Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2021-09-06 9.00 – 10.45
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2021-09-06

Paragrafer:

112

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Paul Wisén

Maj-Britt Jakobsson

ANSLAG / BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2021-09-06
2021-09-06
2021-09-

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-06

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Magnus Grönberg (S)
Mats Tegelberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Paul Wisén (C)
Ola Lindberg (MP)
Kenneth Lundström (M)
Hans Henriksson (KV)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Håkan Thörnell (V)
Georges Alsawiri (KD)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Ulf Öman (V)
Mats Skoglund (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Roger Wilund (S)
Jan-Erik Molander (S)
Klas-Göran Johansson (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Walter Löfman (SD)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Raul Johnson
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Bygg- och miljöchef
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-06

SBN § 112 Yttrande till Energimarknadsinspektionen
Diarienr
2021/586

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttrandet kan överlämnas till
Energimarknadsinspektionen.
Sammanfattning av ärendet

Ellevio AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att
fortsätta använda befintlig kraftledning i luft från Älvkarleö till Mehedeby.
Ärendet har tidigare beretts och kommunen har varit tydlig med att
luftledningen i Marmafjärden bör förläggas på sjöbotten istället. Detta har
resulterat i ett andrahandsyrkande från Ellevio AB att så kan ske som ett
alternativ.
När Ei utrett frågan om de olika alternativen fortsatt luftledningen
respektive sjökabel i Marmafjärden har det uppstått frågetecken till om hur
en luftledning kommer att påverka fågellivet i fjärden. Detta föranledde att
Ellevio fick yttra sig i ärendet igen, och framförde att i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram pekas på att inga vidare risker för
fågellivet finns.
I samband med detta förtydligande drar Ellevio tillbaka sitt andrahandsyrkande om sjökabel med motivering att översyn nu sker och att det
kommer att bli stora förändringar och förstärkningar både i regionalt nät och
i stamnätet vilket påverkar 130 kv-voltsnätet som nu behandlas. Nya
ledningar kommer att behöva byggas och gamla ledningar kan komma att
behöva förstärkas och byggas om i annan sträckning eller rationaliseras bort.
Man anser då att en sjökabel löper stor risk att inte komma kundkollektivet
till nytta och kan redan inom en 10-årsperiod komma att ha blivit onödig
eller otillräcklig.
Samhällsbyggnadsnämnden vill fortsätta betona vikten av sjökabel vid
Marma strand samtidigt som ett område söder om stranden behöver få
markförlagda kablar, då det är ett mycket attraktivt nytt översiktsplanerat
exploateringsområde, tillika LIS-område. Luftledningar kommer kraftigt
minska attraktivitetskraften och exploateringsgraden i nämnda områden.
Detta ställningstagande motiveras i den skrivelse som tillhör ärendet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Yttrande angående mark- och sjöförlagda kablar, 2021-08-16

Beslutet lämnas till



Energimarknadsinspektionen
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