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Exploateringsstrateg 
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2021-11-29 

Svar på remiss: Miljökonsekvensbeskrivning för 
befintlig 220 kV-ledning mellan Untra och Hagby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 19 oktober 2021 

till Energimarknadsinspektionen som sitt svar på remiss ”Miljökonsekvens-

beskrivning för befintlig 220 kV ledning mellan Untra och Hagby”. 

Sammanfattning 

Täby kommun har fått en remiss från Energimarknadsinspektionen avseende 

Svenska kraftnäts ansökan om förlängd koncession (tillstånd) för en befintlig 220 

kV-kraftledning. Täby kommun har ingen erinran i ärendet utan ser positivt på 

att ansökan avser den befintliga sträckningen.  

Ärendet 

Täby kommun har fått en remiss från Energimarknadsinspektionen avseende 

Svenska kraftnäts ansökan om förlängd koncession (tillstånd) för 220 kV-

kraftledningen mellan Untra i Tierp kommun och Hagby i Upplands Väsby 

kommun. Remissen består av en miljökonsekvensbeskrivning av Svenska 

kraftnäts förordade förslag till ledningsstråk, vilket är ledningen i dess befintliga 

sträckning.  

Koncessionen ansöks för att gälla tills vidare och är en förutsättning för 

elförsörjningen i området Stockholm-Uppland. Om ledningen inte beviljas 

förlängd koncession i befintlig sträckning kommer en ny ledning behöva byggas 

för att ersätta denna. En ny ledning och rivning av den befintliga innebär intrång 

i markområden.   
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Det förordade förslaget i miljökonsekvensbeskrivningen, den befintliga 

kraftledningen, är cirka tolv mil lång och berör sammanlagt sju kommuner 

(Tierp, Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Täby) inom 

Uppsala och Stockholms län. I Täby kommun löper kraftledningen ca 700 meter i 

nordsydlig riktning mellan Torslundavägen och kommungränsen mot Upplands 

Väsby.  

Svenska kraftnät har ledningsrätt för den befintliga ledningen. Ledningsrätten 

gäller på obegränsad tid och ger Svenska kraftnät tillträde till berörda fastigheter. 

Fastighetsägarna har vid uppförandet av ledningen ersatts med ett 

engångsbelopp för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen eller för 

det inkomstbortfall som ledningen beräknas innebära. Ledningsstäckningen 

framgår av bilaga 2. Sista sidan visar dragning inom Täby kommun.  

Ledningen har stått på samma plats i många år och bedöms inte innebära någon 

ny påverkan på de allmänna intressena i omgivningen. Konsekvenserna bedöms 

sammantaget bli obetydliga eller små för berörda motstående intressen i 

ledningens närområde om förlängd koncession för linje i befintlig sträckning 

beviljas.   

Täby kommun har ingen erinran i ärendet utan ser positivt på att ansökan om 

förlängd koncession görs för den befintliga sträckningen. Täby kommuns 

markinnehav berörs inte och ingen förändrad markanvändning eller 

detaljplanering pågår eller avses starta inom området. Endast två privatägda 

fastigheter, Torslunda 2:4 och Torslunda 2:5, berörs.   

Sista svarsdag är den 3 december 2021. 

Ekonomiska överväganden 

Remissen innebär inte några ekonomiska konsekvenser för Täby kommun.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Jenny Gibson 

Samhällsutvecklingschef  

Bilagor 

1. Miljökonsekvensbeskrivning för befintlig 220 kV-ledning mellan Untra 

och Hagby, 2017-100711. 

2. Karta (Svenska kraftnäts koncessionskarta) 

3. Svar på remiss -Miljökonsekvensbeskrivning för befintlig 220 kV-ledning 

mellan Untra och Hagby daterat den 19 oktober 2021 

 

Expedieras 

Energimarknadsinspektionen,  diariet@ei.se , ange dnr 2017-100711 – Yttrande, i 

ämnesraden.  
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