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Ks § 135

KS 2018/0266

255

Samrådsyttrande över ansökan om förlängning av
nätkoncession
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun inte har något emot en
förlängning av nätkoncession för befintlig sträckning. Kommunstyrelsen vill
förtydliga att alternativ sträckning inte stämmer med ambitioner för kommunens
utveckling och inte är något alternativ.
Sammanfattning av ärendet
E.ON Elnät Sverige AB ansöker nu hos Energimarknadsinspektionen om
förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje för befintlig 130 kV
kraftledning mellan Ljungby södra och Angelstad för en tid av 40 år. Ett samråd
har genomförts innan ansökan där KSAU lämnade ett yttrande den 28 mars
2017 utan att ha något emot en förlängning men förordar befintlig sträckning.
När koncession söktes för den aktuella ledningen lämnades tidsbegränsat
tillstånd. Efter lagändring i Ellagen (1997:857) var E.ON tvungna att ansöka om
förlängning av nätkoncession. E.ON Elnät AB ansökte om förlängning av
tillstånd (nätkoncession för linje) för ledingen under 2013, nu aktuell ansökan
efter komplettering.
E.ON har redovisat alternativa sträckningar och har valt att gå vidare med
alternativet som gäller befintligt utförande som de anser har minst påverkan på
berörda intressen och med lägst samhällsekonomisk kostnad. I
miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ledningen medför ett visuellt inslag
för boende men att de magnetiska fälten från aktuell ledning orsakar enbart
ringa konsekvenser för människors hälsa och miljö, aktuella värden anses
normala enligt Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande i samrådet.
Befintlig ledning är uppförd med träportalstolpar med en 40-meter bred
ledningsgata. Ledningen är nödvändig för att säkra elförsörjningen i Ljungby
kommun.
Alternativ sträckning som redovisas i remissunderlaget där ledningen flyttas
norrut är inte aktuell då den skulle hindra Ljungby stads utveckling söderut.
Ljungby energi har inga synpunkter på förslaget.
Miljö- och byggnämnden har via information på mötet den 27 juni 2018
meddelat att tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen blir underlag till
beslut hos kommunstyrelsen om det handlar om befintlig sträckning.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti 2018, §
100, och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun inte
har något emot en förlängning av nätkoncession för befintlig sträckning.
Kommunstyrelsen vill förtydliga att alternativ sträckning inte stämmer med
ambitioner för kommunens utveckling och inte är något alternativ
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av planeringschef, 2018-08-03
Remiss från Energimarknadsinspektionen, 2018-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Energimarknadsinspektionen
Plan- och byggchef

Justerandes sign

