamnätet på uppdrag av riksdag och regering. Ett av Svenska kraftnäts uppdrag är 
att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet

Svenska kraftnät anser att stamnätet innebär ett effektivt sätt att transportera 
energi. Aktuell ledning ingår som en del av detta stamnät.

Lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken
Svenska kraftnät anser att sådan plats och utformning valts som medför minsta 
intrång och olägenhet. Diskussioner har under samrådstiden förts med berörda 
sakägare om lämplig utformning.

Samråd har genomförts med myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten 
avseende den föreslagna sträckningen.

Vald ledningssträcka har bedömts som den mest fördelaktiga sträckningen utifrån 
de jämförelser av alternativ som gjorts och de yttranden som inkommit under sam
rådet. Detta då vald ledningssträcka innebär att både förändringen jämfört med 
befintlig ledningssträcka och markintrånget på jordbruksmarken minimeras sam
tidigt som planerad utbyggnad av området Hjärup Västerstad möjliggörs.

Principen att förorenaren ska betala i 2 kap. 8 § miljöbalken
I de tidigare nämnda tekniska riktlinjerna (TR 13-04-01) anges att entreprenören 
ska upprätta en skriftlig nödlägesplan för akuta händelser och kommunicera den 
till personal och underentreprenörer.

Svenska kraftnäts projektledare/underhållsingenjör ska omedelbart informeras vid 
olyckor eller tillbud som kan ge upphov till miljöpåverkan. Olyckor eller tillbud



dokumenteras i en händelserapport som skickas till projektledaren alternativt do
kumenteras i Svenska kraftnäts underhållssystem.

Aktuell tillsynsmyndighet ska alltid informeras vid händelse som kan ge upphov till 
miljöpåverkan.

Entreprenören ansvarar för att lämplig saneringsutrustning finns att tillgå vid ar
betsplatsen, i alla arbetsmaskiner samt i andra fordon där behov finns. Entreprenö
ren ansvarar även för att sanering utförs. Vid större haveri sker återställande av 
mark i samråd med tillsynsmyndighet.

Skador som kan uppkomma under byggskedet, exempelvis avgrävda dräneringsrör 
och uppgrävda vägar, återställs.

Planförhållanden
Enligt 2 kap. 8 § ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot någon detalj
plan eller områdesbestämmelse. Befintliga detaljplaner inom en 50 meter bred zon 
runt den planerade ledningssträckan har studerats och aktuella planbestämmelser 
har kontrollerats med avseende på planenlighet. Ledningen står inte i strid med 
någon detaljplan eller områdesbestämmelse.

Parallella prövningar
För aktuellt projekt har Svenska kraftnät sökt samråd enligt 2 kap. Kulturmiljöla
gen hos Länsstyrelsen Skåne (se ärende Dnr 20-3156-431) hos länsstyrelsen. Ar
keologiska utredningar kommer att genomföras i samråd med länsstyrelsen i 
kommande detaljprojektering.

Om det vid detaljprojekteringen av planerad ledningssträcka fastställs att något 
eller några enstaka träd i den biotopskyddade allén längs Coyetvägen behöver av
verkas till följd av ledningsflytten, kommer Svenska kraftnät söka dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken.

Berörda fastigheter
Den planerade förbindelsen kommer att beröra fastigheter i Staffanstorps kom
mun.

Aibetet med att teckna markupplåtelseavtal för den ledningssträckan kommer att 
påbörjas när koncession har beviljats. Markupplåtelseavtalen kommer sedan att 
läggas till grund för upplåtelse av ledningsrätt vid förrättning enligt ledningsrätt- 
slagen.



Förteckning över samtliga berörda fastigheter bifogas (bilaga 5).

Tidplan och kostnader
Från det att nätkoncession och övriga tillstånd meddelas beräknar Svenska kraftnät 
att upphandlingen av entreprenaden tar upp till 12 månader och att byggnationen 
sedan pågår under cirka 12 månader

Kostnaden för ny ledningssträcka beräknas uppgå till ca 25 miljoner kronor.

Till ansökan bifogas bilagor enligt nedan angivna förteckning. Beträffande behö- 
righetshandlingar, organisationsplan, årsredovisning m.fl. handlingar hänvisas till 
motsvarande handlingar i redan ingivna ärenden och till Svenska kraftnäts webb- 
sida www.svk.se. Om Energimarknadsinspektionen önskar att dessa handlingar 
inges i original emotses besked härom.

Beslut om denna ansökan har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh. I ärendets 
slutliga handläggning har även enhetschefen Kristina Bredin deltagit.

Sundbyberg, dag som ovan

Dan Alvinge

http://www.svk.se


Bilagor

1. Koncessionskarta i skala 1:50 000

2. Rivningskarta i skala 1:50 000

3. Teknisk beskrivning

4. Miljökonsekvensbeskrivning

5. Förteckning över berörda fastigheter m.m.




