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Kommunstyrelsen

Remissvar ansökan om nätkoncession, luftledning Nylund Oxelösund, ärendenr 2020-100623
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar tjänsteskrivelsen Remissvar ansökan om
nätkoncession, luftledning Nylund-Oxelösund, ärendenr 2020-100623 som kommunens
yttrande till Energimarknadsinspektionen avseende ansökan om nätkoncession, luftledning
Nylund – Oxelösund.

2. Sammanfattning
Sträckningen Nylund – SSAB, ML3 S2, har funnits sedan slutet av 1990 talet för att förse
SSAB med el i tillräcklig mängd. Koncessionen dvs rätten att få ha ledningarna löpte
tidsmässigt ut 2020. Kommunen som markägare yttrade sig 2019-11-21 på förfrågan om
fortsatt koncession för ledningen som kom från Vattenfall. I det yttrandet hade kommunen
inget att erinra om sträckningen men kommunen poängterade i yttrandet att kommunen
förordar en gemensam lösning med de kommande 2 st 130kV ledningarna till SSAB.
Energimarknadsinspektionen, EI, är beslutande myndighet för fortsatt koncession av
nuvarande ledning. Energimarknadsinspektionen har gett kommunen möjlighet att yttra sig
inför kommande beslut. Yttrande ska vara skriftligen inlämnat senast 30/10.
Yttrande till Energimarknadsinspektionen avseende ansökan om nätkoncession,
luftledning Nylund – Oxelösund.
Oxelösunds Kommun har som markägare inget att erinra om sträckningen ML3 S2 Nylund
– Oxelösund som enskild dragning. Kommunen förordar fortfarande en gemensam lösning
med kommande ledning Hedenlunda- SSAB där så är lämpligt och möjligt.
Oxelösunds Kommun har under de senaste 1,5 åren haft ett bra samarbete med Vattenfall
rörande den nya dragningen av de två 132 kV ledningarna. En av grundpelarna i den
gemensamma diskussionen med Vattenfall är att Oxelösund är en av de ytmässigt minsta
kommunerna i Sverige. Av den anledningen är mark speciellt värdefull inom kommunen.
Nedan redovisas den påverkan som kommunen lyft i de pågående diskussionerna med
Vattenfall avseende befintlig kraftledning ML3 S2 med koppling till de två nya 130 kV
ledningar från Hedenlunda till SSAB.
Sträckan genom Oxelösunds kommun för ny de två nya 130 kV ledningarna från
Hedenlunda till SSAB kan delas in i tre olika delsträckor som var och en har olika karaktär
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och påverkan på nuvarande ledning ML3 S2. Första delsträckan är kommungränsen i norr
med Nyköpings kommun till Tegeltorp, andra sträckan är Tegeltorp till Sundsör samt sista
sträckan är Sundsör in till SSAB.
Den första delsträckan för de två nya 130 kV ledningarna från kommungräns med
Nyköpings kommun till Tegeltorp påverkar inte nuvarande koncession för ML3 S2.
För andra delsträckan, Tegeltorp till Sundsör, är kommunens kommentarer:
- Gällande detaljplan 0481-P80-1 finns för området. Området är det sista större
område för bostäder som Oxelösund har möjlighet till. Åter är kommunens litenhet i
storlek en viktig parameter för Oxelösunds Kommun.
- Vattenfall har i möten och dokumentation bekräftat att de två nya luftburna
ledningarna kommer gå mellan befintlig dragning, ML3 S2, samt väg 53. Det är av
vikt för Oxelösunds kommun att det förhållandet vidhålls innebär i sin tur att de 2
gemensamma ledningsstråken totalt sett inte avger högre kumulativ strålning för det
de boende längs denna del sträcka.
- Gällande detaljplan 0481- P80-1 behöver korrigeras så att det totala antalet
byggrätter för kvarvarande delen av detaljplanen kan genomföras samt att ett
betryggande avstånd skapas till såväl befintlig ML3 S2 ledning som de 2 nya
ledningarna samt kommande ställverksområde. Som en konsekvens av ovan ser
kommunen att Vattenfall har en skyldighet att delfinansiera uppdateringen av
detaljplanen.
För tredje delsträckan, Sundsör till SSAB, är kommunens kommentarer:
- Kommunen riskerar intäktsbortfall från de företagare som idag har arrenderade ytor
i västra delen av sträckan. Det har lyfts i de gemensamma diskussionerna med
Vattenfall. Det är för kommunen viktigt att en tydlighet kring hur nära och vilken typ
av verksamhet som går att bedriva under eller i närheten av ledningarna skapas, då
denna delsträcka passerar Oxelösunds största idag befintliga industriområde.
- Det är av vikt att den befintliga ML3 S2 ledningen samt de 2 nya 130 kV
ledningarnas totala kumulativa strålningseffekt inte begränsar de industriella
verksamheterna längs sträckan samt boende i bostadsområdet Frösäng.
- Oxelösunds Kommun är positiva till den korrigering av ledningsägare som finns
inom sträckan där OxelöEnergi släpper ledningsrätten för en mindre ledningsrätt till
förmån till Vattenfall.
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att anta tjänsteskrivelse som kommunens
yttrande till Energimarknadsinspektionen avseende ansökan om nätkoncession, luftledning
Nylund – Oxelösund.
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