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Datum

Diarienummer

2018-04-16

KS 2018/399

Kommunstyrelsen

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 bett samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden yttra sig över remissen. Samtliga yttranden har sammanställts i nedan
förslag till yttrande från Trelleborgs kommun.
Föremål för yttrande
E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en 145 kV ledning från Stjärneholm till Östra klagstorp i Skurup
och Trelleborgs kommuner, Skåne län. Trelleborgs kommun är obligatorisk
remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Därför måste Trelleborgs
kommun yttra sig över förslaget för att Ei ska kunna fatta beslut. Det är Ei som
avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.
I sin handläggning utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. En miljökonsekvensbeskrivning är bifogad ärendet från
E.ON Energidistribution AB och Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat i enlighet
med 6 kap 5 § miljöbalken att rubricerat projekt inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
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
• Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ledningen sträcker sig ca 3 km
inom den yttre skyddszonen för skyddsområdet för Östra Klagstorps kommunala
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grundvattentäkt. Stolparna är av furu och impregnerade med kreosot. Hur bedömer
ni ledningens eventuella påverkan på vattentäkten.
Yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med synpunkter
och svar på ovan efterfrågade aspekter sammanställs här:
Kommunledningsförvaltningen har inarbetat yttranden från
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i förslag till yttrande från
Trelleborgs kommun.

1) Är ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser.
Ledningen berör inte någon detaljplan. Ledningen går däremot igenom en
områdesbestämmelse för vindkraft. Inom denna områdesbestämmelse ska
vindkraftsintresset prioriteras. Men i och med att ledningen är en befintlig
ledning och inte kommer medföra några ytterligare förändringar i landskapet
bedöms områdesbestämmelsen för vindkraft inte påverkas av en förlängning av
tillståndet för ledningen.
2) Passerar ledningen nära skolor, förskolor eller annan liknande
verksamhet.
Nej
3) Anser vi att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
Nej, se nedan.
4) Annan information av betydelse för prövningen
För den del av kraftledningen där naturområde med högt skyddsvärde passeras
(Sillesjöräckan) bör skötseln under kraftledningen vara naturanpassad.
5) Hur bedömer Trelleborgs kommun ledningens eventuella påverkan på
vattentäkten?
De delar av kraftledningen som ligger inom yttre vattenskyddsområde för
Östra Klagstorps kommunala grundvattentäkt, och där stolparna av furu och
impregnerade med kreosot, ska bytas ut. Kreosot innehåller flera ämnen med
hälsofarliga egenskaper och är klassificerat som cancerframkallande. Risk
finns att utläckage av kreosot från stolparna kan påverka den kommunala
vattentäkten. Lämpligt är att utbyte till stolpar av plastkomposit eller betong
sker.

Barnkonsekvensbeskrivning
Då förslaget inte innebär någon förändring av nu gällande dragning och situation,
påverkas inte barn av beslutet. Det är positivt att en bedömning gällande närhet till
miljöer där barn vistas stor del av sin tid, såsom skolor och förskolor, ingår i önskat
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yttrande från Trelleborgs kommun. 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

