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  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  
    
 
 
 
Delyttrande med anledning av Energimarknadsinspektionens begäran om 
yttrande över ansökan om nätkoncession för en 420 kV luftledning från 
Nybro till Hemsjö 
 

 

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen som ett första steg i ärendets handläggning tar initiativ till en fort-

satt samverkan med övriga berörda kommuner samt LRF och Södra kring frågan om hur 

inriktningen och remissvaren skall utformas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Energimarknadsinspektionen har i remiss 2017-12-13 begärt yttrande över Svenska 

kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 

linje). Svenska kraftnäts ansökan avser en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i 

Nybro, Emmaboda, Tingsryds, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kal-

mar, Kronobergs och Blekinge län. 

Tingsryds kommun har angående den planerade kraftledningen vid upprepade tillfällen 

fattat beslut och beslutat om yttranden som har överlämnats Svenska kraftnät, Energi-

marknadsinspektionen och förvaltningsrätten i Linköping. Flera av dessa beslut (dock ej 

alla) framgår av bilaga 1. 

 

Under hela den tid som Svenska kraftnät har handlagt frågan om den nya 400kV-

ledningen har berörda kommuner (främst Tingsryds, Emmaboda och Nybro kommuner) 

samt LRF och Södra samarbetat vad gäller den planerade kraftledningen. Möten, in-

formationer, nyhetsbrev, utredningar, uppvaktningar, hearings, pressinformationer mm 

har organiserats och genomförts inom ramen för detta samarbete. Under senare tid har 

även från bl a Oskarshamns, Ronneby och Olofströms kommuner framkommit signaler 

kring intresset att närmare vilja ingå i detta samarbete. 

I nuläget när ansökan om koncession är inlämnad till Energimarknadsinspektionen har 

vi kommit till det verkligt skarpa läget. De yttranden som efterfrågas från Energimark-

nadsinspektionen blir således mycket viktiga inspel i kraftledningsfrågan. 

Från Tingsryds kommun ser vi det som mycket angeläget att det goda och framgångs-

rika samarbete som hittills skett och som beskrivits ovan kan fortsätta även i den nu så  

viktiga tillståndsfasen som kraftledningsärendet för närvarande är inne i.  

 

Inom ramen för arbetet med den planerade kraftledningen har företrädare för flera 

kommuner påtalat och besökt regeringskansliet i syfte att få till ett nytt reformerat er-

sättningssystem som fullt ut kompenserar markägare för den markförlust och starka 

påverkan på brukandet som nya ledningar medför. En årlig högre ersättning för markin-
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trång har länge varit ett krav från markägare. Kommunerna har även framfört till rege-

ringen att det är dags att se över expropriationslagstiftningens ersättningsregler och att 

ta fram en modell för att årliga ersättningar ska vara standard.  

 

Kontakter för fortsatt samverkan angående kraftledningsärendet föreslås genomföras 

med såväl berörda kommuner som LRF och Södra. Instanser som företräder den myn-

dighetsutövande sektorn hos kommuner och övriga myndigheter måste i denna fas san-

nolikt också bli involverade i handläggnings- och beslutshanteringen. Denna samverkan 

samt efterföljande beslutsprocess i respektive kommun/organisation kan medföra ett 

samlat behov av att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om förlängd remisstid. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen.  

 

Kommunens beslut skickas till 

 

 

Jörgen Larsson 

Landsbygdsutvecklare 
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-~ I Energimarknads1nspektion13ri 
- Sw~ili~t, Energy Marl<ets lnspectori'!te 

REMISS 

Datum 
2017-12-13 

Diarienr 
2017-101611 

Tillstånd och prövning 
Conny Bäckman 
016-16 27 69 
conny.backman@ei.se 

TINGSRYDS KOMMUN 

kommunen@tingsryd.se 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Affärsverket svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda, 
Tings1yd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och 
Blekinge län. 

Av ert yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill vi också veta om 
den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att ni 
meddelar oss även annat som kan vara av betydelse samt om ni anser att de 
skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga. I prövningen tittar vi på bland annat 
samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa. 

Ni är obligatorisk reinissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Ei är den myndighet 
som ska bereda ansökan om nätkoncession för att sedan med ett eget yttrande, 
överlämna ärendet till regeringens prövning. Era synpunkter är viktiga för vår beredning 
av ärendet. 

Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2017-101611. 

Vi vill ha ert yttrande senast den 16 mars 2018. Skicka svaret till registrator@ei.se. Ange 
diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post. 

Om du har frågor, yänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning, 

Conny Bäckman 

(i) Box 155, 63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel. 016-16 27 00. reglstrator@el.se.www.el.se. Org.nr 202100-5695 
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Ärende 2017-101611 
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ansöker om 

tillstånd att bygga och använda en kraftledning 

(nätkoncession för linje). 

( Ansökan avser en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö 

( 

( 

i Nybro, Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och 

Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge 

län. 

Denna ansökan gäller för sträckan Nybro-Hemsjö. Ansökan 

gällande Ekhyddan-Nybro med diarienr 2015-103122 finner 

ni här:2015-103122 

Energimarknadsinspektionen (Ei) skickade den 13 

december 2017 Svenska kraftnäts ansökningar om 

nätkoncession på remiss, dels avseende en 420 kV 

luftledning från Ekhyddan till Nybro i Kalmar län (diarienr 

https://www.ei.se/2017-101611 2018-01-25 
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2015-103122) och dels avseende en 420 kV luftledning 

från Nybro till Hemsjö i Kalmar, Kronobergs och Blekinge 

län (diarienr 2017-101611). 

Den information som gavs i remissbrevet om att Ei efter 

beredning överlämnar ärendet till regeringens prövning 

gällde enligt den tidigare elförordningen gäller inte längre. 

( Den felaktiga informationen har inte någon påverkan på 

handläggningen av ärendena 

( 

( 

( 

I de aktuella ärendena är det Ei som kommer fatta beslut 

om nätkoncession ska meddelas eller inte. 

Dokument till ärende 2017-

101611: 

• 01 Koncessionsansokan 2017-101611.pdf 

• 02 Koncessionskarta 2017-101611.pdf 

• 03 Teknisk beskrivning 2017-101611.pdf 

• 04 Bilaga 2b Teknikval 2017-101611.pdf 

https://www.ei.se/2017-101611 2018-01-25 
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• 06 Bilaga 5e och 6c Loberget 2017101611.pdf 

• 07 Bilaga 5f Harnas 2017-101611.pdf 

• 08 Bilaga 5f Harnas komplettering 2017-101611.pdf 

• 09 Bilaga 5g Morrumsan 2017-101611.pdf 

• 10 Bilaga 5g Morrumsan komplettering 2017-101611.pdf 

( • 11 Bilaga 5h Miean 2017-101611.pdf 

• 12 Bilaga 5i Braknean 2017-101611.pdf 
( 

• 13 Bilaga 6d Morrumsan 2017-101611.pdf 

• 14 Bilaga 6d Morrumsan Bilaga 1 2017-101611.pdf 

• 15 Bilaga 6d Morrumsan Bilaga 2 2017-101611.pdf 

• 16 Miljokonsekvensbeskrivning 2017-101611.pdf 

• 17 Bilaga 1 Bedomningsgrunder 2017-101611.pdf 

( • 18 Bilaga 2a Samradsredogorelse 2017-101611.pdf 

• 19 Bilaga 2b Samradsredogorelse 2 2017-101611.pdf 
( 

• 20 Bilaga 2c kompletterande samrad 2017-101611.pdf 

• 21 Bilaga 3b Artskyddsutredning 2017-101611.pdf 

• 22 Bilaga 3c Orrinventering 2017-101611.pdf 

• 23 Bilaga 3e Arkeologisk rapport 2017-101611.pdf 

• 24 Bilaga 4a Oversiktskarta 2017-101611.pdf 

https://www.ei.se/2017-101611 2018-01-25 
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• 26 Bilaga 4c Strackningsalternativ 2017-101611.pdf 

• 27 Bilaga 4d Riksintressen Natura 2000 2017-101611.pdf 

• 28 Bilaga 4e Natur- och friluftsliv skyddade omraden 2017-

101611.pdf 

• 29 Bilaga 4f Natur- och friluftsliv ovriga varden 2017-

101611.pdf 

• 30 Bilaga 4g Kulturvarden naturresurser 2017-101611.pdf 

Sida 4 av 7 

• 31 Bilaga 4h Boendemiljoer ledning synlig 2017-101611.pdf 

• 32 Bilaga 4i Oversikt Tingsryd 2017-101611.pdf 

https://www.ei.se/2017-101611 2018-01-25 
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I ovanstående publicerade handlingar är personuppgifter dolda med 

anledning av krav i personuppgiftslagen (PuU. 

• Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen 

Så här gör du för att svara på 
• 
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r- remiss 
' 

Den som har rätt att svara på en remiss kan också lämna yttrande inom 

( angiven tid, genom att enkelt använda vårt webbformulär nedan. Klicka 

på knappen Kontakta oss som du finner längst ner på sidan för ärendet 

och skriv in ditt yttrande samt dina kontaktuppgifter. 

( 

Du kan också lämna yttrande genom att skicka vanligt mejl. Använd då 

adressen registrator@ei.se och ange diarienumret för ärendet. Kom 

också ihåg att fylla i dina kontaktuppgifter. 

• Vill du skicka via post finner du adressen här. 

•• 

Ovriga 

remissinstanser, myndigheter och 

kommuner 
För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om 

ni svarar med e-post. Mejla yttrandet till registrator@ei.se och ange 

diarienumret i ämnesraden. Det går bra att skriva yttrandet direkt i 

mejlet eller bifoga yttrandet som en PDF. Ni behöver inte skicka in 

originalet med post. 

https://www.ei.se/2017-101611 2018-01-25 
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Mer information om hur ni går till väga finner ni i det brev eller mejl 

som Ei har skickat till myndigheter, kommuner och övriga 

remissinstanser. 

Senaste dag för yttrande är 2018-03-16. 

Lämna yttrande direkt via vårt 

webbformulär 
Så här gör du: 

1. Svara på remiss genom att klicka på knappen Kontakta oss 

längst ner på sidan 

- För myndigheter, kommuner och andra remissinstanser läs 

ovan vad som gäller. 

2. Fyll i uppgifter i formuläret (ditt yttrande och dina 
' 

kontaktuppgifter) 

3. Klicka på Skicka meddelande 

Du är här 

1\ Ei.se / Energikonsument / El / Elnät 

/ Berörs du av en ny kraftledning 

/ Pågående ärenden om att få bygga kraftledning 

/ Pågående ärenden 2017 / Ärende 2017-101611 

https://www.ei.se/2017-101611 2018-01-25 
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Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Jeansson Mikael 
den 31 januari 2018 08:38 
Larsson Jörgen 

Ämne: Idag har kommunstyrelsens ordförande från Emmaboda, Oskarshamn och ... 

Idag har kommunstyrelsens ordförande från Emmaboda, Oskarshamn och Tingsryds kommuner varit på 
Rosenbad och träffat samordnings-och energiminister Ibrahim Baylan för att ge vår syn på Svenska 
kraftnäts hantering av den planerade dragningen av 400kv-ledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö. 

Samtalet utgick från en skrivelse soni undeiiecknats av det tre kommunerna och den handla,r om 
markförläggning av ledningen, ersättningssystemet som behöver förändras samt även revidering av 
ersättningen för själva markintrånget. 

Eftersom frågan just nu ligger hos energimarknadsinspektionen kan ministern inte uttala sig i saken. Han 
ber att få avvakta då frågan troligen kommer att hamna på regeringens bord eftersom beslutet högst 
sannolikt kommer att överklagas till högre instans. 

Syftet med träffen har varit att framföra den oro som många berörda känner inför byggandet av ledningen. 
Uppfattningen var ändå att det var ett bra samtal och ministern är väl insatt i själva sakfrågan. En fråga som 
lyftes var om regeringen kan ta initiativ till att arbeta vidare med de frågorna som redovisats i skrivelsen. 

~ 
Namn från vänster Mikael Jeansson, Jörgen Larsson, Ibrahim Baylan, Lars Ljung, Andreas Erlandsson, 
Ann-Marie Fagerström 

;r 
Vänligen! 
Mikael Jeansson 
Ordförande kommunstyrelsen 
Tingsryds kommun 

Skickat från min iPhone 

[Sida) 





~ Emmaboda 
~t [ !J kornmun 

2018-01-22 

.shamn -u·-
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Tingsryds 
ko1111111m 

Samordnings- och energiminister 
lbrahim Baylan 
Rosenbad 4 
103 33 Stockholm 

Sammanfattning av budskap som framförs till samordnings- och 
energiminister lbrahim Baylan vid besök i regeringskansliet i Stockholm 
2018-01-22 

Ärendet har sin bakgrund i affårsverket svenska kraftnäts planering att bygga en ny 
400 kV-förbindelse Ekhyddan- Hemsjö via Nybro. 

Svenska kraftnät har 2017-06-19 ansökt hos Energimarknadsinspektionen om koncess
ion enligt ellagen för denna kraftledning. Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Nybro, 
Emmaboda, Tingsryds, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner är berörda av 
denna planerade kraftledning som har en total längd på cirka 187 km. 

Kommunerna har 2017-12-13 fått del av Energimarknadsinspektionens begäran om 
yttrande (remiss) över ansökan om nätkoncession. 

Vid besöket hos samordnings- och energiministern vill Oskarshamns, Emmaboda 
och Tingsryds kommuner framföra följande: 

* Kraftledningen ska byggas som markkabel med likström. 
Det är känt att den nya tekniken att bygga 400 kV markkabelledningar finns och har 
tillämpats i andra kraftledningsprojekt i Sverige. Markvinsten är fundamental mellan en 
70 meter bred luftledningsgata och en 10 meter kabelgata. · 
Byggandet av luftledningen uppnår inte tillräcldig och långsiktig hushållning med mark 
och vatten och andra resurser enligt miljöbalken. Enligt miljöbalken skall verksamh~ts
utövaren vidta de försiktighetsmått av olika slag som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männi
skors hälsa eller miljön. I samma syfte ska enligt miljöbalken bästa möjliga teknik an
vändas. Miljöbalkens försiktighetsprincip måste tillämpas för den aktuella ledningen. 
Sådana försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I mil
jöbalken anges även ett lokaliseringskrav som innebär att det finns krav på att välja en 
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta in
trång och olägenhet för människors hälsa och miljö. 
Det är ett minimikrav att statliga och privata aktörer som bygger ny infrastruktur ska ha 
skyldighet att samverka och presentera alternativ som minimerar markintrång. Här be
hövs ny lagstiftning. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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* Det krävs ett nytt reformerat ersättningssystem som fullt ut kompenserar mar
kägare för den markförlust och starka påverkan på brukandet som nya ledningar 
medför. 
Ersättningen för mark vid intrång måste bli betydligt högre. Ersättning ska utgå även för 
sidoområden vid ledningsgator, upprepade intrång och elektromagnetiska fält som skap
ar ban·iäreffekter. Jämför med ersättningsmodeller vid anläggandet av mobilmaster och 
vindkraftparker. 

* En årlig högre ersättning för markintrång har länge varit ett krav från markä
gare. Nu måste en förändring genomföras. Det är dags att se över expropriations
lagstiftningens ersättningsregler och att ta fram en modell för att årliga ersätt
ningar ska vara standard. 
Svenska kraftnät liksom andra ledningsägare och aktörer som tar produktionsmark i 
anspråk ska alltid avlaävas en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Konsultföretaget 
Pöyrys analys och beräkningar visar att stora värden går till spillo och inte ersätts då 
markägare, kommuner och boende får betydande kostnader vid samhällets infrastruktur
satsningar typ kraftledningar. 

).{)~. 
Ann-Mane Fagerström 
Kommunstyrelsens ordf 
Emmaboda kommun 

t{;Ereff-
Kommunstyrelsens ordf 
Oskarshamns kommun 

;t/' 
Mikael J eansson 
Kommunstyrelsens ordf 
Tingsryds kommun 
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BOX 1200 

----- SVENSl<A 
l<RAFTNÄT 

Generaldirektören Energimarlmadsinspektionen 
Box155 
631 03 Eskilstuna 
registrator@ei.se 

2017-06-19 2014/1121, 1123 ANSÖKAN 

Ansölmn om koncession enligt ellagen för ledningen Elchyddan - Hemsjö 
via Nybro i Oslcarshamn, Mönsterås, Högsby, Nybro och Emmaboda kom
muner i Kalmar län, Tingsryds kommun i Kronobergs län samt Ronneby, 
Karlshamn och Olofsll·öms lmmmuner i Blelcinge län 

Ansökan 
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ansöker om tillstånd att anlägga 

400 kV-förbindelsen Elw.yddan,.... Hemsjö via Nybro mellan station Ekhyddaii i 

Oskarhamns kommun och !ltation Hemsjö i Olofsh·öms l<0mmun via station Nybro 

i Nybro kommun. 

Ansökan jämte bilagor utgör även ansökan om ett övergripande beslut i enlighet 

med 4 § förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska 

energiinfrastrukturer och det samarbetsschema som avses i a1tikel 8.3 i Europa

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om iikt

liJ1jer för transeuropeiska energiinfrash1.1kturer (infra,sh1.1kturförordni.ngen). 

Bakgrund 
be planerade ledningarna Ekhyddan - Nybro - Hemsjö är ett sver:iskt projekt som 

ingä,r i det internationella klustret NordB,ut, vilket är en fötbindelse mellan Sverige 

och Baltstaterna. Projektet och ldusb;et finns upptaget bland godkända PCI:er från 

2013 som "4,4.2 Internal line between Ekhyddan and Nybro/Hemsjö (SE)". I detta 

kluster ingår även ett PCI som omfattar linjen mellan Ventspils, Torne och Imanta 

(Lettland). Svenska kraftnät anmälde den 29 juni 2015 den planerade kraftledning

en Ekhyddan - Nybro - Hemsjö som ett projekt av gemensamt intresse (PCI

projekt) till Energimarknadsinspektionen som godtog anmälan i september 2015. 

NordBalt togs i drift 2016 och ökar effekttransporten genom regionen med upp till 
700 MW. NordBalt har en stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och 

kommer att förbättra de baltiska ländernas försöijningssäkerhet. NordBalt inneb~r 

också att Baltikum blir mindre beroende av fossila energikällor som gas och kol, 

eftersom NordBalt kan transportera förnyelsebar energi. 

TEL 010-475 80 00 
172 24 SUNDl3YBERG 

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG 

REGISTRATOR@SVK.SE 
WWW.SVK.SE 
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I och med driftsättningen av NordBalt har den överförda mängden el ökat kraftigt i 
regionen kring Nybro. För att förbäth·a stamnätets överföijngsförmåga i normal
och reservdrift genom regionen och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet 
behövs en ny 400 lcV-förbindelse mellan stamnätsstationema Ekhyddan - Nybro -
Hemsjö. Vid bo1tfall av någon av de 400 kV-ledningar som är anslutna till Nybro 
kan i nuläget överbelastning uppstå i det parallella underliggande 130 kV
regionnätet, vilket i sin tur kan leda till en regional spänningskollaps, med omfat
tande strömavbrott som följd. Ett systemvärn är därför installerat i Nybro, som en 
del av NordBalt-projektet. Systemvärnet kopplar, vid behov, från NordBalt. Detta 
är en provisorisk lösning då frånkopplingen följer direkt efter ett ledningsfel. Bo1t
fallet av en 400-kV ledning kombinerat med den nödvändiga frånlcopplingen av 
NordBalt- med upp till 700 MW impmt eller export - ger upphov till två samti
diga fel i stamnätet. En sådan situation uppfyller inte kraven på driftsäkerhet. En 
ny 400 kV-ledning frän Ekhyddan till Hemsjö via Nybro eliminerar problemen 
med överla1,ter i regionnätet efter ett fel i stamnätet, eftersom en parallell ledning 
autom_atiskt ät reserv om den andra ledningen skulle kopplas från. 

