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Begäran om yttrande över komplettering avseende västra delen
av Lunds tätort till ansökan om nätkoncession
Energimarknadsinspektionen (Ei) vill att Lunds kommun yttrar sig över den
komplettering som E.ON Energidistribution AB (E.ON) har inkommit med, se bilaga 1,
kopia på komplettering daterad 2018-12-18 med tillhörande bilagor.
Vi vill ha ert yttrande senast den 27 maj 2019. Skicka svaret till registrator@ei.se. Ange
diarienumret 2018-102155 i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Nätkoncessionsbeslut och överklagan
Ei beslutade den 8 november 2016 i två ärenden (diarienr 2008-105155 och 2016-102980)
att meddela E.ON förlängd nätkoncession för linje för en luftledning i vardera ärendet
mellan Sege till Barsebäck i Burlövs, Staffanstorps, Lunds, Lomma och Kävlinge
kommuner. Ledningarna ska drivas med 130 kV (nominell spänning) och konstrueras för
145 kV (konstruktionsspänning). Besluten överklagades till mark- och miljödomstolen.
Uppmärksammad intressekonflikt, återförvisning och behov av komplettering
Mark- och miljödomstolen upphävde besluten och återförvisade ärendena för fortsatt
handläggning (mål nr M 6779-16 och M 7207-16). I domskälen belyses en intressekonflikt
mellan behovet av elledningarna kvar i befintlig sträckning och intresset av förtätning i
de västra delarna av Lunds tätort . Domstolen ställer därför krav på en komplettering.
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Riktlinjer för kompletteringen
Mark- och miljödomstolen motiverar kompletteringen med att det enligt Lunds
kommuns översiktsplan från 2010 finns två områden i Värpinge som är prioriterade för
förtätning under 1–20 år och uppgiften att nästan 600 bostäder kan tillkomma i fas 1.
Mark- och miljödomstolen beaktar inte kommunens planer på förtätning på längre sikt
än så. Komplettering ska ta sikte på den intressekonflikt som uppkommer i de angivna
delarna av västra Lund. Det innebär enligt domstolen inte att underlaget enbart ska avse
en kabelförläggning på denna sträcka, utan även kostnaderna för en alternativ sträckning
som går längre västerut. E.ON har då att närmare överväga var en alternativ sträckning
kan ansluta till den befintliga sträckningen norr och söder om de två områdena i
Värpinge. Domstolens krav avser därutöver inte några andra delar av ledningarna. Det
är alltså inte hela den befintliga sträckningen som omfattas av intressekonflikt en.
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E.ON:s komplettering
E.ON har inkommit med en komplettering avseende ett markkabelalternativ och ett
luftledningsalternativ men är fortsatt av den ståndpunkten (under rubriken E.ON:s
yrkanden mm i kompletteringen) att bibehålla den befintliga ledningen i dess nuvarande
sträckning och utförande.
Kompletteringen berör en kortare del, av hela de befintliga ledningarna, inom Lunds
kommun och omfattas av Lunds kommuns översiktsplan varför Ei vill att Lunds
kommun yttrar sig över E.ON:s komplettering.
Vid frågor med anledning av denna begäran om yttrande vänligen kontakta
handläggaren enligt ovan.
Med vänlig hälsning
Conny Bäckman

Bilagor:
1

E.ON Energidistribution AB:s komplettering 2018-12-18 inklusive tillhörande bilagor .

