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Aktualisering av äldre angivna rilcsintresseanspräk för energiproduktion

(dnr. 2016-010664)
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) välkomnar Energimyndighetens
arbete med att aktualisera äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion.
Det är mycket positivt att Energimyndigheten har tagit ett samlat grepp och samti
digt föreslår riksintresseområden för energidistribution som ansluter till dessa
områden för energiproduktion.
Svenska kraftnät har inget att erinra mot det upprättade förslaget men vill ändå
framföra följande synpunkter.

SvK1016, v4.0, 2017-04-06

I beskrivningen av hur de geografiska avgränsningarna för kraftledningar tagits
fram (sidan 5) står det att: ”Avgränsningen för stamnätet sträcker sig från riksin
tresseområdet för energiproduktion till nästa station, det vill säga den plats där
ledningen delar sig”. I bilagorna som beskriver de olika riksintresseområdena finns
det kartbilder som visar Metrias förslag till digitalisering av gräns för riksintresseområdena, inklusive anslutande kraftledningar. I dessa kartbilder ser det ut som att
riksintresseområdena för kraftledningarna endast sträcker sig en bit ut från energiprodulctionsanläggningarna, inte fram till nästa station. Kartbilderna överens
stämmer därmed inte helt med texten i samrådsunderlaget. Av bilaga 2, GISunderlag i form av shape-filer, framgår det dock att ledningarna är markerade fram
till nästa station. Det kan vara lämpligt att uppdatera kartbilderna i bilagorna för
att undvika misstolkningar avseende den geografiska avgränsningen för kraftled
ningarna.
I värdebeskrivningen för Marvilcen i Norrköpings kommun anges bland annat att
området är väl lämpat för utlandsförbindelser och för inmatning av annan energi
produktion. Svenska kraftnät vill framhålla att utlandsförbindelser i normalfallet
utförs på stamnätsnivå och att det i dagsläget inte är aktuellt med någon utlands
förbindelse till Marvilcen men att det för framtiden inte går att helt utesluta möjlig
heten.
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Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Bo Krantz
efter föredragning av Anna Kaller. I ärendets handläggning har även Magnus Dani
elsson och enhetschefen Ulrika Sigerud deltagit.
Sundbyberg, dag som ovan