Den nya ledningen kommer att passera snitt 4, den sektion i nätet som bildar gräns 
mellan elområdena SE3 och SE4 i Sverige. Med en bäth·e öve1föringsförmåga över 
detta snitt minskar de regionala skillnaderna mellan elproduktion och elkonsumt
ion, vilket utjämnar elpriset. NordBalt kan heller inte vara i d1ift vid underhållsar
beten på ledningssträclcorna Ekhyddan-Nybro eller Nybro-Hemsjö utan att över
belasta det regionala nätet ifall den planerade ledningen inte byggs. 

Sträckning och tekniskt utförande 
Beskrivningen nedan delas upp i två delsträckor, Ekhyddan - Nybro och Nybro -
Hemsjö. 

Eldiyddan - Nybro 
Den planerade ledningen är cirka 97 km lång och kommer att beröra Oskarshamn, 
Mönsterås, Högsby och Nybro kommun. Den nya ledningen kommer att byggas 
som en luftledning och uppföras till större delen med portalstolp;i.r av stål. Led
ningen kommer till största delen att byggas i anslutning till befintliga ledningsgator 
med undantag från en sträcka i Nybro kommun där cirka 23 lcm planeras i ny led
ningsgata. Ledningen går genom ett i huvudsak smäkuperat och till övervägande 
delen barrskogsl<lätt landskap, men passerar också myrar, jordbrtiksmark, sjöar 

och vattendrag. 

Ledningen utgår från station Ekhyddan pä Simpevarpshalvön och går åt sydväst 
invid befintlig ledningsgata för 400 kV-ledningen Ekhyddan-Alvesta fram till 
Lämmedal. Därefter viker ledningen södernt genom Mönstei'ås, Högsby och Nybro 
kommun och anläggs i anslu.tning till pefintlig ledningsgata för 400 kV-ledningen 
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Ekhyddan - Nybro. Cirka två kilometer norr om Alsterbro viker ledningen av och 

anläggs i ny ledningsgata i sydlig riktning förbi bland annat Sandslätt, Hälleskalla 

och Ravelsbygd. Vid Blomkulla ansluter ledningen till befintlig 130 lcV-ledning och 

följer denna i 2,3 km söderut till Ösh·a Bondetorp. Där byggs den en k01t sträcka i 

ny ledningsgata och ansluter slutligen till station Nybro nordväst om Nybro tät01t 

Nybro - Hemsjö 
Den nya luftledningen är ca 90 km och kommer att beröra Nybro, Emmaboda, 

Tingsryd, Ronnepy, Karlshamn och Olofströms kommun. Den nya ledningen 

kommer att byggas som en luftledning och uppföras till större delen med portal

stolpar av stål. Ledningen kommer till största delen att byggas i anslutning till be

fintliga 130 kV- och 400 kV-luftledningar mellan Nybro och Hemsjö. Ledningen 

går genom ett i huvudsak flackt och till övervägande delen barrskogsklätt landskap, 

men passerar också myrar, jordbruksmark och vattendrag. 

Från Nybro station löper ledningen de första nio lcilometrarna omväxlande paral

lellt med en 13okV-luftledning och i _ny ledningsgata. Därefter går den parallellt ca 

20 Ian med en 4ookV-luftledning till Harebo i Emmaboda kommun. Där viker 

ledningen av i en ny sju km lång ledningsgata för att därefter, genom Tingsryds och 

Ronneby kommuner, löpa parallellt med befintlig 400 kV~luftledning i ca 45 km. 

Avslutningsvis går ledningen fyra lun i ny ledningsgata norr om Kullemåla, Karls

hamns kommun, för att därefter gå h·e km parallellt med befintlig 130 kV

luftledning innan den viker av den 1?ista kilometern i ny ledningsgata för att kunna 

ansluta till Hemsjö station från nordlig riktning. 

Där den planerade ledningen viker av från befintliga ledningar är det för a:tt minska 

påverkan på boendemiljöer. Ledningen går genom Försvarsmaktens stoppomräde i 

43km. 

En lconcessionskarta redovisas i bilaga 1. En teknisk beskrivning redovisas i bilaga 

2. 

Samrådsprocessen 
Svenska kraftnät har sammanställt inkomna synpunkter frän första samrådet i en 

samrådsredogörelse till länsstyrelserna, se bilaga till miljökonsekvensbeslaivning

en. Länsstyrelserna beslutade 2015-03-12 (Blekinge), 2015-03-06 (Kalmar) och 

2015-03-10 (Kronoberg) att ledningen kan a:n:tas medföra en betydande miljöpå

verkan. Sedan den 1 augusti 2015 gäller dessutom att ledningen ska antas medföra 

betydande miljöpåverkan enligt 3 § punkten 6 förordningen om miljökonsekvens

beslu·ivningar. 

Svenska Iu-aftnät har genomfört samråd för det aktuella projektet i tre omgångar. 

Samråden har varit en betydande del i processen att utifrån ett fleital alternativa 
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utredningskon:idorer bestämma en slutlig sträckning. Vid samtliga tillfällen har 

samråd bedrivits med en bred krets där länsstyrelsen, kommuner, andra myndig

heter, intresseorganisationer, närboende och fastighetsägare haft möjlighet att 

yttra sig angående projektet. Det första samrådet genomfördes 2014 och behand

lade flera olika utredningskorridorer. Det andra samrådet, som genomfördes 2015, 

behandlade den utredningskorridor som Svenska kraftnät valde att gå vidare med 

för ledningens sträckning. Samråd med enskilda fastighetsägare har också lett till 

mindre justeringar av kortare delsträckor för att uppnå minsta möjliga påverkan 

för berörda fastighetsägare och slutligen har tretton kompletterande samråd ge

nomförts 2016 med utökade alternativstudier på ett flertal platser längs den före

slagna sh·äckningen. 

Under samrådstiden har Svenska kraftnät haft öppna hus som en del av processen. 

Det ~r ett sätt för berörda att kunna fä svar på frågor och för Svenska kraftnät att 

möta berörda. Dessa öppna hus är en informell del av samrådet och inte ett sam

manträde med förhandlingar och protokoll. Svenska kraftnät har under hela sam

rådstiden betonat att skriftliga synpunkter ska sändas in under samrådstiden. 

Svenska kraftnät har under den här tiden haft många kontakter med ett stort antal 

berörda. Samrådsprocessen har pågä.tt drygt två år, 

För utförlig beskrivning av samrådsprocessen hänvisas till miljökonsekvensbe

skrivningen i bilaga 3 och dess bilagor 2 samrådsredogörelser, som även utgör den 

sammanfattande rapp01ten enli~ EU:s förordning 347/2013 artikel 9 punkt 4 in

frastruktuiförordningen. Svenska kraftnät har även utarbetat ett koncept för all
mänhetens medverkan enligt samma förordnings artikel 9 punkt 3 vilket godkän

des av Energimarknadsinspektionen den 21januari 2016. 

Alternativ 
Utredda alternativ avseende såväl sträckning som utformning redovisas i miljökon

sekvensbeskrivningens kapitel 4 (bilaga 3). 

De utredningar som ligger till grund för valet av teknisk utformning visar att växel

ström måste användas för att uppfylla projektets drivkrafter; Det svenska stamnä

tet är baserat på växelströmstekrtik, som är den dominerande tekniken i elförsörj

ningens 1J.lla led. Ett likströrnssystem uppfyller inte projektets huvudsakliga driv

kraft, vilken är att säkerställa det regionala nätets funktion efter ett fel i stanmätet. 

Vidare visar utredningarna att växelsh·ömsförbindelsen måste utformas som en 

luftledning för att uppfylla kravet på driftsäkerhet och Svenska kraftnäts regerings

uppdrag att utveckla ett kostnadseffektivt, driftsälceit och miljöanpassat elöve1fö

ringssystem (se teknikval bilaga 2b och miljökonsekvensbeskrivning bilaga 3). När 

vi förstärker stamnätet gör vi det vanligen med 400 kV- luftledningar, villcet är 
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planerat för Ekhyddan - Hemsjö via Nybro. Luftledningar är driftsäke1t och kost

nadseffe1.-ti.vt. 

En markkabel har sämre driftssäkerhet än en luftledning på grund av ett större 

antal potentiella felkällor och väsentligt längre reparationstid. Reparationer på en 

luftledning tar oftast några timmar upp till ett dygn. Om det däremot inträffar ett 

kabelfel måste felet lokaliseras och sedan grävas fram för att kunna repareras utan 

att andra kablar skadas. Reparation av en 400 kV-kabel tar i genomsnitt 730 tim

mar dvs en månad enligt europeisk statistik. Den ökade risken för avbrott och de 

avsevärt längre reparationstider som en markförläggning innebär kan i förläng

ningen medföra stora negativa konsekvenser för driftsäkerheten i hela stamnätet. 

Detta gäller både om en eller flera kortare eller längre sträckor kabelförläggs. 

En luftledning Ekhyddan - Nybro - Hemsjö prognostiseras att ha en otillgänglighet 

på 3.52 timmar/år, se bilaga 3 miljökonsekvensbeskrivning. Skulle hela sträckan 

kablifieras som växelsh·öm så stiger den otillgängliga tiden till 1448 timmar/år. Om 

endast 10 km av sh·äckan förläggs med markkabel så blir den otillgängliga tiden 

34135 timmar/år. Det senare innebär en tio gånger längre otillgänglighet än nor

malt för det svenska stamnätets 400 lcV-ledningar. 

Kostnaden för ett markkabelalternativ växelström är svår att uppskatta utan mar

kundersökningar då kostnaden i hög grad beror på sprängning och schaktning. 

Normalt ligger kostnaden i spannet 40 - 55 mnlu·/km vifäet ger en kostnad på 

7560 - 10395 mnkr för en växelströms markkabel att jämföra med kostnaden 1 320 

mnlu· för en växelströms luftledning med samma längd. I kostnaden har inte med

rälmats att avslu-ivningstiden för en kabel inldusive stationer är ungefär hälften av 

en luftledning. Varför det i det aJ.ctu.ella projektet inte heller är lämpligt att kabel

födägga växelsh·ömsledningen på koita sh·äckor förklaras närmare i telmikval, 

bilaga 2b och i bilaga 3 miljökonsekvensbeskrivning avsnitt 4.3.1. 

Redan utan hänsyn till kostnaderna så innebär en delvis eller hel kablifiering . 

sträckan Ekhyddan - Nybro - Hemsjö ett betydligt sämre öveiföringssystem med 

sämre tillgänglighet utan att några större fördelar skulle kunna uppnås för männi

skor och miljö. 

Genom hela samrådsprocessen har Svenska kraftnät arbetat för att hitta bästa möj

liga lokalisering för ledningen. En utförlig redovisning av uh·edda alternativa loka

liseringar finns i miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 3), Ledningens sträclming 

har i stor utsträckning valts för att minimera påverkan på boendemiljöer och 

minska det intrång ledningen innebär. Flera altei'nativa korridorer har visat sig 

vara svårframkomliga med avseende på boendemiljöer och har visat sig medföra 

större intrång i produktiv skogsmark, natur- ellei; kulturmiljöer. 
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Sammantaget bedöms den föreslagna koncessions1injen vara den som är mest 

lämplig med hänsyn till att ändamålet med ledningen ska uppnås med minsta in

h·ång och olägenhet för människors hälsa och miljön och som bäst motsvarar kra

ven på driftsäkerhet. 

~iljökonsekvenser 
Projektet innebär ett antal aktiviteter som medför päverkan, vilket kan leda till 

konsekvenser för människors hälsa och miljön. En utförlig redovisning av de be

dömda miljökonsekvenserna och skyddsåtgärderna finns i miljökonsekvensbe

skrivningen, bilaga 3, 

Den valda koncessionslinjen följer till stor del befintlig ledningsgata. Sträckningen 

har i första hand utformats för att ta hänsyn till boendemiljö och bebyggelse samt 

för att i största möjliga mån undvika skyddade områden eller andra områden med 

höga värden. 

För sträckan Ekhyddan - Nybro bedöms de största konsekvenserna uppstå för 

boendemiljö, naturmiljön och natun-esurser. Ledningen kommer att beröra Virån, 

Emån, Allgunnen, Alsterån och Ljungbyån Natura 2000-områden och naturreser

vaten Köksmåla och Rudalund vilket sammantaget medför måttliga konsekvenser. 

För boendemiljön beräknas Svenska kraftnäts magnetfältspolicy att överskridas för 

två permanentboende för vilka förvärv kommer att erbjudas. Sammantaget bedöms 

miljökonsekvenserna som måttliga, men konsekvensen för enskilda husägare kan 

däremot bli stor. Även för enskilda skogs brukare kan konsekvensen blir stor men 

sammantaget bedöms konsekvenserna för naturresurser bli små-måttliga: 

För landskapsbilden bedöms de sammantagna konsekvenserna bli små-måttliga, 

då ledningen till stor del anläggs i skogsområden intill befintlig ledningsgata. 

För sträckan Nybro - Hemsjö bedöms de största konsekvenserna uppstå för boen

demiljö och naturresurser vilket bedöms medföra måttliga konsekvenser. Svenska 

kraftnäts magnetfältspolicy kommer inte att överskridas för något permanentbo

ende. Konsekvenserna för enskilda husägare kan trots detta bli stor. Även för en

slålda skogs brukare kan konsekvensen blir stor men sammantaget bedöms konse

kvenserna för naturresurser bli små-måttliga. Ledl).ingeh kommer att anläggas i 

utl<anten av Natura 2000-områdena Lo berget och Härnäs samt över Bräkneån. 

Ledningen kommer att beröra naturreservaten Loberget och Mörrumsån. För öv

riga bedömda faktorer bedöms konsekvenserna bli små. 
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Samlad bedömning 

Boendemiljö och bebyg-

gelse 

Landskapsbild 
smA-

smä 
mAttliga 

Områden av riksintresse Små små 

Naturmiljö smil 

Kulturmiljö Små smä 

Rekreation och friluftsliv 
smA- små 

må._ttliga 

smil- smA-
Naturresurser 

måttliga måttliga 

Infrastruktur obetydliga obetydliga 

Konsekvenserna bedöms bli så pass begränsade eftersom utbyggnadsförslaget till 

stor del följer befintlig ledningsgata, har utformats för att ta hänsyn till boende

miljö och bebyggelse samt i största möjliga mån undviker skyddade områden eller 

andra omräden med höga värden. Under byggtiden bedöms konsekvenserna sam

mantaget bestå främst av bullrande arbeten, avverlming, intrång pli mark och be

gränsad tillgänglighet längs utbyggnadsförslaget. 

Miljöhänsyn 
Entreprenaden kommer att utföras av e1farna entreprenöter som är väl förh·ogna 

med arbeten av liknande slag. De ska också utföra arbetet med bästa möjliga tek

nik. Arbetena ska planeras sä att konsekvenser i form av buller, begränsad fram

komligbet etc. minimeras. 

Etablerings- och upplagsomräden, arbetsvägar m.m. ska utföras så att tillgänglig

heten inom jordbruks- och skogsmark och områden för friluftsliv inte hindras. 

En översiktlig redogörelse för hur projektet uppfyller de allmänna hänsynsreglerna 

redovisas nedan. Närmare detaljer och åtaganden framgår av miljökönsekvensbe

sluivningen bilaga 3. 
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Kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken 
Svenska ktaftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät 

för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och ut

Iandsförbindelser. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att 

möta samhällets behov av en .säker, miljövänlig och ekonomisk elförsö1jning. 

Svenska kraftnät har över 600 anställda och ytterligare flera hundra personer sys

selsätts pä entreprenad för drift och underhäll av stamnätet runt om i landet. 

Svenska kraftnät har således god etfarenhet och kompetens på området, något som 

är värdefullt för att på bästa möjliga sätt kunna tillvarata miljöintressena vid led

ningens anläggande. Svenska kraftnät ser till att medarbetarna har den kompetens 

som krävs för att kunna göra långsiktiga och hållbara bedömningar där miljöhän

syn är en viktig del av underlaget. 

I miljökonsekvensbesluivningen redovisas bedömda konsekvenser för verksamhet

ens påverkan på omgivningen. 

Svenska kraftnät har upprättat telmiska riktlinjer i form av Miljö- och hälsokrav i 

bygg- och anläggningsentreprenader samt underhällsentrevrenader (TR 13-04-01). 

Detta dokument används vid upphandling och redovisar de krav som affärsverket 

ställer. Krav finns bl.a. på att en miljöplan ska upprättas för entreprenaden och att 

miljöutbildning ska genomföras. 

Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken 
De försiktighetsmätt och skyddsätgärder som kommer att vidtas i projektet fram

går av miljökonsekvensbeskrivningen. Noggranna utredningar och inventeringar 

har gjorts för att fä bästa möjliga beslutsunderlag. Svenska kraftnät iakttar försik

tighet avseende påverkan på miljö och hälsa och använder sig av bästa möjliga tek

nik vid byggande och underhåll av ledningarna. Exempel redovisas nedan. 

Svenska kraftnäts miljöpolicy redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen bilaga 3. 

> Svenska kraftnät har beslutat att fr.o.m. 2016 upphöra med att använda träsli-

pers vid grundläggning av A-stolpar, det vill säga stagade p01talstolpar, i 400 

kV-stamnätet och istället i första hand använda prefabricerade betongfunda

ment, Ungefär två tredjedelar av stolparna i de nya 400 kV-leduingar som 

Svenska kraftnät bygger utgörs av A-stolpar. För övriga stolptyper - ostagade 

så kallade B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar - kommer en bedömning att 

göras från fall till fall vilken grundläggningsmetod som är att föredra. Närmare 

om användningen av kreosöt och försiktighetsåtgärder kopplat till den an

vändningen framgår av miljökonsekvensbeskrivningen. 

> För att undvika spridning och exponel'ing av kreosot vid lagring och använd

ning under ledningsbyggande har Svenska kraftnät tagit fram tekniska riktlin

jer som ska följas av de entreprenörer som anlitas för ledningsbyggande (TR 

13-04-01). Bland annat använder Svenska kraftnät inte kreosotimpregnerade 
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slipers inom vattenskyddsområden där skyddsföresla'ifter förbjuder träim

pregneringsmedel eller i anslutningen till brunnar. 

> Svenska kraftnät har utarbetat en magnetfältspolicy, se miljökonsekvensbe

sla·ivningen bilaga 3. Den har tagits fram för att säkerställa att bedömningar 

görs på ett enhetligt sätt och på lika villkor. Där anges huvudregeln för när 

Svenska Ia-aftnät bör förvärva fastigheter. Vid planering av nya ledningar ser 

Svenska la'aftnät till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla 

där människor varaktigt vistas. Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen 

har den aktuella ledningen planerats utifrån den förutsättningen. Boendemil

jöer och magnetfältspåverkan på dessa har vägt tungt vid val av alternativ. Om 
magnetfältet överstiger 0,4 mikrotesla kommer förvärv att erbjudas för bygg

nader där man vistas permanent. 

