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Samråd inför ansökan om förlängd koncession av 220
kV ledning mellan kraftstationerna Anneberg och
Danderyd
Ärendet
Danderyds kommun bereds möjligheten att lämna synpunkter inför ny
koncession för Svenska kraftnäts befintliga 220 kV luftledning mellan
kraftstationerna i Anneberg och Danderyd (Rinkebyvägen).
Samrådets syfte är att samla in synpunkter inför framtagande av
koncessionsansökan för den aktuella ledningen. Svenska kraftnät önskar
synpunkter senast den 27 oktober 2017. Danderyds kommun har fått anstånd
att lämna yttrande till den 14 november.
Av de alternativ som läggs fram förordar Kommunledningskontoret att
luftledningen behålls på nuvarande plats. Kommunledningskontoret begär
dock att Svenska kraftnät i kommande underlag även redovisar alternativet
markförlagd kabel mellan kraftstationerna Anneberg och Danderyd.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets
synpunkter i enlighet med tjänsteutlåtandet som svar i samrådet.
Bakgrund
Svenska kraftnät har tillstånd (koncession) att driva kraftledningen mellan
kraftstationerna i Anneberg och Danderyd (Rinkebyvägen). Tillståndet är
tidsbegränsat och måste förlängas för att ledningen ska få fortsätta vara i
drift.
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Samrådets syfte är att samla underlag inför förlängningsansökan av
koncession samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Ledningen mellan kraftstationerna i Anneberg och Danderyd består i
dagsläget av en 220 kV-luftledning på cirka 750 meter. Samrådsunderlaget
redovisar även två alternativa ledningskorridorer. Alternativ A är cirka 800
meter lång och 60 – 135 meter bred, placerad öster om befintlig ledning och
alternativ B är cirka 850 meter lång och 60 – 135 meter bred, placerad
väster om befintlig ledning. Att anlägga en ny luftledning innebär påverkan
på befintlig miljö i både anläggnings- och driftskedet längs båda
alternativen.
Kommunledningskontoret förordar av dessa alternativ att ledningen behålls
på nuvarande plats.
I samrådsunderlaget nämns att alternativet markförlagd kabel inte är ett
huvudalternativ på grund av tekniska skäl, driftsäkerhet och ekonomi.
Kraftledningen passerar för nuvarande mark som på sikt skulle kunna vara
attraktiv för samhällsutveckling och ligger i det stråk med potential i
samband med en eventuell framtida tunnelförläggning av E18. Därför begär
kommunledningskontoret att Svenska kraftnät i kommande underlag
redovisar alternativet markförlagd kabel mellan kraftstationerna.
Kommunledningskontoret begär även att miljöpåverkan och
försiktighetsåtgärder kopplat till de olika alternativen förtydligas i
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Åsa Heribertson
Kommundirektör
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 – Samrådsunderlag inför ansökan om förlängd koncession av 220
kV ledning mellan Anneberg och Danderyd.
Expedieras
Beslut och tjänsteutlåtande märkt med dnr 2006/1009 till registrator@svk.se
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