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Remiss: Ansökan om undersökningstillstånd för att undersöka 
kontinentalsockeln inför ett framtida eventuellt nedläggande av 
exportkabel till Skåne havsvindkraftpark, dnr N2018/05944/BI

Svenska kraftnät har beretts möjlighet att yttra sig över 0rsted Wind Power A/S 
(Örsted) ansökan om undersökningstillstånd för att undersöka kontinentalsockeln 
inför ett framtida eventuellt nedläggande av exportkabel till Skåne 
havsvindkraftpark.

Den aktuella ansökan utgör en av tre projekt för anslutning av havsbaserad 
vindkraft tillhörande Örsted med landtagningspunkter på den svenska kusten, de 
två andra projekten avser havsvindkraftpark Gotland och havsvindkraftpark Öland. 
Samtliga tre projekt är pågående anslutningsärenden hos Svenska kraftnät och har 
erhållit positiva förhandsbesked, vilket innebär att Svenska kraftnät har bedömt att 
vi kan tillgodose behovet av överföringskapacitet för de tillkommande 
havsvindparkerna.

Inom kort avser Svenska kraftnät att teckna intentionsavtal om anslutning med 
projekten Skåne och Gotland och därefter gå vidare med förstudier av 
anslutningsstationer. Med anledning av avslaget på koncessionsansökan för 
Svenska kraftnäts planerade nya 400 kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö ligger 
utredningen avseende Ölands-projektet pausad i Svenska kraftnäts interna 
anslutningsprocess.

Den aktuella ansökan avseende utredningskorridorer för exportkablarna för Skåne 
havsvindpark omfattar tillstånd till att utforska kontinentalsockeln i svensk 
ekonomisk zon samt svenskt territorialhav inom de områden och de koordinater 
som anges i samrådshandlingarna. Örsted har yrkat att tillståndet ska gälla till och 
med utgången av 2027.

Svenska kraftnät har tagit del av Örsteds geografiska informationsunderlag för de 
aktuella undersökningsområdena och kan konstatera att en av de tre 
utredningskorridorer som omfattas av ansökan delvis överlappar med de 
undersökningsområden som är aktuella i ett av Svenska kraftnäts pågående 
projekt. Detta projekt avser en ny elförbindelse mellan Hurva i Hörby kommun och
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Giistrow i norra Tyskland, Hansa PowerBridge (HPB), som byggs som en 700 MW 
likströmskabel och är ett samarbete med den tyska systemoperatören soHertz.

Underlaget som Svenska kraftnät har fått ta del av visar att såväl Örsted som 
Svenska kraftnät planerar att göra undersökningar i ett av de tre områden som 
ansökan gäller. I skrivande stund är det troligt att Svenska kraftnäts undersökning i 
området, drygt 2 kilometer in i Örsteds markerade område, genomförs någon gång 
från slutet av maj 2020 och tre veckor framåt.

Svenska kraftnät efterfrågar en tidplan för Örsteds arbete, med avseende på vilket 
år undersökningen avses genomföras, och önskar betona vikten av en dialog och 
samordning mellan Örsteds och Svenska kraftnäts projekt. Örsted har mottagit 
information om Svenska kraftnäts sträckning för att underlätta deras planering och 
uppdatera dem om var våra intressen finns och bevakas.

Vidare noteras att Örsted planerar undersöka ytor för lämplig landtagning av sina 
kablar, varav det nordligaste alternativet i den östra delen överlappar med den 
planerade landtagningspunkten för HPB. Detta skulle kunna leda till en teknisk 
konflikt om detta område inte kan undvikas som landtagningsplats för Örsteds 
exportkablar. Det är därför av största vikt att Svenska kraftnät är part i kommande 
samråd och processer för Örsteds planerade exportkablar så att eventuella 
konfliktpunkter mellan deras och vårt projekt belyses och i största möjliga mån kan 
undvikas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter 
föredragning av Jenny Stern. I ärendets handläggning har även deltagit Martin 
Görnebrand, tillförordnad enhetschef för Framkomlighet och samhällsplanering.

Sundbyberg, dag som ovan

Lotta Medelius-Bredhe

Jenny Stern