> Svenska kraftnät har tagit-fram och tillämpar egna bedömningsgnmder fqr att 

uh·eda och beskriva miljökonsekvenser av verksamheten för att bedömningar

na ska bli så enhetliga och objektiva som möjligt, se miljökonsekvensbesla·iv

ningen bilaga 3. Efter att huvudkorridor har valts, så har förtydliganden gjorts

för att säkerställa en likvärdig bedömning av olika alternativa förslag längs med 

hela sträckningen, se miljökonsekvensbesla·ivningen avsnitt 4.2.2. 

> De skyddsåtgärder som föreslås framgår av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Föreslagna skyddsåtgärder för Natura 2000-områden och naturreservat besk

rivs också i ansölmingar om tillstånd och dispenser vilka beslutas av länsstyrel

serna. 

Produktvalsprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken 
Vid underhåll av ledningarna och reparationer undviker Svenska kraftnät sä långt 

som möjligt att använda kemiska produkter som kan medföra risk för människors 

hälsa och miljön. 

Svenska la·aftnäts anläggningar innehll.ller mll.nga olika material och ämnen - en del 

av dem är miljöfarliga. Verket arbetar alctivt för att minska utsläppen av sådana 

ämnen. Exempelvis genomför vi årligen åtgärder för att minimera utsläppen av 

växthusgasen svavelhexafluorid (SFG) från p1ytare och gasisolerade ställverk. 

I tidigare nämnda tekniska riktlinjer (TR 13-04-01) anges ämnen och material som 

inte får användas eller som bör undvikas. Hit hör utrustning som innehåller mät

bara halter av PCB. Utrustning som innehåller SFG bör vara fyllda enba1t med 

denna gas. Om blandgas Ia·ävs accepteras kvävgas (N2) men inte koltetrafluorid 

(CF4) av miljöskäl. 

Entreprenörer som genomför inköp av material och utrustning ska säkerställa att 

leverantören lämnar information om denna i samband med försäljningen t.ex. via 

miljövarudeklaration. 
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Hushållnings- och kretsloppsprincipen i 2 kap. 5 § miljö
balken 
Ett av Svenska kraftnäts uppdrag är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad 

överföring av el på stamnätet. Att förbättra förutsättningarna för NordBalts drift, 

stamnätets överföringsförmåga genom regionen och öka diiftsäkerheten i stam

och regionnätet ger möjligheter att bättre fördela och överföra e1resurser mellan 

Sverige och Baltikum. Förnybar energi från Sveiige kan när överskott finns export

eras och ersätta el från fossila källor. På samma sätt minskar Sveriges behov av att 

ha egna energireserver när driftsäkra anslutningar :finns till omvärlden. Ovan un

der rubriken "produktvalsprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken" framgår att Svenska 

kraftnät arbetar för att minska mängden skadliga funnen i material öch produkter. 

I tidigare nämnda telmiska riktlinje TR 13-04-01 beskrivs hur Svenslca la·aftnät 

arbetar med rivning, avfall och återställande av mark. 

Lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken 
Vid genomförda samråd och arbetet med att ta fram miljökonsekvensbesla-ivning

en gjordes omfattande undersölmingar och avvägande:µ avseende lämpligaste pla

cering av ledningen och den sökta sträckningen befanns vara den bästa. Svenska 

Ia-aftnät anser att den sökta i;träclmingen är iämplig med hänsyn till att ändamålet 

med ledningen ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för männi

skors hälsa och miljön. En kraftledning innebär intrång och olägenheter bl.a. i 
form av t.ex. påverkan på landskapsbilden samt ingrepp i naturmiljön. Samtidigt är 

utbyggnaden av stamnätet i Sverige ett angeläget allmänt intresse och den aktuella 

ledningen är en sådan anläggning för energidishibution som omfattas av 3 lcap. 8 § 

miljöbalken. De ingrepp som sker i naturmiljön blir, med beaktande av de skydds

ätgärder som föreslås, inte större än vad som kan accepteras med hänsyn till in

tresset av att bygga ledningen. Genom Svenska kraftnäts magnetfältspolicy bedöms 

att det inte uppkommer någon risk för olägenhetet för människors hälsa med avse

ende pä magnetfält. Samräd har genomförts med myndigheter, intresseorganisat

ioner och allmänheten avseende den föreslagna sträclmingen. 

Ansvar för skadad miljö i 2 kap. 8 § miljöbalken 
Svenska kraftnät är som v.erksamhetsutövare ansvarig för ledningarna1> drift och 

underhåll samt för att avhjälpa de eventuella skador som anläggningarna orsalcar i 

miljön. Inom Svenska kraftnäts organisation finns, som framgått av denna ansö

kan, betydande erfarenhet av elöverföring och de miljömässiga frågor som kan 

uppstå i samband med eventuella olyckor och tillbud. 

I de tidigare nämnda telmiska riktlinjerna (TR 13-04-01) anges att entreprenören 

ska upprätta en skriftlig nödlägesplan för akuta händelser och kommunicera den 

till personal och underentreprenörer. 
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Svenska krnftnäts projektledare/underhållsingenjör ska omedelbart informeras vid 

olyckor eller tillbud som kan ge upphov till miljöpåverkan. Olyckor eller tillbud 

dokumenteras i en händelserapport som skickas till projektledaren alternativt do

kumenteras i Svenska kraftnäts underhållssystem. 

Aktuell tillsynsmyndighet ska alltid informeras vid händelse som kan ge upphov till 

miljöpåverkan. 

Entreprenören ansvarar för att lämplig saneringsutmstning finns att tillgå vid ar

betsplatsen, i alla arbetsmaslåner samt i andra f<;>rdon där behov finns. Entreprenö

ren ansvarar även föt att sanering utförs. Vid större haveri sker återställande av 

roade i samråd med tillsynsmyndighet. 

Skador som kan uppkomma under byggskedet, exempelvis avgrävda dräneringsrör 

och uppgrävda vägar, återställs. 

Planförhållanden 
Enligt 2 l<ap. 8 § ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot någon detalj

plan eller områdesbestämmelse. Detaljplanerinom en 50 meter bred zon runt den 

planerade ledningssträckningen har inventerats och aktuella planbestämmelser har 

kontrollerats med avseende _på planenlighet. Ledningen st/1.r inte i strid med någon 

detaljplan eller områ<lesbestämmelse. 

Parallella prövningar 
Svenska kraftnät vill upplysa Energimarknadsinspektionen om detta ärendes sam

hörighet med ärende nr. 2015-103926, i vilket E.ON Elnät Sverige AB har am;ökt 

om tillstånd att bygga om och använda fyra 130 kV-luftledningar vid station Sim

pevarp i Oskarshamns kommun, Kalmar län. Den ombyggnad E.ON Elnät Sverige 

AB ansökt om i det ärendet är en följd av utbyggnaden av en ny 400-kV ledning 

mellan Ekhyddan -Nybro - Hemsjö. En förutsättning för att den ombyggnaden ska 

ske är alltså att koncession meddelas enligt denna ansökan. Beslut i det ärendet bör 

fattas senast samtidigt som beslut om lconcess.ion tas i detta ärende avseende led

ningen Ekhyddan - Nybro - Hemsjö. 

E.ON Elnät Sverige AB kommer vidare att ansöka om tillstånd att bygga om en 50 

kV-luftledning som ska markförläggas vid station Hemsjö i Olofströms kommun, 

Blekinge län. Ansökan är planerad till årsskiftet 2017/2018. Utbyggnaden av Ek

hyddan - Nybro - Hemsjö är beroende av att beslut om koncession i detta om

byggnadsärende fattas senast samtidigt som beslut fattas för Ekhyddan - Nybro -

Hemsjö. 
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Berörda fastigheter 
Den planerade förbindeisen kommer att beröra fastigheter i nio kommuner i tre 

län. 

Arbetet med att teclma markupplåtelseavtal för den nya förbindelsen kommer att 

påböijas när Energimarlmadsinspektionen har tagit beslut om koncession. 

Markupplåtelseavtalen kommer att läggas till grnnd för upplåtelse av ledningsrätt 

vid förrättning enligt ledningsrättslagen. I de fall avtal inte kan träffas kommer 

frågan om förtida tillträde till marken att tas upp vid förrättning om )edningsrätt 

hos Lantmäteriet. 

Förteckning över fastigheter inom 120 meter frän vald linje bifogas (bilaga 4). 

Av de ca 600 fastigheterna längs med sträckan så har Svenska kraftnät överens

kommelser om tillträde till mark för förundersökningar med ca 40 % av fastighets

ägarna och har fått tillstånd från länsstyrelsen eller regeringen för de resterande ca 

60%. 

Tre fastigheter har förvärvats; Botamåla 1:4 och 1:5, Tingsryds kommun samt Ris

måla 2:24, Nybro kommun. 

Berörda ledningshavare 
Ekhyddan - Nybro: E.ON Elnät Sverige AB, Skanova, Oskarshamn Energi, Ip Only, 
Fiber Fenix och Nybro Energi. 

Nybro - l·lemsjö: E.ON Elnät Sverige AB, Skanova, I-Iarebofiber, KREAB Energi och 
Wexnet. 

Tidplan och kostnader 
Från det att nätkoncession ocl1 övriga tillstånd meddelats beräknar Svenska lu·aft

nät att upphandlingen av entreprenadeli sker omgående och att byggnationen se

dan pågår under cirka tre år. 

Enligt gällande tidplan kommer arbeten med ledningen påböijas under år 2020 för 

att klara beräknad drifttagning år 2023. 

Kostnaden för förbindelsen berälmas uppgå till ca 1800 miljoner kronor. 

Övrigt 
Koncession söks tillsvidare. 
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Till ansökan bifogas bilagor enligt nedan angivna förteckning. Beträffande behö

righetshandlingar, organisationsplan, årsredovisning m.fl. handlingar hänvisas till 
motsvarande handlingar i redan ingivna ärenden och till Svenska kraftnäts webb

sida www.svk.se. 

Beslut om denna ansökan har fattats av generaldirektö efter före-

dragning av . I ärendets slutliga handläggning har även deltagit 

enhetschefen och verksjurist-

Sundbyberg, dag som ovan 

Bilagor 
1 Koncessionskarta skala 1:50 ooo 

2 Teknik 

(a) Telmisk beskrivning 

(b) Teknikval 

3 Miljökonsekvensbeskrivning och sammanfattande rappott enligt EU:s förord

ning 347/2013 artikel 9 punkt 4 

4 Fastighetsförteckning 

5 Ansökan tillstånd Natura 2000 

(a) Virån (Ekhyddan - Nybro) 

(b) Emån (Ekhyddan - Nybro) 

(c) Alsterån (El<liyddan - Nybro) 

(d) Ljungbyån (Elchyddan - Nybro) 

(e) Loberget (Nybro - Hemsjö) 

(0 Härnäs (Nybro - Hemsjö) 

(g) Mörrumsån (Nybro - Hemsjö) 

(h) Mieån (Nybro - Hemsjö) 

(i) Bräkneån (Nybro - Hemsjö) 

6 Ansökan dispens naturreservatsföreskrifter 
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(a) Köksmäla (Ekhyddan - Nybro) 

(b) Rudalund (Ekhyddan - Nybro) 

(c) Loberget (Nybro - Hemsjö) 

(d) Mörrumsån (Nybro - Hemsjö) 
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2017-03-01 

Dnr: 2014/1123 

Teknisk beskrivning 
Ägare 

Förvaltare 

Organisationsnummer 

Adress 

Telefon 

Lednings sträcka 

Ledningslittera 

Ledningstyp 

Antal linor per fas 

Ledningens medelspann 

Stolptyp 

Konstruktionsspänning 

Systemspänning 

Termisk märkström vid 
omgivnings temp +30°C 
Systemjordning 

Fel bortkopplingsskydd 

Ledningen berör 

Svenska staten 

Affärsverket Svenska kraftnät 

202100-4284 

Box 1200 
1 72 24 Sundbyberg 

010-475 80 00 

Nybro-Hemsjö 

FL15 S3-4 

Luftledning 

3 

220 - 400 m 

Portalstolpar av stål. 

420kV 

· 400 kV 

3150 A 

Direktjordat 

Redundanta skydd. Jordfelsskydd och 
distansskydd, uppdelade i SUBl och 
SUB2. 
Allmän väg, annan korsande 
lågspännings-ledning, korsning med 
egen 400 kV, järnvägskorsning (Kust 
till kustbanan), sjökorsning, 
parallellgång med egen 400 kV ledning 
och E.ON 130 kV ledning 
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Bilaga 2b - SVENSl<A 
l<RAFTNÄT ----

Teknikval, utdrag ur samrådsredogörelse 2 

2015-12-22, reviderat 2017-02-22 

1.1 Svenska kraftnät - en modern myndighet som an
vänder moderna metoder 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för 

el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindel

ser. Verket har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och 

elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk 

elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken. 

Svenska kraftnät bedriver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaning

ar för stamnätet för el, dammsäkerheten och möjliga risker i kraftsystemet. 

Större delen av vår forskning bedrivs i utvecklingsföretagen Energiforsk och STRI som 

Svenska kraftnät är delägare i. Svenska kraftnät stödjer också forskningsprojekt, dok

torandprojekt och examensarbeten vid de tekniska högskolorna runtom i Sverige. 

1.2 Stamnätets uppbyggnad och behovet av ledningen 
Ryggraden i det nordiska elsystemet är de enskilda ländernas växelströmsnät. Växel

ström är en förutsättning för att elnäten i de nordiska länderna ska kunna hållas sam

mankopplade synkront', vilket möjliggör en gemensam nordisk balans- och reserv

hållning vilket är en förutsättning för en gemensam elmarknad se figur 3.1. 

Växelströmsnäten kan kompletteras med, men inte ersättas av, likströmsförbindelser. 

• Synkront innebär att systemen har samma frekvens 
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ELBÖRSEN - .~ ~ 
NORD POOL 

REGION NÄT n ELHANDELS-
.. FÖRETAG 

Figur 3.1 Illustration av elens väg och elhandelns aktörer. 

Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer krav på omfattande förstärk

ningar av det svenska stamnätet för att ny småskalig energiproduktion ska kunna an

slutas. Stora mängder förnybar elproduktion både på land och till havs tillkommer och 

förändringar görs i kärnkraftverkens produktion. Växelströmsnäten måste göras star

kare både för att medge anslutning och öveiföring av de stora nya produktionsvoly

merna och för att klara anslutning av eventuella likströmsförbindelser med hög kapa

citet inom växelströmsnäten och till grannländerna. Det svenska stamnätet med ut

landsförbindelser och stamnätet i de nordiska grannländerna och Baltikum visas i 

figur 3.2. 
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Figur 3.2. De nordisk-baltiska stamnäten 
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1.2.1 Ett starkt stamnät 
Svenska kraftnäts styrelse fastställde i april 2013 ett långsiktigt plandokument om utvecld

ingen av det svenska stamnätet, Perspektivplan 2025. Inom ramen för organisationen 

European Network ofTransmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) upprättas 

vartannat år en tioårig nätutvecldingsplan - Ten Year Network Development Plan 

(TYNDP). 

Det svenska stamnätet är inne i en period av mycket omfattande utbyggnad. Förstärlming

arna behövs för att omhänderta tillkommande förnybar elproduktion, fördjupa marlmads

integrationen med omvärlden och bidra till skapandet av en gemensam europeisk elmark

nad. Samtidigt finns det ett mycket betydande reinvesteringsbehov. Med grund i Perspek

tivplan 2025 har Svenska Iu-aftnät därför upprättat en tioårsplan där Svenska kraftnäts 

prioriteringar preciseras och utvecldas. 

Alla produktionsanläggningar2 som ansluts till stamnätet måste uppfylla grundläg

gande tekniska krav så att de är skyddade i händelse av störningar i stamnätet. Det är 

även viktigt att stamnätet är konstruerat på ett sätt som försäkrar att elförsörjningen 

fungerar även om fel skulle uppstå i någon av anläggningarna eller i stamnätet. 

Störningar i stamnätet som till exempel ett blixtnedslag kan leda till att en ledning 

frånkopplas vilket försvagar överföringssystemet. 

Styrkan i nätet är beroende av hur många ledningar som ansluter till transformator

stationerna i stamnätet. Nätet blir alltså starkare genom att man ökar antalet ledning

ar som en stamnätsstation ansluts med. På motsvarande sätt blir nätet svagare om en 

ledning behöver kopplas bort på grund av inträffat fel eller när underhållsarbeten be

höver genomföras. 

1.2.2 Behovet av en ny ledning 

NordBalt 

En ny elförbindelse, kallad NordBalt, har färdigställts mellan Nybro i Sverige och Klai

peda i Litauen. Denna binder samman de baltiska staternas elnät med det nordiska. 

Den nya förbindelsen medför att den överförda mängden el ökar kraftigt ire gionen. 

De planerade ledningarna Ekhyddan - Nybro - Hemsjö är ett svenskt projekt som 

ingår i det internationella klustret N ordBalt, vilket är en förbindelse mellan Sverige 

och Baltstaterna. Projektet och klustret finns upptaget bland godkända PCI:er från 

2013 som "4-4.2 Internal line between Ekhyddan and Nybro/Hemsjö (SE)". I detta 

'Med produktionsanläggning menas här både ett kraftverk eller en likströmsförbindelse till ett annat produktionssystem 
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kluster ingår även ett PCI som omfattar linjen mellan Ventspils, Tume och Imanta 

(Litauen). 

Ekhyddan - Nybro - Hemsjö ingår i European Network ofTransmission System Op

erators for electricity (ENTSO-E) Ten Year Network Development Plan 2014 (TYNDP 

2014). Den ingår tillsammans med andra projekt i klustret NordBalt 2, i TYNDP be

nämnd kluster nummer 124 och investeringsnummer 733. 

Ekhyddan - Nybro - Hemsjö finns också med som projektkandidat i det pågående 

arbetet med att välja ut PCI:er för nästa period. 

Ledningen har som syfte att förbättra stamnätets överföringsförmåga, i normal- och 

reservdrift, genom regionen efter det att utlandsförbindelsen NordBalt mellan Sverige 

och Litauen har tagits i drift. NordBalt ansluter till 400 kV-stationen i Nybro och ökar 

effekttransporten genom regionen med upp till 700 MW. 

Om någon av de två 400 kV-ledningarna som är anslutna i Nybro idag kopplas bort, 

överförs automatiskt den ström som ledningen transporterar till andra ledningar i 

området. Överbelastning kan då uppstå i det parallella underliggande 130 kV

regionnätet, vilket i sin tur kan leda till en regional spänningskollaps, med omfattande 

strömavbrott som följd. 

Ett systemvärn har installerats i Nybro, som en del av NordBalt-projektet. Systemvär

net kopplar från NordBaltvid bortfall av en 400 kV-ledning ansluten till Nybro om 

effektriktningen är ogynnsam. En systemvärnlösning får anses som provisorisk då den 

följer direkt efter ett ledningsfel och ger upphov till två stycken samtidiga fel genom en 

frånkoppling av upp till 700 MW import eller export, vilket inte uppfyller kraven på 

driftsäker het. N ordBalt kan heller inte vara i drift vid underhållsarbeten på lednings

sträckorna Ekhyddan - Nybro eller Nybro - Hemsjö utan att överbelasta det regionala 

nätet. 

