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Kommunstyrelsen

Skrivelser gällande elförsörjning - återrapport
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2019-03-29 att skicka skrivelser till
relevanta, nationella och regionala aktörer för att påtala elbristen och dess
konsekvenser för södra Sverige i allmänhet och Trelleborgs kommun i synnerhet.
Föreligger en sammanfattande redovisning av inkomna svar på skrivelserna.

Beredning
Svar har inkommit från merparten aktörer; Region Skåne, EON, Svenska Kraftnät,
Energimyndigheten, Anders Ygeman; endast Länsstyrelsen har inte inkommit med
något svar.
Region Skåne anger i svaret att de tar oron som uttrycks från Trelleborgs kommun
på största allvar. Exempelvis belyser Region Skåne att Trelleborgs exempel på hur
dagens elnät inte klarar effektbehovet för vare sig elektrifierad hamnverksamhet
eller utbyggnadsplaner för bostäder är ytterligare en varningsklocka. Er skrivelse
ökar vår ambition att arbeta med frågorna framöver. Eleffektbrist kan alltså störa
företagsetableringar och skapande av nya arbeten i Skåne. Men också
bostadsbyggandet. Region Skåne lyfter även fram vikten av att staten, genom
Svenska Kraftnät, tar ett större ansvar.
Svenska kraftnät anger i sitt svar att man välkomnar engagemang och dialog i
frågor om kapacitetsbrist och elförsörjning och att man planerar för stora
investeringar i stamnätet under de kommande åren. Dock hänvisar man ansvaret till
Skånes regionnät som E.ON ansvarar för och föreslår dialog med E.ON i frågan.
De ser oavsett gärna en fortsatt dialog med de kommuner som berörs av Svenska
kraftnäts planerade nätutbyggnadsprojekt i området. När det gäller den kortsiktiga
hanteringen i Skåne gör Svenska kraftnät bedömningen att Trelleborgs kommun
bör söka samarbete med E.ON kring lokala lösningar.
E.ON uttrycker en delad oro med Trelleborgs kommun. De ser att det finns olika
tekniska lösningar för att lösa den kortsiktiga utmaningen och efterfrågar en
politisk kraftsamling för att skapa förutsättningar för ett snabbare genomförande av
de planerade åtgärderna i stamnätet till regionen. De efterfrågar ett möte för att
presentera föreslagna åtgärder i detalj. De beskriver också det arbete som pågår i
Trelleborgs kommun gällande fördelningsstationer och kablar och att
informationsbrev är på väg ut till drabbade kunder.
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Energimyndigheten lyfter fram att de inte har en operativ roll gällande
elförsörjningen. De anger att de förstår problematiken och informerar om aktuella
åtgärder och projekt övriga aktörer arbetar med för att komma tillrätta med
utmaningarna, exempelvis Sydvästlänken med driftsättning 31 juli 2019, samt EUprojektet CoordiNet med långsiktigt syfte att finna lösningar på effektbrist i det
svenska elnätet. De emotser också våra konkreta förslag på ett samarbete i frågan.
Slutligen har även Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman svarat på
skrivelsen och anger att han tagit del av Svenska kraftnäts svar och gläds åt att
Svenska kraftnät nyligen beviljat ytterligare uttagskapacitet från stamnätet i Skåne
och även arbetet med Hansa Powerbridge. Dessutom vill han gärna höra
kommunens synpunkter på de förslag Nätkoncessionsutredningen presenterar i juni
2019 gällande en effektivisering av tillståndsprocesserna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att uppdra åt kommundirektören att ordna med föreslagna möte med E.ON gällande
kortsiktiga lösningar, samt
att notera informationen.

Skickas till
Energiavdelningen, Teknisk Serviceförvaltning
Trelleborgs Energiförsäljning AB

