PM Rotel I (Dnr KS 2018/252)

Tillstånd att fortsätta använda del av en befintlig 245 kVdubbelledning (nätkoncession för linje) från
stamnätsstationen Högdalen till stamnätsstationen
Nacka i Stockholms stad
Remiss från Energimarknadsinspektionen
Remisstid den 12 april 2018
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Affärsverket Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig dubbelledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en befintlig ledning som utgör en cirka 1,7 km lång delsträcka av den
220 kV-dubbelluftledning mellan stationerna Högdalen och Nacka. Delsträckan är
belägen inom Sköndal och Skarpnäcks gård och går mellan Sandåkraskolan i väster
fram till korsningen av Flatenvägen och Listuddsvägen.
Ärendet i sin helhet finns tillgängligt på Energimarknadsinspektionens hemsida.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.
Stockholms Stadshus AB har avstått från att svara.
Stadsledningskontoret har inget att erinra mot förslaget då det anser att det är
positivt att regionens elnätsförbindelser förstärks samt att befintlig infrastruktur och
markområden utnyttjas då det är mest skonsamt för miljö och omgivning.
Mina synpunkter
Med en växande befolkning i Stockholmsregionen växer också behovet av el. Det är
viktigt att Svenska kraftnät säkerställer en långsiktig plan för hur kraftförsörjningen
ska kunna tryggas för en växande befolkning, både i Stockholms stad och i
kranskommunerna. Det är positivt i de fall det är möjligt utnyttja befintlig
infrastruktur och markområden då det är mest skonsamt för miljö och omgivning.
Området där luftledningen idag går är intressanta för stadsutveckling. Redan idag
planeras ett stort antal bostäder i Skarpnäck liksom i Sköndal och på sikt kan
områdena kring Nynäsvägen vara intressanta för stadsutveckling. Jag vill framhålla
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vikten av att Svenska kraftnät i närtid och i samverkan med staden utreder hur
elförsörjningen till dessa området kan säkras.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 28 mars 2018
KARIN WANNGÅRD

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Affärsverket Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig dubbelledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en befintlig ledning som utgör en cirka 1,7 km lång delsträcka av den
220 kV-dubbelluftledning mellan stationerna Högdalen och Nacka. Delsträckan är
belägen inom Sköndal och Skarpnäcks gård och går mellan Sandåkraskolan i väster
fram till korsningen av Flatenvägen och Listuddsvägen.
Förslaget som nu söks nätkoncession för utgörs av befintlig 220 kV-ledning som
uppfördes 1997. Ledningen passerar huvudsakligen vägren och sidoområden till
Tyresövägen, Sandåkravägen och Flatenvägen.
Motiven för att befintlig ledning presenteras som huvudförslag är att inga nya
allmänna intressen påverkas av detta förslag, att det innebär orimliga kostnader att
riva och ersätta en fullt fungerande ledning samt att befintlig luftledning fullt ut
möter det regeringsuppdrag som Svenska kraftnät har för sin verksamhet (att
utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem).
Staden har fått ärendet på remiss från Energimarknadsinspektionen för
besvarande senast den 11 april 2018, men har sökt och fått förlängd svarstid till den
12 april 2018.
Staden svarade på samrådsunderlag från Svenska kraftnät i detta ärende i juni
2017 (Dnr 133-905/2017).
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus
AB. Stockholms Stadshus AB har avstått från att svara.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret är positivt till att regionens elnätsförbindelser förstärks samt att
befintlig infrastruktur och markområden utnyttjas då det är mest skonsamt för miljö och
omgivning. Kontoret har därför inget att erinra mot remissförslaget.
Stadsledningskontoret vill samtidigt framföra att det område där luftledningen passerar är
intressant för framtida stadsutveckling. Som nämnts i remisshandlingen har ett program för
Skarpnäck tagits fram men även för Sköndal, söder om Tyresövägen, där ett stort antal
bostäder och verksamheter är under utveckling. På lite längre sikt ser stadsledningskontoret
att områdena runt Tyresövägen kan komma att vara föremål för stadsutveckling, i syfte att
binda samman Skarpnäck och Sköndal och samtidigt tillföra nya bostäder.
Stadsledningskontoret föreslår att Svenska kraftnät i närtid och i samverkan med
Stockholms stad påbörjar ett arbete att utreda hur elförsörjningen kan tillgodoses när området
runt Tyresövägen utvecklas och bebyggs.
Som svar på remissen ”Tillstånd att fortsätta använda del av en befintlig 245 kVdubbelledning (nätkoncession för linje) från stamnätsstationen Högdalen till
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stamnätsstationen Nacka i Stockholms stad” hänvisas till vad som anförts i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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