En ny 400 kV-ledning från Ekhyddan till Hemsjö via Nybro eliminerar problemet med 

överlaster i regionnätet efter ett fel i stamnätet, eftersom en parallell ledning automa

tiskt är reserv om den andra ledningen skulle kopplas från. Den nya ledningen kom

mer att passera snitt 4, den sektion i nätet som bildar gräns mellan elområdena SE3 

och SE4 i Sverige. Med en bättre överföringsförmåga över dessa snitt minskar de reg

ionala skillnaderna mellan elproduktion och elkonsumtion, vilket utjämnar elpriset. 

Genom att bygga en ny 400 kV-ledning mellan stationerna Ekhyddan, Nybro och 

Hemsjö nås följande mål. 
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> Svenska kraftnäts kriterier för driftsäkerheten, att ett fel i stamnätet ska kunna 

hanteras utan konsekvens för slutkund, kan uppfyllas för stam- och regionnät. 

> Nord.Balt kan utnyttjas som avsett dvs. för att exportera eller importera en effekt 

om700MW. 

> Avbrott kan utan betydande kostnader tas på existerande parallella ledningar 

under den tid som krävs för framtida uppgradering av deras kapacitet. 

Dessutom uppkommer ett antal positiva följd.effekter. 

> Överföringsförlusterna i nätet minskar. 

> Den framtida överföringskapaciteten genom snitt 4 ökar med ca 500 MW vilket 

reducerar förekomsten av prisskillnaden mellan elområdena i Sverige. 

> Ledningen fungerar som automatisk reserv för övriga ledningar mellan el område 

SE3 ochSE4. 

Avveckling av kärnkraft och anslutningspunkt för vindkraft från Gotland 

Samtliga kärnkraftreaktorer och en eventuell anslutningspunkt på fastlandet för in

matning av vindkraft från Gotland är geografiskt belägna norr om det aktuella projekt

området. Eftersom det är förbrukningen, som i detta fall är belägen söder om Oskars

hamn som driver effektflödena genom överföringssystemet, så påverkar en avveckling 

av dessa produktionskällor inte effektflödet genom området. Det är snarare så att det 

kan behövas fler ledningar norr om området för att möjliggöra en tillförsel av den ef

fekt som tidigare producerades lokalt. 

Två etapper 

Svenska kraftnät har valt att dela upp förbindelsen i två etapper, nämligen Ekhyddan -

Nybro resp. Nybro - Hemsjö för att underlätta kommande koncessionsprocess och 

samråd, ge bättre grund för val av huvudalternativ samt ge större möjlighet att, efter 

koncession, påbörja byggandet av förbindelsen etappvis 
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1.3 Driftsäkerhet 
Svenska kraftnät har systemansvaret för el enligt 8 kap. 1 § ellagen. Som systemansva

rig myndighet har Svenska kraftnät det övergripande ansvaret för att elektriska an

läggningar samverkar driftsäke1t. I Svenska ki-aftnäts uppdrag ingår att bygga och 

underhålla ett stamnät som uppfyller kravet på driftsäkerhet. 

Under 2004 genomfördes en översyn och utvärdering av de nordiska nätdimension

eringsreglerna och driftsäkerhetskriterierna. Slutsatsen var att det inte fanns någon 

anledning att ändra på eller frångå dessa regler, utan att i stället arbeta för att säker

ställa att reglerna följs. 

De mål för driftssäkerhet som Svenska kraftnät ska leva upp till beslutades av rege

ringen den 24 september 2009. Målen är den konkreta följden av att Sverige genom

förde artikel 4.2 i Europarådets och parlamentets direktiv (2005/89/EG) om åtgärder 

för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar. 

Dagens tekniska dimensionering av stamnätet är baserad på en grundläggande prin

cip, nämligen det internationellt använda (N-1) kriteriet. Det innebär att ett system 

med N komponenter ska ha full funktionalitet även om systemet drivs med (N-1) kom

ponenter, dvs. att vilken godtycldig komponent som helst ska lmnna kopplas från utan 

att detta påverkar systemets funktionalitet. En komponent kan till exempel utgöras av 

en ledning, transformator eller generator. Inom 15 minuter efter ett fel ska driften vara 

återställd inom normala gränser och kunna klara ett eventuellt nytt fel. 

Ett system som ska vara opåverkat av varje enskild händelse måste ges en robust ut

formning som är tålig mot störningar. För att erhålla hög driftsäkerhet i den nationella 

elförsörjningen är det svenska stamnätet utformat som ett maskat (flera förbindelser 

mellan de olika stationerna) och direktjordat system. 

Ett systems robusthet är beroende av antalet komponenter i systemet. Om man ser 

va1je komponent som en potentiell felkälla så ökar antalet felkällor i takt med att man 

bygger ut systemet. I motsats till detta betyder en högre grad av maskning av systemet, 

dvs. fler förbindelser, ökad driftsäkerhet. 

Driftsäkerheten för luftledningar vid skogsbrand har aktualiserats. Luftledningar för

störs inte av brand men frånkopplas kontrollerat av säkerhetsskäl när släclmingsper-
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sonal arbetar i närheten av dem. Markkabel kan däremot skadas av brand om denna är 

i direkt anslutning till branden och markens ledningsförmåga är hög. 

1.4 Parallellbyggnad, sambyggnad och korsning 
Parallellbyggda ledningar, såsom de definieras i Svenska kraftnäts riktlinjer, utgörs av 

två eller flera ledningar som byggts så nära varandra att de systemsäkerhetsmässigt 

kan påverka varandra efter t.ex. ett mekaniskt fel på en stolpe. Ett fel på en ledning 

kan alltså ge upphov till ett följdfel på en annan ledning. Ledningar kan dock vara 

geografiskt parallella utan att ledningarna systemsäkerhetsmässigt betraktas som 

parallellbyggda om avståndet mellan ledningarna är tillräckligt stort. 

De planerade ledningarna Ekhyddan - Nybro - Hemsjö ligger geografiskt i närheten av 

en redan befintlig ledning längs en stor del av sträckan. Den ligger dock inte så nära 

att ledningarna ur ett systemsäkerhetsmässigt perspektiv är att definiera som paral

lellbyggda. När en och samma stolpe används för två eller flera ledningar kallas ut

formningen för sam byggnad. Ofta efterfrågas sådana lösningar i syfte att minska mar

kanvändningen. För sam byggnad i så kallade julgransstolpar blir ledningsgatan 

mindre, ca 35 meter, än för traditionella portalstolpar. Julgransstolpen blir däremot 

mycket högre då faslinorna placeras i höjdled i stället för bredvid varandra. På grund 

av driftsäkerheten måste beroenden mellan olika komponenter reduceras så att risken 

för störningar blir rimligt låg sett i ett nationellt perspektiv. Exempel på beroenden 

som kan ge en oacceptabel nationell risk är parallellbyggnad eller sambyggnad av 

stamnätsledningar. Det beror på att stamnätet ska vara byggt så att det klarar från

koppling av en ledning eller annan komponent i taget utan att detta resulterar i strö

mavbrott. När två stamnätsledningar står nära varandra, alternativt i samma stolpar, 

finns risk att det blir avbrott på båda samtidigt vid till exempel extrema väderförhål

landen, skogsbränder eller stolpbrott. 

En stamnätsledning får parallellbyggas, alternativt sam byggas, med regionnätsled

ningar under förutsättning att det endast medför lokala eller regionala konsekvenser 

om en händelse skulle leda till att ledningarna faller bort samtidigt. Det måste alltså 

utredas från fall till fall om en parallellbyggnad eller sambyggnad med en regionled

ning kan accepteras. 

Korsande ledningar utgörs av två ledningar där en passerar över den andra. Ofta efter

frågas sådana lösningar i syfte att minimera antalet permanentbostadsbyggnader som 

måste förvärvas på grund av magnetfält och för att det rent geografiskt är omöjligt att 

dra ledningar utan att korsa. 
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Korsning av stamnätsledningar ska så långt som möjligt undvikas. Det är dock inte 

tekniskt och ekonomiskt rimligt att helt undvika korsande stamnätsledningar. Vid 

korsning mellan stamnätsledningar ska därför extra säkerhetsåtgärder vidtas genom 

särskild utformning av komponenterna i korsande och angränsande spann. 

1.4.1 Riskanalys för parallellbyggnad, sambyggnad och korsning. 
Ur ett driftsäkerhetsperspektiv är det mycket allvarligt om två ledningar i stamnätet 

skulle slås ut samtidigt. Det är de samhälleliga konsekvenserna av en störning på 

stamnätet som ligger till grund för kraven på driftssäkerhet. Om en störning kan in

träffa måste den beaktas. Konsekvenserna vid ett stamnätsavbrott som drabbar elan

vändare kan bli så stora att de anses oacceptabla och därför görs ingen sannolikhets

bedömning. 

Det är av detta skäl som sambyggnad av stamnätsledningar inte accepteras. Samma 

skäl innebär också att parallellbyggnad3 och korsningar av stamnätsledningar bör 

undvikas och endast accepteras om en systemutredning kan visa att överföringssyste

met är stabilt även om båda ledningarna kopplas bort samtidigt. Detta är överordnat 

det slag av riskanalys och samhällsekonomisk analys som i vissa yttranden har efter

frågats. Den koncessionsprövning som kommer att göras av Energimarknadsinspekt

ionen kommer att ta ställning till den samhällsnytta som ledningen förväntas medföra 

och ställa den mot de intrång och den påverkan som ledningen orsakar. I de fall där 

det inte finns andra framkomliga alternativ kan undantag behöva göras. En bedöm

ning görs då i varje enskilt fall. 

1.4.2 Parallell- och sambyggnad i projekt Ekhyddan - Nybro -
Hemsjö 

Den tekniska förstudien, som föregår projektet, har tagit ställning till att ledningen ska 

byggas som en luftledning. Den kommer att geografiskt gå parallellt med befintlig 400 

kV ledning på en längre del av sträckan och geografiskt parallellt med E.ON Elnät 

Sveriges 130 kV- ledning en kortare sträcka. Den ligger dock inte så nära att ledning

arna ur ett säkerhetsmässigt perspektiv är att definiera som parallellbyggda. 

Resterande sträcka kommer ledningen att gå i ny ledningsgata. 

Det finns inga planer för sambyggnad med andra stam- eller regionnätsledningar. 

, Parallellbyggnad ur ett säkerhetsperspektiv vilket inte är fallet för Ekhyddan -Nybro - Hemsjö. 
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1.4.3 Parallellbyggnad av luftledning med annan infrastruktur 
Parallellbyggnad med väg eller järnväg kan teoretiskt ske längs delsträckor där vägar 

eller järnvägs spår stämmer överens med ledningens sträckning. Ledningens sträck

ning kommer endast delvis att kunna följa vägen eller järnvägen på grund av olika krav 

på kurvlängder, byggs ätt m.m. Detta, tillsammans med krav på säkerhetsavstånd mel

lan vägar och ledningar, kommer att innebära breda områden med öppna ytor. För 

parallellbyggnad med allmän väg kan den totala öppna ytan bli minst 100 meter bred. 

Den större ytan kan medföra att fler boendemiljöer påverkas, eftersom bostäder före

kommer frekvent i närheten av vägar och järnväg. 

Geografisk parallellbyggnad med annan infrastruktur är inte aktuell för Ekhyddan -

Nybro - Hemsjö. 

1.4-4 Parallelläggning av marldcabel med annan infrastruktur 
Markkablar måste ta hänsyn till markens beskaffenhet. Det innebär att lednings

sträckan blir längre i mark än i luft. Ledningsförläggning längs vägar blir längre p.g.a. 

vägars kurvighet och att tätorter, hus och andra hinder som ligger intill vägen måste 

kringgås. 

Tillståndspliktiga naturområden kan påverkas i större grad än vid luftledning. Led

ningsgatan blir betydligt bredare än om enbart enjordlina markförläggs. Byggvägar 

måste anläggas längs hela ledningssträckningen. Dock blir den totala markupplåtelsen 

för markkabel mindre än för luftledning. 

En översiktlig bedömning ger vid handen att lednings gatan för en parallellagd mark

kabel jämfö1t med luftledning förlängs med minst två mil för sträckan Ekhyddan -

Nybro - Hemsjö. Till detta kommer andra nackdelar med markförlagd växelström, se 

avsnitt 3.5.2 Luftburen och markförlagd växelström. 

1.5 Teknikval 

1.5.1 Växelströmsteknik och likströmsteknik 
Växelström är en elektrisk ström som oupphörligen växlar riktning. Alla stora elsystem 

i Europa är baserade på en 50-periodig växelström dvs. att den ändrar riktning 100 

gånger per sekund (antalet positiva och negativa maximivärden per sekund) . Det inne

bär att strömmens frekvens är 50 Hz. 

Växelströmstekniken är i dag dominerande inom elförsörjningens alla led. I stort sett 

all el produceras och konsumeras som växelström. Alla generatorer och vissa större 
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motorer i ella'aftsystemet roterar med samma frekvens (50 Hz), vilket innebär att de 

kan samverka och fördela ström mellan systemets olika delar. 

I ett överföringssystem bestående av växelströmsförbindelser fungerar de enskilda 

ledningarna som automatiska reserver för varandra. Om en ledning kopplas bort över

förs den ström som passerade den felaktiga ledningen automatiskt och momentant till 

de andra ledningarna på ett förutsägbart sätt. En likströmsförbindelse reagerar inte 

automatiskt utan förändrar sitt effektflöde först efter ett ingrepp av kontrollsystemet. 

Luftledningar för växelström är alltid huvudalternativet när Svenska la'aftnät väljer 

teknik. 

Den grundläggande förutsättningen för att använda likström för överföring med hög 

kapacitet över stora avstånd är att likströmsledningen kan anslutas till ett starkt växel

strömsnät, som kan leverera elen soin produceras i synla'ongeneratorer till likströms

länken och i andra ändan av länken fördela motsvarande el. 

Användningsområdena för likströmsöverföring är främst följande. 

1. Elutbyte mellan olika synkronområden. 

2. Anslutning av havsbaserad förbrukning/ produktion. 

3. Utbyggnad av likströmssystem för överföring av höga effekter genom områ

den med överförings begränsning, utan påverkan på underliggande växel

strömssystem. 

Svenska kraftnät använder idag likströmsteknik för anslutning av det svenska kraft

systemet till andra synkronområden såsom Jylland, Tyskland, Litauen och Polen. 

Detta görs av två anledningar. Dels åtskiljs kraftsystemen av vatten på så stort avstånd 

att annan teknik inte fungerar, dels innebär frekvensskillnaden mellan la'aftsystemen 

att elutbytena måste styras i stället för att kunna flyta fritt . 

Att förstärka växelströmsnätet medför en flexibilitet för framtiden när ny produktion 

eller nya transformatorstationer ska anslutas. Sådana anslutningar blir avseväit en

klare och kan göras till mycket lägre kostnader jämfört med om de skulle anslutas till 

ett likströmssystem. 

I närtid kommer Svenska la'aftnät att ta ytterligare en likströmsförbindelse i drift. Det 

är SydVästlänken mellan Hallsberg och Hurva. SydVåstlänken bygger delvis på lik

strömstelmik. Den innebär ett nytt steg i användningen av likströmsteknik, eftersom 
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det är den första DC4-länken som överlagras på det befintliga växelströmsystemet. Här 

kommer den stora fördelen med likström till sin rätt, nämligen att det blir möjligt att 

styra effektflödet mellan två starka växelströmspunkter i stamnätet. Likströmsteknik 

kan med fördel användas för SydVästlänken eftersom ett fel på SydVåstlänken inte 

innebär att el överförs till ett regionalt parallellt nät eftersom ett sådant saknas. Den 

kan av samma skäl inte användas för Ekhyddan - Nybro - Hemsjö. 

1.5.2 Luftburen och markförlagd växelström 
Att överföra växelström med luftledning är tekniskt enkelt, driftsäkert och ekonomiskt 

fördelaktigt. Det går snabbt att reparera eventuella skador i jämförelse med en mark

kabel. 

Markkabel för 400 kV växelström är möjligt vid korta avstånd. Närheten mellan leda

ren och nollpunkten i en kabel medför att det uppstår extrema fasförskjutningar mel

lan ström och spänning vilket genererar så kallad reaktiv effekt. På längre sträckor 

innebär det att den el som kan nyttiggöras i slutet av kabeln endast blir en bråkdel av 

det som matats in i kabelns andra ände. Redan efter ca 20 km behövs en kompense

ringsstation för att korrigera fasförskjutningen om det ska komma fram någon an

vändbar el i kabeln. Växelström på lägre spänningsnivåer än 400 kV kan förläggas 

med kabel i längre sträckor innan motsvarande problem uppstår. 

/ En kompenseringsstation är i princip ett ställverk med samlingsskenor och brytare. 

Till samlingsskenorna kopplas ett antal oljefyllda reaktorer som kompenserar för fas

förskjutningen i förhållande till hur mycket effekt som överförs genom ledningen. 

Kompenseringsstationer byggs inom ett avgränsat område med krav på utrymme, 

skyddsut.rustningar, kylning, stängsel m.m. Det innebär att mark behöver tas i an

språk. Anläggningarna i sig medför ett ökat underhållsbehov samt större risk för att fel 

uppstår. 

För att nå samma överföringskapacitet som en motsvarande luftledning tillverkas 

markkablarna med stora dimensioner och hög vikt. Därmed blir transportmöjligheter

na på allmänna vägar och i obanad terräng begränsade för annat än korta längder på 

varje kabeltrumma. Normalt får ca 700 meter kabel plats på en kabeltrumma. I sin tur 

innebär det ett stort antal skarvar längs kabelsträckan som var och en innebär en för

höjd risk för fel. Vid stora krav på ledningarnas överföringskapacitet är det nödvändigt 

med flera kabelförband som läggs bredvid varandra vilket också ökar totalkostnaden 

• DC -Direct Current, likström 
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på anläggningen och medför att även kabelförläggning kommer att innebära anläg

gande av en ledningsgata och en accessväg, om än smalare än för en luftledning. 

En teknisk livscykeljämförelse mellan en luftledning och en markkabel utfaller till 

luftledningens fördel. Den tekniska livslängden för en luftledning är över 70 år, medan 

både marklmblar och eventuella omfo1marstationer för dessa har en teknisk livslängd 

på 30-35 år. 

Sammantaget innebär markkabelförläggning även på korta sträckor att risken för att 

fel eller störningar ska uppstå blir större samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel 

och störningar begränsas. Det innebär i förlängningen att systemet inte får den drift

säkra, robusta och flexibla utformning som eftersträvas. Av dessa skäl bygger Svenska 

kraftnät regelmässigt växelströmsförbindelser som luftledning. 

1.5.3 Teknikval för Ekhyddan- Nybro - Hemsjö 
Eftersom stamnätet i övrigt består av ett växelströmsnät är det naturliga alternativet 

att bygga en luftburen växelströmsledning mellan stationerna Ek.hyddan, Nybro och 

Hemsjö. Under den inledande samrådsprocessen har det framkommit önskemål om 

att även ett markförlagt likströmsalternativ ska presenteras och jämföras med växel

strömsalternativet. 

