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2018-06-11

KS 2018/536

Kommunstyrelsen 2018/536

Remiss från Energimarknadsinspektionen Begäran om yttrande
En begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, från E.ON
Energidistribution AB hos Energimarknadsinspektionen, har inkommit till
Trelleborgs kommun. Föreligger förslag till yttrande från Trelleborgs kommun.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över remissen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens aspekter har vägts in i yttrandet.
Föremål för yttrande
Trelleborgs kommun har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt om tillstånd
att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansöka avser en
145 kV ledning från en befintlig fördelningsstation i norra Trelleborg till en ny
fördelningsstation i västra Trelleborg, i Trelleborgs kommun (Etapp 3). Det är Ei
som avgör om ledning ska få tillstånd.
I sin handläggning utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. Trelleborgs kommun är obligatorisk remissinstans.
Från kommunen önskar man särskilt synpunkter gällande följande:
• Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser.
• Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
• Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
• Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning
Yttrande
Är ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser.
Ja. Stråket har justerats med hänsyn till framtida planer och framtagna detaljplaner
inom kommunen. En del kabeldragning inom vattenskyddsområdet TrelleborgFuglie. Det förutsättes att föreskrifter gällande vattenskyddsområdet beaktas. I
underlaget saknas detaljplanerna DP 205- Trucken 2 samt DP 2019 Trailern 2. Det
går inte att utläsa av underlaget om ledningen medför påverkan på byggrätterna.
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Dessa bör läggas till. Det går inte att utläsa om det sker någon påverkan på
Ståstorpsån och naturområden kring ån.
Passerar ledningen nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
Det framgår av MKB att elektromagnetisk strålning uppmättes till 0,22 mikro T,
vilket är under 0,4 mikro T som enligt forskning inte visar något tydligt samband
mellan exponering för magnetfält och leukemi hos barn. Ledningen passerar
Bäckaskolan, som är en F-5 skola med grundskola och särskola, på behörigt
avstånd på andra sidan Västra Ringvägen. Alla erforderliga åtgärder som behövs
för att de elever, personal och besökare som måste passera över gatan för att ta sig
till och från skolan säkert och tryggt under förläggningsskedet kommer att vidtas.
När arbetet är färdigt kommer miljön runt skolan inte att påverkas av ledningen.
Anser vi att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
Ja.
Annan information av betydelse för prövningen
Innan arbetet utförs kommer enligt MKB (2013-11-15 och 2017-09-21) en anmälan
till samhällsbyggandsförvaltningen att skickas in.

Barnkonsekvensbeskrivning
Inga barn har bedömts kunna beredas möjlighet att delta i detta beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta yttrandet som sitt eget.

Expedieras till
Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

