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Dnr KS 2018/0616

Yttrande över remiss om ny luftledning mellan
Marks kommun och Halmstads kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 10 januari till Svenska kraftnät.
2. paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har ombetts komma in med synpunkter på remiss från
Svenska kraftnät. Remissen avser anläggande av ny 400 kV luftledning från
Horred i Marks kommun, genom Varbergs och Falkenbergs kommuner, till
Breared i Halmstads kommun.
Idag rymmer ledningsgatan två luftledningar, som tillsammans utgör en
viktig kanal för strömförsörjningen av södra Sverige och för elutbytet
mellan Danmark och Norge. En av de befintliga luftledningarna behöver
bytas ut då den snart uppnått sin tekniska livslängd.
Svenska kraftnät presenterar i underlaget två förslag till alternativa
sträckningar för den nya luftledningen, utredningskorridor A och B.
Utredningskorridorerna är vardera 70–75 kilometer långa, varav 1,3 – 1,4
mil som ligger i Varbergs kommun. Inom Varbergs kommun har även en
alternativ delkorridor tagits fram. Utredningskorridorerna är 400 meter
breda.
Utredningskorridor A innebär en sträckning som till största delen går
genom obruten mark väster om befintligt ledningsstråk.
Utredningskorridor B följer det befintliga ledningsstråket men innebär en
breddning av ledningsgatan.
Remissen ingår i den myndighetsdialog som Svenska kraftnät genomför
mellan november 2018 och januari 2019. Dialogmöte hölls mellan Svenska
kraftnät och Varbergs kommun 20 november 2018. Med hjälp av den
information och det underlag som tagits fram kommer Svenska kraftnät att
utarbeta ett förslag till ledningsdragning. Detta förslag kommer under 2019
att skickas till berörda fastighetsägare, närboende och intresseorganisationer. De myndigheter som har deltagit i myndighetsdialogen
kommer även vara del av samrådet. Efter samrådet kommer Svenska
kraftnät ansöka om tillstånd till Energimarknadsinspektionen, vilket
inkluderar framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. Även i detta skede
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kommer kommunen ges möjlighet att yttra sig. Byggstart för ledningen är
beräknad till år 2025 med planerad drifttagning år 2028.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 16.
Beslutsförslag 10 januari 2019.
Yttrande; miljö-och hälsoskyddsförvaltningen, 27 december 2018.
Följebrev; Horred Breared myndighetsdialog, 1 november 2018.
Underlag myndighetsdialog Horred Breared 31 oktober 2018.

Övervägande
Varbergs kommun har getts möjlighet att yttra sig över samrådsremissen
och har då främst undersökt om de föreslagna sträckningarna bedöms
påverka framtida ortsutvecklingsmöjligheter samt naturvärden.
Ärendet har även remitterats till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen,
näringslivs- och destinationskontoret samt VIVAB (Varberg Vatten och
miljö i Väst AB). Synpunkter har inkommit från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och dessa har vägts in i den samlade bedömning
som samhällsutvecklingskontoret gjort.
Varbergs kommun arbetar för att kommuninvånarnas boende- och närmiljö
ska vara goda och anser att det är av stor vikt att miljöförhållande är
gynnsamma för växt-och djurliv även ur ett långsiktigt perspektiv samt att
det finns goda utvecklingsmöjligheter för orterna.
Då en av ledningarna kommer att finnas kvar inom den befintliga
sträckningen torde alternativ B, innebära minst negativ påverkan på
landskapsbilden och naturmiljön. Dock är det oklart hur bred den nya
ledningsgatan kommer att bli och att det därmed är svårt att i detta skede
bedöma förslagens konsekvenser för boende, naturmiljö-och landskapsbild.
Varbergs kommun anser vidare att nuvarande och eventuellt kommande
ledningssträckning genom Gunnarsjö kan begränsa ortens
utvecklingsmöjligheter och att ytterligare alternativa förslag för denna
delsträcka därför bör utredas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Svenska kraftnät
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