En sådan jämförelse, tillsammans med en mer teknisk presentation om varför pro

jektet överhuvudtaget genomförs, görs i avsnitt 3.5.4 Grund för teknikvalet. Resultatet 

av jämförelsen sammanfattas i k01thet nedan. 

Ett nollalternativ dvs. att inte förstärka stamnätet mellan Ekhyddan, Nybro och Hem

sjö innebär att strömavbrott kan uppstå både regionalt men även nationellt vid ett fel i 

stamnätet, vilket inte är acceptabelt. 

Alternativet förstärkning med luftburna växelströmsledningar klarar vid fel att inom 

godtagbar tid återställa effekttransporten i det regionala nätet till acceptabla nivåer för 

driftsäkerhet. 

Alternativet förstärkning med likström och markförlagda kablar ger en ytterligare 

feltid, som medför att synkronismen i det regionala ledningssystemet inte kan upp

rätthållas, utan att detta kan komma att b1ytas upp med strömavbrott som följd. Detta 

alternativ ger också högre effektförluster och sämre tillgänglighet jämfört med växel

strömsalternativet. Likströmsteknik kan med fördel användas för SydVåstlänken ef

tersom ett fel på SydVästlänken inte innebär att el överförs till ett regionalt parallellt 
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nät eftersom ett sådant saknas. Ekhyddan - Nybro - Hemsjö ingår i det svenska växel

strömsnätet. Vid ett fel i nätet idag så överförs el till det parallella regionala nätet, som 

kan leda till att strömavbrott kan uppstå både regionalt men även nationellt, vilket inte 

är acceptabelt. Ledningarna Ekhyddan - Nybro - Hemsjö behövs bland annat för att 

undvika detta. Detta kan inte avhjälpas med likström, typ SydVåstlänken, eftersom det 

inte har något regionalt nät. HVDC-alternativet bedöms av dessa skäl inte vara aktuellt 

i den fortsatta planeringen. 

Sammantaget innebär markkabelförläggning även på korta sträckor att risken för att 

fel eller störningar ska uppstå blir större samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel 

och störningar begränsas. Den tekniska livscykeln är halverad för markkabel jämfört 

med luftledning. Vid skogsbrand förstörs inte luftledningar. Markkabel löper risk för 

att skadas. Det innebär i förlängningen att systemet inte får den driftsäkra, robusta och 

flexibla utformning som eftersträvas. 

Att förlägga den planerade växelströmsledningen som en markkabel för växelström 

bedöms inte ge den driftsäkerhet som erfordras. 

1.5-4 Grund för teknikvalet 

Nollalternativ 

Stamnätsstationen i Nybro är idag ansluten till övriga stamnätet med två 400 kV

ledningar. En 400 kV-ledning löper norrut till stationen Ff61 Ekhyddan och en sö

derut till stationen Hemsjö. De tre stamnätsstationerna har varsin 400/130 kV

transformering till ett regionnät som löper parallellt med 400 kV-nätet. 

Detta innebär att om en 400 kV-ledning kopplas bort så överförs den el som transpor

terades på ledningen till andra ledningar i systemet. I fallet Ekhyddan - Nybro -

Hemsjö medför detta att en stor mängd el, vid ett fel, överförs från stamnätet till det 

parallella regionala nätet. I dagsläget kan denna situation hanteras men ledningarna 

måste kopplas bort när underhållsåtgärder ska vidtas på dem. Underhåll kan därför 

bara utföras under den tidsperiod när kärnkraftverket i Oskarshamn är avställt. 

När HVDCs-länken NordBalt mellan Nybro och Klaipeda i Litauen tas i drift kommer 

effekttransporten genom området Ekhyddan - Nybro - Hemsjö att öka med upp till 

700 MW. Ökningen motsvarar ca 65 procent av ledningarnas termiska kapacitet och 

överlagras på den effekttransport som sker för den regionala förbrukningen, vilket 

s HVDC - High Voltage Direct Current 
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innebär att de befintliga ledningarna kan belastas mot sina termiska gränser. En nor

maldriftsituation med 700 MW export på NordBalt framgår nedan (figur 6). 

Figur 6 visar att 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan och Nybro belastas till 95 procent 

av sin termiska kapacitet och att spänningarna i FT61 Ekhyddan, Nybro och Hemsjö är 

låga, ungefär 10 kV under den spänning (410 kV) som används som riktvärde för den 

operativa driften. Detta trots att alla spänningsregleringsresurser i området är fullt 

aktiverade. 

Som en följd av att ledningen mellan FT61 Ekhyddan och Nybro är så högt belastad 

flyter endast en begränsad effekt mellan Nybro och Hemsjö. Överföringssystemet "or

kar" inte mata Hemsjö med mer effekt längs denna förbindelse, utan Hemsjö försörjs i 

stället ''bakvägen" via Alvesta - Hurva. 

EKHY61.4 3S9.7 EKHV62.4 409.6 

H 

_l Slf,1PEV.1 139.0 
~ 

NORDBALT 

695.3 

200.0 

H 
411.9 

HAGESK.4 
r 539 

NYBR0 .. 1...1l._13'1.1 
H 

" HEAIS..'Ö.4 ~ ~ 403.5 

Figur 6. Öve1föringssystemet i normaldrift utan förstärkning och vid export till Litauen 

Kombinationen av en hög ledningsbelastning och de resulterande låga spänningarna 

motiverar i sig en förstärkning av sektionen Ekhyddan - Nybro, eftersom systemet inte 

är stabilt mot bortfall av stora generatorer eller övrig spänningsregleringsutrustning. 
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Om ledningen mellan Ekhyddan och Nybro kopplas bort uppstår den reservmatnings

situation som visas nedan (figur 7). 

EJ(HY6l.4 393.7 EJOfiö2.4 

S ltJPEV.1 

iAGESK.4 _l_ . 
N'fBR0 .. 1 140.7 

~ 

HEMSJÖ.4 

392.8 
700.0 

~ ~200.0 

H 

H 

., 

40 4.4 

:!- r: 396.0 
., C 

Figur 7. Överföringssystemet i reservdrift utan förstärlming och vid export till Litauen 

aa:5.3 

20[)',0 

4 11.9 

Figur 7 visar att transformatorn i Ff61 Ekhyddan belastas över sin termiska gräns och 

att både regional förb111kning i Nybroområdet och export på NordBalt matas "bakvä

gen" genom Skåne och via transformatorn i Nybro. Spänningarna i området är nära 

390 kV vilket är oacceptabelt lågt. Spänningar kring 390 kV och fullt utnyttjade spän

ningsregleringsutrustningar i området innebär en kritisk driftsituation, eftersom vilket 

följdfel som helst i området skulle kunna med.föra en större spänningskollaps. 

Vad som inte syns på bilden är att det även uppstår betydande överbelastningar i det 

regionala ledningsnätet. Om någon av de överbelastade regionala ledningarna skulle 

kopplas bort är risken för spänningslöshet i delar av regionen stor. 

En normaldriftsituation med 700 MW import på N ordBalt utan förstärlming framgår 

av figur 8. Bilden visar ett ledningssystem med bra spänningar och utan överbelast

ningar. 
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Figur 8. Överföringssystemet i normaldrift utan förstärkning och vid import från Lltauen 

Dimensionerande felfall för driftläget är ett bortfall av 400 kV-ledningen mellan Nybro 

och Hemsjö. Detta driftläge visas på figur 9 nedan. 
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Figur 9. Överföringssystemet i reservdrift utan förstärkning och vid import från Lltauen. 
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Figur 9 visar ett överföringssystem med godkända spänningar men med en transfor

mator i Nybro som är belastad till sin termiska gräns på 850 MW. De 850 MW som 

passerar transformatorn fördelas ut i det regionala nätet, vilket medför att den ter

miska gränsen för flera ledningar överskrids. Det är inte acceptabelt. 

Ett nollalternativ dvs. att inte förstärka stamnätet mellan Ekhyddan, Nybro och Hem

sjö kommer att innebära att spänningslöshet kan uppstå både regionalt och även na

tionellt vid ett följd.fel. Detta är givetvis inte är acceptabelt. Det står helt klart att stam

nätet är i behov av förstärkningsåtgärder. 

Förstärlming med luftburna växelströmsledningar 

Stamnätet kan förstärkas genom att man bygger en ny 400 kV växelströmsledning 

mellan FT62 Ekhyddan och Nybro. Det löser problemet vid export till Litauen. En ny 

400 kV växelströmsledning mellan Nybro och Hemsjö löser problemet vid import från 

Litauen. Dessa förstärlmingsåtgärder ger ett driftläge i normaldrift enligt figurerna 10 

och 11. Det är ett ledningssystem med bra spänningar och utan överbelastningar. 
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Dimensionerande felfall efter förstärkning och vid export är fortfarande bo1tkoppling 

av ledningen Fr61 Ekhyddan - Nybro. Felfallet visas på figur 12 nedan. 
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Figun2. Öve1föringssysternet i reservdrift efter förstärkningar och vid export till Litauen 

Dimensionerande felfall efter förstärkning och vid import är fortfarande frånkoppling 

av ledningen Nybro - Hemsjö. Felfallet visas på figur 13 nedan. 
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Figur 13. Överföringssystemet i reservdrift efter förstärkningar och vid import från Litauen 

Figurerna 12 och 13 illustrerar ett förstärkt överföringssystem i reservdrift. Det är ett 

ledningssystem med bra spänningar och utan överbelastningar. 

Gjorda beräkningar visar att överföringssystemet måste förstärkas mellan Ekhyddan 

och Hemsjö och att förstärkningarna kan utföras med luftledningar och växelströms

teknik. Resultaten är framtagna med s.k. statiska belastningsfördelningsberäkningar. 

Beräkningarna är statiska i så måtto att varken tid eller systemfrekvens är parametrar 

som beaktas. I själva verket är tid en viktig parameter för bl.a. bestämmande av hur 

dynamiska objekt som generatorer och HVDC-länkar uppför sig. Även den tid som ett 

fel appliceras i systemet är viktig att beakta. 

Beräkningarna har hittills förutsatt att ett ledningsfel inträffar, varefter det felbehäf

tade objektet omedelbart bortkopplas, utan att det synkrona kringliggande kraftsyste

met hinner reagera. 

Den inverkan som tiden i realiteten har kan illustreras med nedanstående resonemang 

efter nybyggnad av parallella växelströmsledningar mellan Ekhyddan, Nybro och 

Hemsjö. 
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Tid=o 

Tid=o-250 ms 

Tid=250 ms 

Ett 3-fasigt fel till jord inträffar på en av de två ledningarna som är 

anslutna i Nybro i närheten av samlingsskenan. 

Felet ligger på i 250 ms, vilket är den feltid som en generator eller 

en HVDC-länk ska klara utan att kopplas bort för att tillåtas an

slutning till stamnätet. 

Spänningen i Nybro sjunker till o kV under feltiden och ingen ef

fekt kommer att passera 400/ 130 kV-transformatorn i Nybro eller 

genom HVDC-länken till Litauen. Eftersom förbrukningen är pro

portionell mot spänningen sjunker förbrukningsnivån i närheten 

av Nybro och försörjs via reservmatningsvägar inom det regionala 

nätet, främst från Ekhyddan. Stora överbelastningar uppstår i det 

regionala nätet. 

Omriktarstationen för NordBalt blockeras och beroende på om 

NordBalt importerar eller expmterar effekt uppstår ett underskott 

eller överskott på upp till 700 MW i det nordiska elkraftsystemet. 

Detta är ett allvarligt felfall men eftersom det är förutsägbart finns 

momentan reservproduktionskapacitet som automatiskt börjar 

återställa den resulterande frekvensavvikelsen. 

Felet kopplas automatiskt bort genom att reläskydden kopplar ur 

den felbehäftade ledningen mellan Ekhyddan och Nybro. Effekt

matningen till Nybro återställs momentant och dess regionnäts

transformator stöttar regionnätet genom de kvarvarande 400 kV

ledningarna. 

Tid=250-550 ms NordBalts omriktarstation känner att spänningen i Nybro har 

återställts och börjar reglera mot sin tidigare driftpunkt. Tids

åtgången för denna process är ca 300 ms. Under denna tid sker 

även en motreglering i det nordiska produktionssystemet. 

Även ur en dynamisk synvinkel klarar ett växelströmsalternativ alltså inom godtagbar 

tid (250 ms) att återställa effekttransporten i det regionala nätet till acceptabla nivåer. 

Förstärkning med likström och markförlagda kablar 

Ett alternativ till ovanstående växelströmsalternativ kan vara att förstärka överfö

ringskapaciteten med ett HVDC-system. Många samrådsyttranden kräver också en 

sådan lösning. Ett HVDC-alternativ illusteras på figur 14. 
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Figur 14. HVDC-alternativet. 

Alternativet innebär att tre HVDC-omriktare med en total kapacitet på 2 100 MW, 

vilket motsvarar en 400 kV-luftledning, byggs i närheten av 400 IN-stationen Ekhyd

dan och förbinds med en ny 400 kV-ledning. Omriktarstationen kan inte placeras i 

direkt anslutning till det befintliga ställverket i Ekhyddan p.g.a. den yta, ca 500 x 200 

meter, som måste tas i anspråk. 
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Motsvarande omriktarstationer byggs i anslutning till stationerna i Nybro och Hemsjö. 

Omdktarstationer i både Nybro och Hemsjö krävs för att erhålla kontakt med mot

tagande växelströmsnät och transformatorer till de regionala ledningssystemen. 

HVDC-systemet kopplas ihop med markförlagda HVDC-kablar med en total kabel

längd om ca 6 x 200 km inklusive återledare. 

Det skisserade HVDC-systemet har ur statisk synpunkt samma egenskaper som det 

växelströmsalternativet dvs. om en av de två existerande växelströmsledningarna 

kopplas bort kan likströmsförbindelsen närmast momentant styras upp så att den bär 

den totala effekt som ska överföras. Detta kan relativt enkelt utföras på så sätt att 

HVDC-länkens styrsystem övervakar effektbrytarna för växelströmsledningarna i Ek

hyddan, Nybro och Hemsjö och snabbt styr upp HVDC-länken vid oväntade brytarlä

gesföränddngar efter kontroll av riktningen på effektflödet i NordBalt. 

HVDC-systemet kan dock inte anses som en integrerad del av det svenska stamnätet. 

För att åstadkomma det krävs ett redundant styrsystem som korrekt och momentant 

styr länken efter alla viktiga oväntade brytarlägesföränddngar i det svenska kraftsy

stemet. HVDC-systemet måste också reagera korrekt och ögonblickligen på effektflö

desförändringar i södra Sverige. 

Ett HVDC-system innehåller stora mängder komponenter som förutom att ge höga 

förluster medför sämre tillgänglighet än ett växelströmsalternativ. Det är starkt be

roende av kraftsystemets dynamik och i synnerhet tiden. För att bedöma HVDC

alternativet måste man därför, på samma sätt som för AC-alternativetovan, föra ett 

tidsberoende resonemang. 

Tid=O 

Tid=o-250 ms 

Ett 3-fasigt fel till jord inträffar på AC-ledningen mellan Ekhyddan 

och Nybro i närheten av samlingsskenan i Nybro. 

Felet ligger på i 250 ms, vilket är den feltid som en generator eller 

en HVDC-anläggning ska klara utan att kopplas från för att tillåtas 

anslutning till stamnätet. 

Spänningen i Nybro sjunker till o kV under feltiden och ingen ef

fekt kommer att passera 400/ 130 kV-transformatorn i Nybro eller 

genom HVDC-länken till Litauen. Eftersom förbrukningen är pro

portionell mot spänningen sjunker förbrukningsnivån i närheten 

av Nybro och försörjs via reservmatningsvägar inom det regionala 
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Tid=250 ms 

Tid=250- 550 ms 

nätet, främst från Ekhyddan. Stora överbelastningar uppstår i det 

regionala nätet. 

Under feltiden sjunker även spänningen i Ekhyddan mot 275 kV, 

vilket innebär att omriktarstationen blockeras. Ingen effekt matas 

in i HVDC-systemet och även omriktarstationen i Hemsjö blocke

ras. HVDC-systemet är därmed helt blockerat. 

Omriktarstationen för NordBalt blockeras och beroende på om 

NordBalt importerar eller exporterar effekt uppstår ett underskott 

eller ett överskott på upp till 700 MW i det nordiska elkraftsyste

met. Detta är ett allvarligt felfall men eftersom det är fömtsägbart 

så finns momentan produktionskapacitet som börjar återställa 

frekvensavvikelsen. 

Felet kopplas automatiskt bort genom att reläskydden kopplar ur 

den felbehäftade ledningen mellan Ekhyddan och Nybro. Den 

enda stamnätskontakten mellan Ekhyddan och Nybro är HVDC

systemet, som inte är aktivt. Efter det att felet kopplats bort åter

ställs effektmatningen till Nybro och dess regionnätstransforma

tor ögonblickligen "bakvägen" från Hemsjö genom den funge

rande 400 kV-ledningen. Spänningen är dock initialt låg, ca 

377 kV, men stiger snabbt när SVC-anläggningarna i omriktarna 

känner att spänning finns i Nybro. 

NordBalts och HVDC-systemets omriktarstation känner att spän

ningen i Nybro har återställts och börjar reglera mot sin tidigare 

driftpunkt. Tidsåtgången för denna process är ca 300 ms. Under 

denna tid sker även en motreglering i det nordiska produktions

systemet. Den ytterligare feltid (300 ms) som HVDC-systemet 

medför innebär att synkronismen i det regionala ledningssystemet 

inte kan upprätthållas, utan att systemet kommer att brytas upp. 

Beskrivningen ovan visar att det inte är tekniken i sig själv som är problemet, utan var 

den appliceras i stamnätet. Att överlagra ett svagt regionalt system med ett starkt 

HVDC-system är mycket olämpligt när DC-systemets tidskonstanter beaktas. 

Sammanfattning 

Ett luftburet växelströmsalternativ har här jämförts med ett markförlagt likströms

alternativ. Slutsatsen är att HVDC-systemets ytterligare feltid (300 ms) medför att 



( 

-------

synkronismen i det regionala ledningssystemet inte kan upprätthållas, utan att detta 

kommer att brytas upp. 

Ett HVDC-system uppfyller därmed inte projektets huvudsakliga drivkraft, vilken är 

att säkerställa det regionala nätets funktion efter ett fel i stamnätet. HVDC-alternativet 

har därför avförts från vidare utredning. 

De parametrar som bedöms i ett teknikval framgår av tabell 4. 

Växelströmsalternativ Likström 

Markåtgång (km2) 7,7 3,9 

Tillgänglighet (%)*) 99,9 98,0· 

Minskning av årliga - 277 - 82 .. 

energiförluster (GWh)**) 

Uppfyller drivkrafter***) Ja Nej 

Schablonmässig kostnad 1320 12 694 

för HVDC-systemet 

(mnkr) 

Tabell4. Parametrar vid teknikval 

*) Tillgängligheten inkluderar omriktarfel och årligt underhåll för DC-systemet. Likströmskabelfel 

ingår inte i siffrorna. Uppstår kabelfel kan avbrottstiden uppskattas till 1 - 2 veckor om material och 

personal finns tillgängligt. Under denna tid kan inte utbyten ske på NordBalt. 

**) Omriktarstationer bidrar med höga förluster. Särskilt markant är detta när överföringsavstånden är 

så korta som i detta fall. 

***) Huvudsaklig drivkraft för att säkerställa det regionala nätet efter ett fel i starnnätet. 
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luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort 
·4 bilagor · 

Regeringens beslut 

Regeringen godkänner de i ärendet redovisade miljökonsekvens
beskrivningarna. 

Regeringen 5eviljar med stöd av ellagen (1997:857) Affärsverket svenska 
kraftnät (Svenska ki=aftnät) förlängd giltighetstid för 400 kV ledningen 
Kimstad-Sege-Arrie inom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge 
och Skåne län samt ansökan om ny koncession för ledningen med ny 
luftledningssträckning avseende passagen genom Staffanstorps tätort, se 
bilaga 1 för kartor över hela sträckan och bilaga 2 för detaljerad karta för 
passagen genom Staffanstorps tätort. 

Regeringen beslutar även att ledningen ska ges en ny 
luftledningssträckning söder om Södra Sandby i enlighet med 
Energimarknadsinspektionens förslag, se bilaga 3 för detaljerad karta för 
passagen söder om Södra Sandby. 

Nätkoncessionen erhåller anläggningsnumret 8000 FB och gäller tills 
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. 

Regeringen avslår yrkanden om att ledningen ska markförläggas, syn på 
platsen och att ärendet ska återförvisas till Energimarknadsinspektionen 
för förnyad handläggning. 

Regeringen tar inte upp yrkanden som rör placering av 
transformatorstationer och ersättningsfrågor till prövning. 

· Postadress · 
103 33 Stockholm 

Bes6ksadress 
Malmtorgs9atan 3 

telefon växel · 
08-405 10 00 

Telefax 
08-:2~ 16 29 

E-post: m.regislrator@regeringskansliet. se 
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Dnr 2014/340 3 79 

Yttrande över uppförande av Svenska Kl'aftnäts planerade 
400 kV-Iedning mellan Nybro och Hemsjö 

Svenska Kraftnät planerar att bygga en 400 k.V-ledning mellan Nybro och 
Hemsjö som en del av en större sträckning, Nordbalt, med strömöverfdring 
till Klaipeda, Litauen. Utredningsområdet i Tingsryds kommun innefattar en 
ledningsväg på mer än 40 km, bland annat i närheten av Konga tätort. 
Förslaget är ute på remiss och Tingsryds kommun har utverkat en förlängd 
svarstid till den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 
Yttrande landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson, 2014-09-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 311, 2014-09-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta landsbygdsutvecklare Jörgen Larssons yttrande med mindre tillägg 
som kommunstyrelsens eget och översända det till Svenska Kraftnät. 

Exp: 
Svenska Kraftnät 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
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Kommunstyrelsen TINGSRYDS KOMMUN 

2014 .. ogq 1' 5 

Onr 
Förslag till yttrande. 
På kommunstyrelsens uppdrag att bereda ärendet lämnas häimed följande förslag till 
yttrande: 

Ytfrande över samrådsunderlag enligt 6 kap 4 § Miljöbalken rörande 
planerad ny 400 kV-Iedning mellan station Hemsjö i Olofströms kom~ 
mun och station Nybro i Nybro kommun 

Svenska Kraftnät har i inbjudan till samråd till Tingsryds kommun 2014~06-11 översänt 
samrådsunderlag för planerad 400 kV -ledning Nybro-Hemsjö, förstudie av flera altema
tiva sträckningar, daterad maj 2014. 

Av handlingen framgår att Svenska Kraftnät har för avsikt att bygga en ny 400 kV ~ 
luftledning mellan station Hemsjö i Olofströms kommun, Blekinge län och station Ny
bro i Nybro kommun, Kalmar län. Kraftledningen passerar genom Blekinge, Krono
bergs och Kalmar län och berör i Kronobergs län i huvudsak Tingsryds kommun. I nå
got av altemativen berörs på en kortare sträcka även Lessebo kommun. 

Tingsryds kommun noterru.· att den planerade 400-kV-ledningen mellan Nybro och 
Hemsjö är avsedd att försföja den nya elförbindelsen mellan Nybro i Sverige och Klai
peda i Litauen (Nordbaltkabeln) som byggs för att binda samman de baltiska statemas 
elnät med de nordiska elnäten. Nordbalt-ledningen byggs för näi-varande och är enligt 
Svenska Kraftnät planerad att tas i drift vid årsskiftet 2015/2016. 

I denna förstudie redovisas olika altemativa sträckningru.· för en ny luftledning. De pre
sentei-ade altemativen följer i stort en befintlig 400 kV-ledning eller en befintlig 130 
kV-ledning, ägd av E.ON, med ett antal olika mellanliggande altemativ. I förstudien har 
redovisats övergripande påverkan på bebyggelse, natmmiljö, landskapsbild, reheation 
och friluftsliv, kulturmiljö, naturresurser och infrastmkturen. 

Tingsryds kommun konstaterat· att den planerade ledningen till mycket stor del kommer 
att gå igenom Tingsryds kommun och då beröra ett sto1t antal markägare i kommunen. 
Ledningslängden inom Tingsryds kommun uppgår fågelvägen till mer än 40 km, I de 
olika alternativen till ledningsst:räckningar som redovisas i samrådshandlingru.na berörs 
ett sto1t antal bostadshus på landsbygden som btukas för såväl pennanent boende som 
fritids boende. Samrådshandlingama visar att ett utredningsområde till och med hru.· lagts 
'ut inom detaljplanelagt och bebyggt område inom Konga tät01t. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Något reservat för den planerade ledningen finns inte redovisat i gällande översiktsplan 
för Tingsryds kommun. I tidigare översiktsplan som antogs 1990 redovisades ett 
skyddsavstånd 'på minst 250 meter från befintlig 400 kV-ledning för tillkomst av nya 
bostadshus. Tingsryds kommqn ser alltjämt detta säkerhetavstånd som aktuellt och vik
tigt att tillämpa vid prövningen av tillstånd för tillkommande bebyggelse. 

Svenska Kraftnät har 2014-06-17 genomfö1t ett allmänt informationsmöte i Konga Fol
kets Hus. LRF har 2014-08-25 inbjudit till ett markäga1möte i Konga, där cirka 170 
personer var nälvarande. Representanter från Tingsryds kommun har deltagit vid såväl 
Svenska I(raftnäts som LRF:s möten. Ett stort antal berörda fastighetsägare har till 
komm1men framför att man som sakägare inte hade fått del av Svenska Kraftnäts inbju
dan till informationsmötet och att man inte heller på annat sätt hade fått kännedom om 
att de var berörda av den planerade ledningsbyggnationen. 

Tingsryds kommun noterar att ledningsanläggningen Nordbalt kommer att utgöras av 
nedgrävd likströmskabel mellan Nybro och Sandvik samt av sjökabel för likström över 
Östersjön till Klaipeda. Således byggs hela Nordbalt från Nybro som en likströmsan
läggning. 
Svenska Kraftnät har trots detta utgått från att den nya kraftledningen ska byggas som 
en luftledning med 400 kV växelström. Några andra telmiska altemativ har inte redovi
sats. Den oro som ledningen redan har skapat hos boende och markägare måste tas på 
allvar. Detta ställer b'avpå att Svenska Kraftnät måste bemöta varför alternativet med 
mad<lrnbel likström inte har tagits upp i analysen. 

Tingsryds kommlll vill med kraft betona att skogsnäringen är en betydande faktor i 
kommunens näringsliv. Kronobergs län har genom sina höga boniteter och goda skogs
tillväxt bland de högsta markvärdena i Sverige sett till avkastningsvärde. Den planerade 
ledningen förläggs i huvudsak i skogsmark. Stora arealer produktiv skogsmark kommer 
således att tas ur bruk om ledningen byggs så som Svenska 10:a:ftnäts förstudie redovi
sar. Utvecklingen efter stonnen Gudrun har lett till ett flertal projekt där haftlednings
gator har utvidgats i olika trädsäkringsprojekt. Det är en allmän tendens att intrången i 
ensldldas markanvändning ökar med olika infrastruktursatsningar. Mfuiga kommunin
vånare och boende samt fritidshusägare i berörda områden har till Tingsryds kommun 
framfört även sin oro för ledningens framtida negativa hälsoeffekter. Oron gäller i första 
hand magnetfält kring ledningen och i andra hand det buller (sk koronaljud) som en ny 
stor ledning kommer att alstra. Flera familjer har framfö1t sin tveksamhet tiIJ att vilja bo 
kvar i närbelägna bostadshus i fall 400 kV-ledningen byggs i närheten av deras hus. Ett 
antal fall av inlösen av fastigheter kan då förväntas bli aktualiserade. Det är därför syn
nerligen viktigt att en analys görs av vilken påverkan som uppstår på berörda boende
miljöer. Samrådsunderlaget är otillräckligt i denna del. 

Tingsryds kommun anser att alternativet med marldcabel måste genomlysas och att jäm
förelser måste redovisas för både alternativet markkabel och altemativet luftledning. 
Vid intemationell kraftöverföring är likström mer eller mindre gällande teknisk stan
dard. Enligt beskrivningen är huvudsyftet med den nya Nordbalt-länken just att möjlig
göra exp01t av ella:aft till de baltiska staterna. Det är känt att från Nybrostationen kom
mer Nordbalt-kabeln att madcförläggas och att en omformning till likström sker redan 
där. Sjökabeln använder likströmsteknik. Det äi· även känt att den så kallade sydväst-

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 oo 

e-posUhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 



2014-09-12, reviderat 20 I 4-09-15 3(4) 

länken som nu är under byggnad utförs som markförlagd likströmskabel på en sträcka 
om cirka 29 mil. Det kan således inte rimligen hävdas att detta är en oprövad teknik. 
Trots detta uppgav Svenska Kraftnäts representant vid samrådsmötet den 19 augusti att 
en likströmkabel inte skulle kunna fylla den funktion i ledningsnätet som var avsedd 
med den nya ledningen. Även tekniska svårigheter med energiförluster och behov av 
kompensationsanläggningar, stora kostnader och dyrare anläggningsarbeten samt drift
säkerhet med risker för avgrävning och problem med felsökning angavs för en markka
bel med växelström. Det är viktigt att dessa jämförelser förs in i huvudrapporten och 
inte enbart i samrådsredogörelsen. 

Redan idag sker ett st01t intrång i landskapsbilden och kulturmiljön genom den befint- . 
liga 400 kV-ledning som genomkorsar Tingsryds kommun. Det finns ett antal passager 
som innebär ett särsldlt stort intrång i 1mlturmiljö och landskapsbild. 
Passagen vid sjön Mien är en mycket känslig miljö. Här finns boendemiljöer med höga 
kulturmiljövärden och ett småskaligt landskap med flera olika natur- och kulturvärden 
som är uppmärksammade i länets natur-och kultmmiljöprogram. Området har stora 
landskapsmässiga värden vaiför en stor 400 kV -ledning kan få en betydande ökad på
verkan på landskaps bilden även om området redan korsas av en la-aftledningsgata av 
denna storlek. Närheten till sjön Mien är även av betydelse eftersom Mien är en del i 
Karlshamns kommuns vattenförsörjning. Området ingår även i riksintresse för naturvår
den enligt 3 kap MB liksom riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 1 och 4 
MB. Även ett Natura 2000-område berörs. Ytterligare en kraftledning kommer sannolikt 
att medföra påtaglig skada på riksintressena. 

Passagen söder om Ko1Tö i stråk E anser Tingsryds kommun vara ännu en synnerligen 
känslig miljö där en ytterligare belastning kan bli direkt skadlig. Här påverkas ett riksin
tresse för naturvården vid ån och det finns värdefull kulturmiljö med fle1talet fornläm
ningar. Området är också viktigt för friluftsliv och turism med kanotleden i Ronnebyån 
och med Korrö hantverksby och naturreservat som mycket attraktiva besöksmål. 

Även passagerna av olika vattendrag som Bräkneån och Mieån samt flera vatten
skyddsområden behöver en särsldld belysning i förstudien. De vattenskyddsområden 
som berörs är Tingsryds vattentäkt vid Stora Hensjön och Långasjöns vattentäkt mnt 
sjön Mien. Sträckningarna G och Gl går inom respektive vattenskyddsområde. Även 
alternativen I, J och H går genom Långasj öns vattenskyddsområde .. Alternativen I och J 
är de som berör vattenskyddsområdet mest och båda sträckningarna korsar Mieån inom 
vattenskyddsområdet. 
Sjön Mien samt Mieån och Brälmeån har även beslutats utgöra Nationellt värdfulla vat
ten av Naturvårdsverket. 

I princip hela den sydöstra fjärdedelen av Tingsryds kommun berörs av det flygskydds
orm·åde som gäller kring Ronneby flygflott:ilj och flygplats. En ny kraftledning av denna 
storlek innebär ett antal nya stolpar med en höjd som kan påverka försvarsmaktens in
tressen. Dessa frågeställningar har redan aktualiserats vid bedömningar av möjliga 
vindkraftsetableringar och har inverkat på kommunens översiktplan. 
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*För att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i 
Tingsryds kommun måste ledningen byggas så att den inte kommer i konflikt med be
byggelse och näringsliv. Kommunen kan konstatera att detta bäst kan uppfyllas genom 
att en likströmskabel i mark samförläggs i ledningsgatan för den befintliga 400 kV
ledningen, Härigenom skulle något ytterligare intrång i princip inte behöva uppstå. 

*Landsbygdsutvecklingen hindras och förbyts i en allvarlig negativ riktning om ytterli
gare mark tas i anspråk för en ny parallell luftledning, Med utgångspunkt från aspekter
na befolkningsutveckling och landsbygdsutveckling och de därmed sammanhängande 
konsekvensema vad gäller den kommunala ekonomin, miljömässiga konsekvenser samt 
för komnrnnutvecldingen i stort har Tingsryds kommun inte råd med att nuvarande och 
framtida/presumtiva invånare drabbas av oro och tveksamhet till att vilja bo och verka i 
de områden som berörs av den planerade luftledningen, 

*I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad för ett 
ytterligare intrång i fo11n av den nya 400-kV-ledningen. 

*En ny luftledning skulle ge betydande negativ inverkan på natmmiljö, landskaps bilden 
och värdefulla kulturmiljöer i kommunen. 

*Likström i marldcabel är en teknik som är i bruk och används redan idag (Sydvästlän
ken har grävts ner i marken på sträckan Vämamo-Hörby. I filmen "Sydvästlänken
elens nya motorväg" redovisar Svenska Kraftnät tydligt fördelama med en markförlagd 
likströmskabel.) 

*Markkabel går snabbare att genomföra tack: vare att markägama hjälper tlll och led
ningsplanema slippel' bli motarbetade och överklagade. En snabb process blir billigare. 

*Det direkta sambandet till den markförlagda likströmskabeln i Nordbalt-projektet gör 
det än mer motiverat att bygga just överföringsledningen mellan Nybro och Hemsjö 
som likströmsledning i mark. 

Sammanfattande bedömning 

Tingsryds kommun konstaterar att de altel·nativ som Svenska Krnftnät redovisar i 
samrådsunderlaget enbart bygger på Iuftledning mecl olika dl·agningar. Inga av 
dessa alternativ är miljömässigt och samhällsekonomiskt godtagbara. Tings1yds 
kommun vill med styrka hävda att den nya planerade överfödngsledningen skall 
byggas som markförlagd likströmskabel på sträckan mellan Nybro och Hemsjö 
samt att likströmskabeln skall samförläggas i befintlig kraftledningsgata för den 
be~intliga 400 kV~lednfogen mellan Nybi·o och Hemsjö. 
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§ 116 

Yttrande över samråd utredningskorridor - 400 kV~ledning 
Nybro-Hemsjö 

Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande och översänder det till Svenska 
Kraftnät: 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 
Svenska kraftnät har till Tingsryds kommun översänt Underlag för samråd 
om Utredningskonido1· -400 kV-ledning Nybro-Hemsjö. Handlingama är 
daterade januari 2015. Underlaget avser anläggande av ny 400 kV
växelströmsledning mellan station Nybro i Kalmar län och Hemsjö i 
Blekinge län. Motiven för att bygga den nya ledningen kan enligt Svenska 
kraftnät sammanfattas enligt följande: En ny elförbindelse, kallad NordBalt; . 
byggs för närvarande mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen. Denna··· 
förbindelse, som byggs med mark- och vattenförlagd kabel, kommer att 
binda samman de baltiska staternas elnät med det nordiska. När den nya 
kabeln tas i drift kommer den överförda mängden el öka kraftigt i regionen 
kring Nybro. För att förbättra överföringskapaciteten i regionnätet behövs en 
ny 400 kvwledning mellan Nybro och Hemsjö. Utbyggnaden eliminerar 
risken för omfattande fel i det underliggande 130 kV-nätet vid eventuella fel 
på stamnätsanläggningar, vilket i sin tur minimerar risken för omfattande . 
strömavbrott i området. 
Svenska kraftnät utreder för närvarande vilken ledningssträckning som är 
mest lämplig för den nya ledningen mellan stationerna i Nybro och Hemsjö. 
Underlaget för samråd om utredningskorridor är en del i det arbetet. 

Nedanstående yttrande redovisar Tingsryds kommuns ställningstaganden i 
ärendet. Följande punkter kan lyftas fram för att kmt sannnanfatta det 
kommunen anför i yttrandet: 
* Tingsryds kommun upprepar kommunens krav på att den aktuella 400 kVw 
ledningen skall byggas som markförlagd likströmskabel samförlagd i 
.Jedningsgatan för den befintliga 400 kV "ledningen mellan Nybro och 
Hemsjö. 
* Ledningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med 
bebyggelse och näringsliv för att trygga en långsiktig och bärkraftig 
utveckling i berörda landsbygdsområden i Tingsryds kommun. 

I Utdragsbestyrlmnde 
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* I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark 
reserverad för ett ytterligare intrång i form av den nya 400 kV-ledningen. 
Tingsryds kommun är av uppfattningen att en sådan omfattande 
markanvändningsfråga som den nu aktuella ledningen innebär fu.· en fråga 
som måste prövas i en översiktsplaneprocess. 
* Det är oklart vilka skyddsavstånd som erfordras i förhållande till olika 
strömlaster. Tingsryds kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetsavstånd 
är viktigt att tillämpa vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande 
kraftledningar som tillkommande bebyggelse. 
* Utöver ovanstående punkter ställer sig Tingsryds kommun bakom de två 
huvudspår som lyfts fram i möte mellan Iänsledningar i Kalmar, Kronoberg 
och Blek.inge län, berörda kommuner, Södra Skogsägarna ochLRF den 18 
februari 2015, nämligen: 

1. Verifiera marksnåla tekniklösningar och bjuda in ABB för att berätta 
om ny teknik och deras landvinningar inom HVDC-tekniken och 
likström vs växelström. 

2. Ta fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys som ger en så 
bred bakgnmd som möjligt. En rapport där vi anlitar externa 
konsulter att räkna fram vilken kostnad en luftledningspåverkan 
medför för bygden, markägare, kommuner och miljöintressen. 

Yttrande 
Enligt samrådshandlingarna har Svenska lcraftnät för avsikt att bygga en ny 
400 kV-luftledningmellan station Hemsjö i Olofströms kommun, Blekinge 
län och station Nybm i Nybro kommun, Kalmar län. Kraftledningen 
passemr genom Blekinge, Kronobergs och Kalmar län och berör i 
Kronobergs län Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommun konstaterar att den planerade ledningen till mycket stor 
del kommer att gå igenom Tingsryds kommun och då beröra ett stort antal 
privatpersoner, markägare och företagare i kommunen. Ledningslängden 
inom Tingsryds kommun uppgår fågelvägen till mer än 40 km. Inom och i 
närheten av den redovisade utredningskorridoren som redovisas i 
samrådsunderlaget berörs ett stort antal bostadshus på landsbygden som 
bmkas för såväl permanent boende som fritidsboende. 

Tingsryds kommun har tidigare genom kommunstyrelsens beslut 2014~09~ 
15, § 181 avgivit yttrande över uppförande av Svenska kraftnäts planerade 
400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. I qetta yttrande redovisade 

I Utdrag.,6estyrkande 
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Tingsryds kommun ett stort antal aspekter. I yttrandet redovisade Tingsryds 
kommun följande sammanfattande bedömning: 
Tings1yds kommun konstaterar att de alternativ som Svenska kraftnät 
redovisar i samrådsunderlaget enbart bygger på luftledning med olika 
dragningar. Inga av dessa alternativ är miljömässigt och 
samhällsekonomiskt godtagbara. Tingsryds kommun vill med styrka hävda 
att den nya planerade över/öringsledningen skall byggas som markförlagd 
likströmskabel på sträckan mellan Nybro och Hemsjö samt att 
likströmskabeln skall saniförläggas i befintlig kraftledningsgataför den 
befintliga 400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö. 

Tingsryds kommun noterar att ledningsanläggningen NordBalt kommer att 
utgöras av nedgrävd likströmskabel mellan Nybro och Sandvik samt av 
sjökabel för likström över Östersjön till Klaipeda, Således byggs hela 
NordBalt från Nybro som en likströmsanläggning. 
Svenska kraftnät har trots detta utgått från att den nya kraftledningen ska 
byggas som en luftledning med 400 kV växelström, Den oro som ledningen 
redan har skapat hos boende och markägare måste tas på allvar. 

Tingsryds kommun vill nu liksom i tidigare samrådsyttrande med kraft 
betona att skogsnäringen är en betydande faktor i kommunens näringsliv. 
Kronobergs län har genom sina höga boniteter och goda skogstillväxt bland 
de högsta markvärdena i Sverige sett till avkastningsvärde. Den planerade 
ledningen förläggs i huvudsak i skogsmark. Stora arealer produktiv 
skogsmark kommer således att tas ur bruk om ledningen byggs så som 
Svenska kraftnäts samrådsunderlag redovisar, Utvecklingen efter· stormen 
Gudmn har lett till ett flertal projekt där kraftledningsgator har utvidgats i 
olika trädsäkringsprojekt. Det är en allmän tendens att intrången i enskildas 
markanvändning ökar med olika infrastruktursatsningar. Många 
kommuninvånare och boende samt fritidshusägare i berörda områden har till 
Tingsryds kommun framfo1t även sin oro för ledningens framtida negativa 
hälsoeffekter, Oron gäller i första hand magnetflilt kdng ledningen och i 
andra hand det buller (sk koronaljud) som en ny stor ledning kommer att 
alstra, Flera familjer har franncilt sin tveksamhet till att vilja bo kvar i 
närbelägna bostadshus i fall 400 kV-ledningen byggs i närheten av deras 
hus. Ett antal fall av inlösen av fastigheter kan då förväntas bli 
aktualiserade. Det är därför synnerligen viktigt att en analys görs av vilken 
påverkan som uppstår på berörda boendemiljöer. Samrådshandlingarna är 
alltjämt otillräckliga i denna del. 

Tingsryds kommun har i rubricerat samrådsunderlag daterat januari 2015 
konstaterat att Svenska kraftnät mycket kortfattat har avfärdat kravet på att 
ledningen byggs som markförlagd likströmskabel. Svenska kraftnät har även 
vid genomförda samrådsmöten kategoriskt givit boende, fastighetsägare, 
företag, föreningar, organisationer, kommuner m fl beskedet att 
verksamhetsutövaren inte avser bygga någon likströmsledning. Svenska 
kraftnät har som verksamhetsutövare fullt ansvar för att bevisa att den 
lösning, som väljs för prövning i en ansökan, är den som bäst löser 
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uppgiften med minst intrång och påverkan på människors hälsa, miljö och 
hushållning med samhällets resurser, som inkluderar skogsbruk och hållbar 
bebyggelseutveckling. Svenska kraftnät kan därmed inte avfärda förslagen, 
utan måste bevisa varför den valda lösningen är bättre. Till stöd för 
utvärdering av verk:samhetsutövarens val ska det finnas redovisning av 
alternativ. Det gäller inte bara alternativakorridorer och olika linjedragning 
inom korridorer, utan även teknikval. 

Frågan om typ av kabel har varit i fokus under samråden. Svenska kraftnät 
hm· under 2014 och 2015 genomfört olika informationsmöten. LRF har 
inbjudit till markägar- och medlemsmöten inom Tingsryds kommun, 
Representanter från Tingsryds kommun har deltagit vid såväl Svenska 
kraftnäts som LRF:s möten. Ett stort antal berörda fastighetsägare har till 
kommunen framfört att de kräver att ledningen grävs ner i marken, 

Typ av lösning är givetvis avgörande för påverkan. En ny luftledning skulle 
ge betydande långsiktig negativ inverkan på naturmiljön, landskapsbilden, 
värdefulla kulturmiljöer och de rent företagsmässiga förutsättningarna att 
bedriva jord- och skogsbruk: i de områden där luftledningar byggs inom 
kommunen. 

Likström i markkabel 400 kV är en teknik som är i bruk och används redan 
idag (Sydvästlänk:en hm· grävts ner i marken på sträckan Värnamo-Hörby. I 
filmen "Sydvästlänken - elens nya motorväg" redovisar Svenska kraftnät 
tydligt fördelarna med en markförlagd likströmskabel.) 

Markkabel går snabbare att genomföra tack vare att mm·kägarna hjälper till 
och ledningsplanerna slipper bli motarbetade och överklagade. En snabb 
process blir billigare. 

Det direkta sambandet till den markförlagda likströmskabeln i NordBalt~ 
projektet gör det än mer motiverat att bygga just överföringsledningen 
mellan Nybro och Hemsjö som likströmsledning i mark. · 

Av detta framgår att alternativfrågan är högt prioriterad och förtjänar 
verksamhetsutövm·ens allvarliga uppmätksamhet. Det är uppenbarligen inte 
formellt möjligt att avfärda frågan och det är upprörande att ett statligt bolag 
agerar på detta sätt. Tingsryds kommun upprepar därmed kommunens krav 
på att den aktuella 400 kV-ledningen skall byggas som markförlagd 
likströmskabel samförlagd i ledningsgatan för den befintliga 400 kV
ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Kommunen konstaterm· åter igen att 
ledningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med bebyggelse 
och näringsliv för att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling i 
berörda Iandsbygdsområden i Tingsryds kommun. 

Landsbygdsutvecklingen hindras och förbyts i en allvarlig negativ riktning 
om ytterligare mark tas i anspråk för en ny parallell luftledning. Med 
utgångspunkt från aspekterna befolkningsutveckling och I 'VI/ I Utdragsb,.styrkandc 
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landsbygdsutveckling och de därmed sammanhängande konsekvensema vad 
gäller den kommunala ekonomin, miljö- och hälsomässiga konsekvenser 
samt för kommunutvecklingen i stort har Tingsryds kommun inte råd med 
att nuvarande och framtida/presumtiva invånare drabbas av oro och 
tveksamhet till att vilja bo och verka i de områden som berörs av den 
planerade luftledningen. 

I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad 
för ett ytterligare intrång i form av den nya 400 kV "ledningen. Tingsryds 
kommun är av uppfattningen att en sådan omfattande markanvändningsfråga 
som den nu aktuella ledningen innebär är en fråga som måste prövas i en 
översiktsplaneprocess, Då ledningslängden för den planerade ledningen 
uppgår till mer än 40 km inom Tingsryds kommun är det inte fråga om 
någon ringa markanvändningsförändring. Kommunen är av den bestämda 
uppfattningen att planering av statlig infrastruktur lika väl som privata och 
kommunala markanvändningsbehov måste få sin tidiga 
markanvändningspl'övning i en övel'siktsplaneprocess. Sådan samlad 
planering kan inte ersättas av den MKB som ska finnas för prövningen, även 
om MKB ska redovisa konsekvenser ur ett planeringsperspektiv, Riksdagen 
har lagt ansvaret för den samlade fysiska planeringen på kommunema. 
Domstolama fäster stort avseende vid den översiktliga planeringen i sin 
prövning av lämplig lokalisering. Statliga myndigheter som Trafikverket 
samverkar med kommunerna för att förbereda omfattande infrastruktur, med 
respekt för det kommunala planmonopolet och för att underlätta och 
samordna processer så att de blir tydliga för allmänheten och mindre 
utdragna. Tingsryds kommun kan inte se motiv för att i detta fall avvika från 
de nationella politiska riktlinjerna om tvärsektoriell planering, utan vidhåller 
att utvärdering av korridor behöver stöd av översiktsplanering i 
mellankommunal samverkan. Det behöver omfatta långsiktiga behov av 
ledningar för att möjliggöra en reell planering. 

Något reservat för den planerade ledningen finns, som nämnts ovan, inte 
redovisat i gällande översiktsplan för Tingsryds kommun. I tidigare 
översilctsplan som antogs 1990 redovisades ett skyddsavstånd på minst 250 
meter från befintlig 400 kV-ledning för tillkomst av nya bostadshus. Det är 
oklart hur detta avstånd räcker i förhållande till olika strömlaster. Tingsryds 
kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetavstånd är viktigt att tillämpa 
vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande kraftledningar som 
tillkommande bebyggelse. Det är i detta·ärende verksamhetsutövarens 
uppgift att utreda och klargöra vilket avstånd som behövs för olika 
strömlaster och föreslå villkor om detta för kommande prövning. 
Bolagets interna policy, som verksamhetsutövaren hänvisar till, saknar 
relevans för bedömning av behövligt säkerhetsavstånd. Den rättspraxis som 
fim1s i Sverige gäller även statliga bolag och gäller framför bolagets egna 
bedömningar av vad som borde vara rimligt avstånd. Kommunerna har ett 
ansvar för tillsyn när det gäller hälsa och. en skyldighet att agera i enlighet 
med den praxis som fim1s, Skulle driften av ledningar innebära att praxis 
krav för hälsa inte iakttas, kan driften inte fortgå. Det klarläggs av praxis att 
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kommunen har en skyldighet att ingripa mot ledningens drift. Detta gör det 
absolut nödvändigt att inför val av teknisk lösning och val av lokalisering 
klarlägga de samlade effekterna vid drift. Vid samlokalisering med a11nan 
ledning måste därmed säkerhetsavstånd bestämmas med ledning av den 
samlade driften, dvs. av befintlig och tillkommande ledning. Driftens 
påverkan måste utvärderas utifrån den maximala utbredningen av effekter, 
dvs. ett wol'st case. I annat fall måste driften regleras med villkor, tex. om 
maximal strömlast, så att effektema inte kan sträcka sig utanföl' 
säkerhets avståndet. 
Tingsryds kommun finner det absolut nödvändigt att planeringsprocessen 
leder till kunskap om faktiska risker, så att tillstånd kan fattas med insikt om 
effekterna och leda till nödvändiga villkor. Den frågan kan inte skjutas fram 
till den efterföljande tillsynen, utan ligger inom beslutsmyndighetens 
ansval'. Det spelar ingen roll föl' prövningsmyndighetens ansvar om 
sökanden är ett offentligt organ eller ett privat bolag. Kostnaden för 
bristfällig planering, dvs. rättelse i efterhand, kan dock komma att läggas på 
samhället då det är offentliga organ som är sökande. Att skattekollektivet får 
betala ger dock inte motiv för att skjuta avgörande frågor på framtiden. 
Tingsryds kommun förutsätter att de frågor som har ställts av kommuner 
och beröl'da i de tidiga skedena av planeringen får sina svar innan ansökan 
upprättas. 

Beslutsunderlag 

Yttrande frånlandsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2015-04-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 132, 2015-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 
Patrick Ståhlgren (M) att två punkter läggs till i yttrande: 

3. Verifiera marksnåla tekniklösningar och bjuda in ABB för att berätta 
om ny teknik och deras landvinningar inom HVDC-tekniken och 
likström vs växelström, 

4. Ta fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys som ger en så 
bred bakgrund som möjligt. En rapport där vi anlitar externa 
konsulter att räkna fram vilken kostnad en luftledningspåverkan 
medför för bygden, markägare, kommuner och miljöintl'essen. 

I Otdragsbestyrkandc 
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Beslutet skickas till: 

Svenska Kraftnät 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Mönsterås kommun 

Nybro kommun 

Emmaboda kommun 

Ronneby kommun 

Karlshamns kommun 

Olofströms kommun 

LRF Sydost> Växjö 

Södra, Växjö 

I Otdragsbestyrkanile 
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§ 280 

Handlingsplan för samverkan kring utredning avseende 400 kv
ledning 
Dm 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen medfinansierar utredningen med 30 000 kr. 

2. Kostnaden tas från attraktivitetsprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 
I förbindelse med den kommun- och regionöverskridande samverkan avseende 
400 k W-ledningen, har berörda parter kommit överens om att gemensamt 
finansiera konsult och utredningsarbete. Kostnaden är beräknad till 30 000 
kronor per kommun. 

Bedömning 
Arbetet är värdefullt för invånarna i Tingsryds kommun men 
samverkansprocessen i sig har både ett stort värde för den aktuella frågan men 
kan även visa sig värdefull i eventuella framtida frågor som gemensamt berör 
hela eller delar av nu involverade regioner, län, kommuner, privata 
organisationer och aktörer. 

Beslutsunderlag 
Se ovan refererade överenskommelse. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 403, 2015-11-23 

Beslutet sldckas till 

Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

2015-12-02 
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förvaltningen 

Ev Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tlngsryd.se 

TJÅNSTESKRIVELSE 

Datum 2015-11-12 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för samverkan kring utredning avseende 400 kW-ledning 
Diarienr: 

Förslag till beslut: 
Att medfinansiera utredningen med 30 000 kr. 

Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Bakgrund 
( I förbindelse med den kommun- och regionöverskridande samverkan avseende 400 kW

ledningen, har berörda parter kommit överens om att gemensamt finansiera konsult och 
utredningsaTbete. 

Kostnad 
Kostnaden är beräknad till 30 000 kronor per kommun. 

Bedömning 
Arbetet är värdefullt för invånama i Tingsryds kommun men samverkansprocessen i sig 
har både ett stort värde för den aktuella frågan men kan även visa sig värdefull i eventu
ella framtida frågor som gemensamt berör hela eller delar av nu involverade regioner, 
län, kommuner, privata organisationer och aktörer. 

Ärendets beredning 
.Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Se ovan refererade överenskommelse. 

( Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

.. ~ 

2=---=~S ~ 
Eva Palmer 
Utvecldingschef 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44152 

Eva.palmer@tingsryd.se 

Ärende: 

Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2015-11-12 

Till KSAU 

Handlingsplan för samverkan kring utredning av
seende 400 kW-ledning 

Att medfinansiera utredningen med 30 000 kr. 

Att kostnaden härleds till attrakti.vitetsprogrammet 

Eva Palmer 
Utvecklings chef 

1 (2) 
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Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund: 

2015-06-15 

För samverkan kring utredning av 400 kW
ledning 

2(2) 

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och 
modema landsbygdskommun, mitt i en stark 
tillväxtregion[ ... ]. Här finns engagerade med
borgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt förenings
liv [ ... ] . I Tingsryds kommun ska medborgaren 
vara i fokus. 

Salmas som strategi, men går väl in i den över
gripande visionens intentioner. 

I förbindelse med den kommun- och regionöverskridande samverkan avseende 400 kW
ledningen, har berörda parter kommit överens om att gemensamt finansiera konsult och 
utredningsarbete. 

Kostnad: 
Kostnaden fu.· beräknad till 3 0 000 kronor per kommun. 

Bedömning 
Arbetet är värdefullt för invånarna i Tingsryds kommun men samverkansprocessen i sig 
har både ett stort vfu.·de för den aktuella frågan men kan även visa sig vfu.·defull i eventu
ella framtida frågor som gemensamt berör hela eller delar av nu involverade regioner, 
län, kommuner, privata organisationer och aktörer. 

n;J _____ -------,-----__ _ 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-posUhemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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2016-06-13 

§ 167 

Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar 
av den planerade 400 kV ledningen mellan Nybro och Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och översänder det till 
Svenska Kraftnät. 

2. Yttrandet översänds till regeringen för kännedom. 

Yttrande 

Tingsryds kommun har tidigare till Svenska kraftnät avgivit samrådsyttranden 
genom dels kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181, dels 
kommunstyrelsens beslut 2015-05-11, § 116. Tingsryds kommun vidhåller 
alltjämt innehållet i dessa tidigare yttranden som i huvudsak innebär att 
luftledning med växelström inte godtas i Tingsryds kommun samt att alternativet 
med nergrävd likströmskabel förordas. 
Tingsryds kommun konstaterar åter igen att ledningen måste byggas som 
markförlagd ledning så att den kommer i så liten konflikt som möjligt med 
bebyggelse och näringsliv samt natur- och kulturmiljövärden för att trygga en 
långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i Tingsryds 
kommun. En markkabel i befintlig ledningsgata, som alla parter utom Svenska 
kraftnät kräver, medför minimala omgivningsstömingar och eliminerar bl a 
behovet av analys och val av alternativ inom de sträckningar som redovisas i det 
kompletterande samrådet. 

Tingsryds kommun har i likhet med övriga berörda kommuner varit delalctig i 
den samhällsekonomiska analysen som Pöyry arbetat fram under våren 2016. 
Denna utredning har en annan infallsvinkel. Den belyser hur markägarnas 
fastigheter påverkas, hur boende i nännilj ön oroas och hur kommunernas 
utveckling begränsas i olilca avseenden. Den samlade ekonomin, acceptans och 
intäktsmöjligheter minskar till följd av en projekterad luftledning. Det finns ofta 
förståelse för ett modernt och säkert elnät men den enskildes uppoffringar står 
inte i proportion till det allmänna intresset. Engångsersättningarna till markägare 
berälmas i rapporte.n till drygt 30 miljoner medan förädlingsvärdet på skog ligger 
på ca 180 miljoner (över 70 år). Den intälctsmöjligheten på fastigheterna 
försvinner och bidrar till att lönsamhet, investeringsvilja och tilltro till bygderna 
minskar. Svenska kraftnät följer sannolikt verksamhetsutövarens krav 
översiktligt enligt miljöbalken etc, men konsekvenserna hur bygdens markägare, 
entreprenörer, invånare och företagare kan bo, verka och utvecklas begränsas 
betydligt ur andra synvinldar. Det allmänna intresset bör därför i högre 

utctragsbestyr1rnncte I\ t n , 
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utsträckning kompensera det enskilda, i vart fall ekonomiskt för att hela Sverige 
ska leva även fortsättningsvis. 

Detta har Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i dom 2016-05-19 fastlagt 
imålnrM 1071-15. 

Svenska kraftnät har i ärendet bifogat dokumentet ''Kommentarer till vanliga 
frågor och synpunkter. Utdrag ur samrådsredogörelse 2, 2015-12-22." Tingsryds 
kommun har noterat att Svenska kraftnät i avsnittet "1.9. 7 En sammanfattande 
kostnadsjämförelse" på sidan 42-43 redovisar följande: 
"Den "extra" yta som tas i anspråk för en AC-luftburen ledning och som 
påverkar bl.a. jord- och skogsbruk, besöksnäring samt natur- och friluftsliv 
måste således värderas till mer än 30 miljoner kronor per hektar (/) för att en 
DC-lösning- om den varit tekniskt möjlig- ska kunna försvaras rent 
ekonomiskt. " 

Tingsryds kommun konstaterar att det i Sverige idag finns ett stort behov av att 
skapa rättvisa och moderna regler för intrångsersättningar. Tingsryds kommun 
hemställer därför att Svenska kraftnät snarast initierar seriösa förhandlingar på 
politisk nivå, utifrån regeringens årliga reglerings brev till Svenska kraftnät, om 
hur enskilda intressen ska behandlas på ett rättvist sätt i demokratisk anda med 
syfte att intrång inte ska hindra fortsatt utveckling, boende och företagande på 
landsbygden nät· mark tas i anspråk för allmänna intressen. 

Beskrivning av ärendet 

Svenska Kraftnät har i skrivelse 2016-05-16 för kompletterande samråd översänt 
underlag för följ ande områden/passager: 
-Ållenäs-Solliden 
-Dockemåla 
-Starkeklev 
-Getasjön 
De tre förstnämnda områdena/passagerna berör Tingsryds kommun. 

För Ållenäs-Solliden är de alternativa ledningssträckningarna beskrivna enligt 
följande: 

Alternativ 1 innebär att den nya ledningen går parallellt med och på den 
sydöstra sidan om befintlig 400 kV-ledningförbi byarna Allenäs, Granliden och 
Solliden. Efter passage av Krokfjorden korsas den befintliga 400 kV-ledningen 
för att därefter fortsätta mot Hemsjö parallellt på nordvästra sidan. 

I Utdragsbestyrkande 
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Alternativ 2 innebär att korsningen flyttas längre åt nordost, till vcigen mellan 
Soltiden och Stenholmen/Granliden, för att öka avståndet mellan den planerade 
ledningen och husen i Solliden. Efter korsningen fortsätter den planerade 
ledningen mot Hemsjö och korsar Krokjjorden parallellt med, på nordvästra 
sidan om den befintliga ledningen. 

För Dockemåla är de alternativa ledningssträclrningarna beskrivna enligt 
följande: 

Alternativ 1 (tidigare prelimincir strcickning) 
Detta alternativ utgörs av den prelimincira placering av ledningen som 
presenterades i samrådsunderlagetfrånjanuari 2015. Ledningen föreslås i detta 
alternativ korsa den befintliga 400 kV-ledningen öster om Dockemålaför att 
sedan placeras parallellt, på södra sidan om befintlig 400 kV-ledning genom 
byn. 

Alternativ 2 
Alternativet innebär att ledningen placeras parallellt med befintlig 400 kV-
ledning på dess norra sida genom Dockemåla. · 

Alternativ 3 
Detta alternativ innebar att ledningen placeras i en båge i ny skogsgata norr om 
Dockemåla. 

För Starkeldev är de alternativa ledningssträckningama beskrivna enligt 
följande: 

Alternativ I: Utgörs av det ursprungliga alternativet. Den planerade ledningen 
korsar den befintliga 400 kV-ledningen från sydöstra till nordvcistra sidan strax 
nordöst om Mieån och fortsätter därefter på nordvästra sidan över ån. 

Alternativ 2: Korsningen av den befintliga ledningenförs'/guts ca 500 meter åt 
nordost, jämfört med placeringen av korsningen i alternativ 1. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson, 2016-06-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17 4, 2016-06-13 

I Utdragsbestydrande 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen för Bleldnge län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Mönsterås kommun 
Nybro kommun 
Emmaboda kommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
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ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 5 september 2016, kl. 08.30- 11.50 

Mikael Jeansson (S), ordf. 
Barbro Svensson (S) 
Patrick Ståhlgren (M) 
Anna Johansson (C) 
Lennart Fohlin (C) 

Laila J eppsson 
Jörgen Wijk 

Barbro Svensson 

Omedelbar justering 

Mikael Jeansson 

~~~ J!Xf,~ 
Barbro Svensson 

Paragraf § 230 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
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Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2016-09-05 
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Datum då 
anslaget tas ned 2016-09-28 
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§ 230 

Yttrande med anledning av Energimarknadsinspektionens 
förfrågan gällande planerad 400 kV -ledning mellan Nybro
Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott avger nedanstående yttrande till 
Energimarknadsinspektionen. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

Yttrande 

Tingsryds kommun konstaterar att inga koncessionshandlingar från svenska 
kraftnät ännu har översänts. Tingsryds kommun kan och vill i nuläget inte 
ange några handläggningstider för frågor som gäller beslut och dispenser för 
den planerade ledningen. 

Kommunen konstaterar att det i gällande översiktsplan inte finns mark 
reserverad för ett ytterligare intrång i f01m av den nya 400 kV-ledningen. 
Tingsryds kommun är alltjämt av uppfattningen att en sådan omfattande 
markanvändningsfråga som den aktuella ledningen innebär är en fråga som 
måste prövas i en översiktsplaneprocess. Då ledningslängden för den 
planerade ledningen uppgår till mer än 40 km inom Tingsryds kommun är 
det inte en fråga om någon ringa markanvändningsförändring. Tingsryds 
kommun har redan 2015 till svenska kraftnät framfört att kommunen är av 
den bestämda uppfattningen att planering av statlig infrastruktur lika väl 
som privata och kommunala markanvändningsbehov måste få sin tidiga 
markanvändningsprövning i en översiktsplaneprocess. 

Följden av. att ledningen inte har behandlats i kommunens översiktsplan kan 
bli att handläggningstiden för kommunala beslut och dispenser kan 
förlängas avsevärt. 

Efter en översiktlig genomgång av tillgängligt material kan följande 
ärendetyper bli föremål för kommunal prövning: 
- Överväganden angående mark- och vattenanvändning 
- Strandskyddsdispens inom skyddade områden 

Beskrivning av ärendet 

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) planerar att bygga en ny 
400 kV-ledning mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö. Projektet har status som 

I Dtdragsbcstyrkande 
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ett projekt av gemensamt intresse enligt PCI-förordningen. Detta innebär 
bland annat att projektet är prioriterat på Europanivå och att handläggningen 
av vissa ärenden avseende projektet påverkas av PCI-förordningen. 

Energimarknadsinspektionen har i förfrågan 2016-06-23 till Tingsryds 
kommun översänt följande frågor: 

1) Hur lång handläggningstid har ni i era aktuella ärendetyper? Notera att 
PCI-förordningen i princip kräver att handläggningen inte får ta längre tid 
än 1,5 år. 

2) Vilka moment ingår i er handläggning fram till att ett beslut har fattats, 
och hur lång tid tar respektive moment? 

Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson har skrivit förslag till yttrande, 
Förlängd svarstid har erhållits till dagens datum 2016-09-05, varför ärendet 
justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-08-3 l 

Beslutet skickas till: 

Energimarknadsinspektionen 

I Otdragsbestyrkande 
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Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 17 oktober 2016, kl. 13.00-15.40 

Mikael J eansson, ordf. (S) 
Barbro Svensson (S) 
Tomas Blomster (S) 
Åke Gummesson (S) 
Patrick Ståhlgren (M) 
Kenneth Görtz (M) 
Åke Nyberg (M) 

Mikael Andersson (C) 
Lennart Fohlin (C) 
Cecilia Cato ( C) 
Göran Mård (V) 
Leon Jensen (SD) 
Marianne Bergström (KD) 

1 (37) 

Laila J eppsson 
Helena Clemedtson 
§§ 211-212 

Jörgen Wijk 
Daniel Gustafsson 
§§ 213-228 

Christer Kaisajuntti 
§ 232 

Tomas Blomster 

Kansliavdelningen, tisdag 18 oktober 2016, kl. 11.00 

... ~ ..... ~ ...................... . Paragrafer §§ 211 - 240 

ael Jeansson 

~-~~ .. 
Tomas Blomster 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (37) 

2016-10-17 

§ 231 

Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för del 
av den planerade 400 kV ledningen mellan Nybro och 
Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande till Svenska kraftnät: 

Yttrande 

Tingsryds kommun har tidigare till Svenska kraftnät avgivit samråds
yttranden genomkommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181, 2015-05-11, 
§ 116 samt 2016-06-13, § 167. 

Tingsryds kommun vidhåller alltj ätnt innehållet i dessa tidigare yttranden 
som i huvudsak innebär att luftledning med växelström inte godtas i 
Tingsryds kommun samt att alternativet med nergrävd likströmskabel 
förordas. 

Tingsryds kommun konstaterar ånyo att ledningen måste byggas som 
markförlagd ledning så att den kommer i så liten konflikt som möjligt med 
bebyggelse och näringsliv samt natur- och kulturmiljövärden för att trygga 
en långsiktig och bä.rk..raftig utveckling i berörda landsbygdsområden i 
Tingsryds kommun. En markkabel i befintlig ledningsgata, som alla parter 
utom Svenska kraftnät kräver, medför minimala omgivningsstörningar och 
eliminerar bl a behovet av analys och val av alternativ inom de sträckningar 
som redovisas i det kompletterande samrådet. 

Med hänvisning till det ovan redovisade förordar Tingsryds kommun att 
ledningen inom delsträckan Harebo och Lindholmen, som delvis berör 
markområden inom Tingsryds kommun, parallellbyggs med den befintliga 
400 kV-ledningen samt att ledningen byggs som markförlagd 
likströmskabel sam.förlagd i ledningsgatan för den befintliga ledningen inom 
såväl den alctuella delsträckan som ledningen som helhet mellan Nybro och 
Hemsjö. 

Tingsryds kommun konstaterade redan i yttrande 2016-06-13, § 167 att det i 
Sverige idag finns ett stort behov av att skapa rättvisa och moderna regler 
för intrångsersättningar. Tingsryds kommun hemställer därför på nytt att 
Svenska kraftnät snarast initierar seriösa förhandlingar på politisk nivå, 
utifrån regeringens årliga reglerings brev till Svenska kraftnät, om hur 
enskilda intressen ska behandlas på ett rättvist sätt i demokratisk anda med 

Utdragsbestyrlrnnde z o 16-10-18 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 25 (37) 

§ 231 fo1ts. Dnr 2014/340 379 

syfte att intrång inte ska hindra fo1tsatt utveckling, boende och företagande 
på landsbygden när mark tas i anspråk för allmänna intressen. 

Beskrivning av ärendet 
Svenska kraftnät har i skrivelse 2016-08-25 till Tingsryds kommun översänt 
handlingar som avser Kompletterande samråd om alternativa sträckningar 
för delar av den planerade 400 kV ledningen mellan Nybro och Hemsjö. De 
delsträckor som är föremål för detta kompletterande samråd är 
nedanstående: 
- Hagaberg-Baggetorpskvarn 
- Markustorp-Nybro station 
- Nybro-Vackamo 
-Harebo och Lindholmen 
- Öjasjön 
-Mörrumsån 
Tingsryds kommun berörs av delsträckan Harebo och Lindholmen. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för del av den planerade 
400 kV ledningen mellan Nybro och Hemsjö 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larssons 2016-09-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 252, 2016-09-19 

Protokollet sldckas till 
Svenska Kraftnät 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

TG 
I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) 

2016-12-05 

§ 266 

Nyttjanderättsavtal för fastigheter vid planerad 400 k.V 
ledning mellan Nybro och Hemsjö 
Dm 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår de nyttjanderättsavtal som Svenska la·aftnät har 
föreslagit. · 

Beskrivning av ärendet 

Svenska Kraftnät har i shivelse 2016-10-18 informerat Tingsryds kommun 
om att Affärsverket Svenska kraftnät har behov av att nyttja befintliga 
anslutningsvägar under den tid som inventeringar och markundersökningar 
sker samt vidare för byggnation och underhåll. I skrivelsen anger Svenska 
kraftnät att man därför redan nu önskar att teckna nyttjanderättsavta1 med 
berörda väghållare. 

Med anledning av det ovan redovisade har Svenska kraftnät tillsammans 
med skrivelsen översänt tre exemplar av nämnda avtal med kaita utvisande 
aktuell vägsträcka för varje avtal. 

Svenska kraftnät ber om Tingsryds kommuns underskrift på två av dessa 
avtal samt att dessa skickas i retur till Svenska kraftnät senast 2016-11-14. 
Under olika punlcter i de förslagna avtalen regleras Bakgrund, Upplåtelsens 
omfattning, Vägens sldck, Snöröjning, Ersättning, Tillfälliga skador samt 
Villkor. 

I respektive avtal redovisar Svenska kraftnät det ersättningsbelopp som 
affärsverket har rälmat fram. Enligt sluivelsen kommer Svenska kraftnät 
snai·ast efter Svenska luaftnäts undersluift att utbetala ersättningsbeloppen 
samtidigt som ett exemplar av avtalen skickas åter till Tingsryds kommun. 
Enligt Svenska luaftnät kommer även en minimiersättning om 1000 Ia·onor 
att utgå per fastighet/vägsamfällighetsförening. 

Aktuella avtalsförslag som berör Tingsryds kommun 
Svenska kraftnät hai· i anslutning till ovannämnda sluivelse översänt 
sammanlagt 11 st avtal som berör Tingsryds kommun som väghållare. 
Följande sammanställning redovisar vilka samfälligheter/vägar som 
Svenska luaftnät vill nyttja, väglängd samt av Svenska kraftnät framrälmad 
engångsersättning: 

2016-12-07 
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2016-12-05 

§ 266 forts. Dnr 2014/340 379 

Samfälligbet/väg Vägnummer Väglängd Engångsersättning 
Blötan V3006 c:a 850 8 500:-

m 
Illareboda V2680 c:a 3700 37 000:-

m 
Kavsjömåla V2720 c:a 3400 34 000:-

m 
Genesmåla V2945 c:a 1200 12 000:-

m 
Kållebo V2840 c:a 1500 15 000:-

m 
Tattamåla V2980 c:a 1000 10 000:-

m 
Grönvik V3007, c:a 5650 44 300:-

V3060 m 
Långasj ömåla östra V3180 c:a2950 29 500:-

m 
Rävemåla Estamåla V2800 c:a 7250 44 300:-

m 
Gummagölsmåla V3170 c:a 1100 11 000:-

m 
Ekelund V3360 c:a2300 23 000:-

m 
Totalt c:a 30900 268 600:-

m 

Analys 
I nedanstående punkter anges omständigheter som bör ligga till gmnd för 
Tingsryds kommuns ställningstagande till de aktuella avtalsförbindelserna 
med Svenska kraftnät: 

1. Enligt avtalsförslagen är Svenska kraftnäts avsikte1· att lämna en 
engångsersättning för allt nyttjande av vägarna från tiden för planeringsstart 
och därefter en för dagen ofömtsägbar framtida tidpunkt. 

· För 9 av de 11 samfälligheterna/vägarna vill Svenska kraftnät enligt 
avtalsförslagen utbetala en engångsersättning på 10 kronor per meter väg. 
För de båda längsta vägarna -Grönvik och Rävemåla Estamåla - uppgår 
engångsersättningen till 7,84 respektive 6,11 kronor per meter väg. Dessa 
belopp kan jämföras med de statsbidrag som Tingsryds kommun får årligen 
för driften ay de enskilda vägarna i Tingsryds kommun. Det genomsnittliga 
statsbidraget för samtliga 226 ensldlda vägar/vägdelar oavsett vägkategori 
uppgår till 8,75 kronor per meter under innevarande år 2016. Det årliga 
statsbidraget uppgår således nästan till den engångsersättning som Svenska 
kraftnät erbjuder och för vissa vägar (vägarna Grönvik och Rävemåla 
Estamåla i ovanstående tabell) är till och med det årliga statsbidraget högre 
än engångsersättningen. 

I Otdragsbestyrkande 
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2016-12-05 

§ 266 folis. Dm 2014/340 379 

2.Tunga transp01ter ökar vägslitaget och kan orsaka en utmattningseffekt på 
vägarna. Även ldimatfaktorer inverkar så att vägarna får en kortare 
livslängd. 

3. Det ter sig tveksamt om en väghållare för enskilda vägar kan stå som 
avtalspait i ett nyttjanderättsförhållande. Denna fråga utreds för närvarande 
av mark- och exploateringsingenjör Filip Storm. 

4. Avtalen saknar hänvisning till lagstiftning som reglerar nyttjanderätts
och a1Tendeavtal. 

5. I avtalen anges inte någon tid för avtalsupplåtelserna och avtalen 
innehåller inte heller någon uppsägelseklausul. Svenska kraftnäts 
handläggare har vid telefonsamtal 2016-11-03 muntligt dock förtydligat 
Svenska kraftnäts avsikter att nyttjanderättsavtalen ligger på en 49-årig 
avtalstid. · 

6. Vad gäller frågan om kraftledningarnas livslängd kan följande fakta 
konstateras beträffande den befintliga 400 kV-ledningen Kimstad-Sege
Arrie som delvis går pai·allellt med den kraftledning som Svenska kraftnät 
nu planlägger: 
Kraftledningen erhöll tillstånd och byggdes år 1963. Enligt regeringens 
beslut 2016-09-22 har Svenska kraftnät erhållit förlängd koncession tills 
vidai·e med möjlighet till omprövning efter 40 år. Med andra ord har den 
befintliga 400 k V-ledningen en giltig tillståndsperiod på minst 93 år - från 
år 1963 till år 2056. 
Av dessa uppgifter kan konstateras att även den av Svenska kraftnät 

- - - - - -pliineräa.ekraftfooningen sannolikt lrnmm:erattfå-en-myclcet lång-livslängd-. ~ 

Justerare 

L 

Dessa tidshorisonter måste således vägas in i bedömningar laing innehållet i 
de nu föreliggande förslagen till nyttjanderättsavtal. 

7. Vidare kan konstateras att Tingsryds kommun och Svenska la·aftnät är 
oense om hur den nya kraftledningen skall byggas - Tingsryds kommun har 
i samtliga samrådsyttranden vidhållit att luftledning med växelström inte 
godtas i Tingsryds kommun samt att alternativet med nergrävd 
likströmskabel förordas. 

8. I dagsläget finns inte heller några beslut om nätkoncession för den 
ledning som Svenska kraftnät vill bygga. Svenska laaftnät har ännu inte 
inlämnat någon tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. 

Slutsats 
Tingsryds kommun bör med hänvisning till ovan redovisade omständigheter 
ej godkänna de från Svenska kraftnät översända nyttjanderättsavtalen. 

I Ot(fragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

Dm 2014/340 379 

8 (27) 

Skrivelse från Svenska Kraftnät, 2016-10-18, med tillhörande förslag om 
nyttjanderättsavtal _ 
Yttrande från landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson, 2016-11-03 
Slcrivelse från marlc- och exploateringsingenjör Filip Storm, 2016-11-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 327, 2016-11-07 

Beslutet sldckas till 
Svenska Kraftnät 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Utdragsbestyrkande 
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