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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
Tf mark- och exploateringschef 
Karl-Johan Dufmats 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Yttrande avseende ansökan om tillstånd att 
bygga och använda kraftledningar mellan 
Torslunda-Hagby respektive Hagby-Ensta-
Arninge 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 28 
februari 2022 till Energimarknadsinspektionen gällande Vattenfall 
Eldistributions ansökan om att bygga och använda två nya 145 kV 
luftledningar mellan Torslunda och Hagby. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 28 
februari 2022 till Energimarknadsinspektionen gällande Vattenfall 
Eldistributions ansökan om att bygga och använda två nya 138 kV 
luftledningar och markkabel mellan Hagby-Ensta-Arninge. 

Sammanfattning 

Vattenfall inledde i september 2019 ett samråd för spänningshöjning med 
tillhörande omförläggning av kraftledningar på sträckan Hagby-Ensta-Arninge. 
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat ärendena den 30 mars 2020, § 62 samt 
den 21 oktober 2019, § 151. Vattenfall har med anledning av yttrandena justerat 
föreslagen linjeföring och söker nu via Energimarknadsinspektionen 
nätkoncession för linje för två delsträckor.  

Föreslagen dragning följer kommunens tidigare yttranden avseende vilka 
lösningsalternativ som förordats avseende sträckning. Ur ett landskaps- och 
kulturhistoriskt perspektiv vore dock markkabel att föredra på sträckan kring 
Hagby – Karby med hänsyn till Runriket. Kommunen är fortsatt intresserad av 
att få ta del av detaljprojekteringen av ledningarna för att i dialog med Vattenfall 
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kunna diskutera val av stolpar och deras placering i detalj för att på så sätt 
minimera och hantera nya och förändrade intrång i landskapsbilden, kultur- och 
rekreationsmiljöerna samt värna de ekologiska värdena längs med sträckan. 

Ärendet 

Vattenfall inledde i september 2019 ett samråd för spänningshöjning med 
tillhörande ombyggnation av kraftledningar på sträckan Hagby-Ensta-Arninge. 
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat ärendena den 30 mars 2020 § 62.  

Energimarknadsinspektionen har nu begärt att kommunen yttrar sig över 
Vattenfall Eldistributions ansökningar om tillstånd att bygga och använda 
kraftledning (nätkoncession för linje). Ärendet är uppdelat i två delar, dels en 
sträcka på cirka 600 meter mellan Torslunda och Hagby, 2021-100816, dels en 
sträcka på cirka 6,9 kilometer mellan Hagby, Ensta och Arninge, 2021-100814, i 
Täby och Upplands Väsby kommuner i Stockholms län.  

Spänningshöjningen kan inte utföras genom att använda befintliga ledningar och 
dessa ledningar behöver vara i drift under tiden som Vattenfall bygger ut de nya 
ledningarna. Med anledning av detta utredde Vattenfall i början av processen 
delvis helt nya ledningssträckningar, särskilt i området kring Hagby – Karby som 
ingår i Runriket. Kommunen framförde då synpunkter på sträckningarna där de 
föreslagna förändringarna hade medfört stora intrång i landskapsbilden och 
kulturmiljön. I dialog med kommunen och det regionala avfallsbolaget SÖRAB 
som också inkom med synpunkter utförde Vattenfall vidare utredningar och 
justeringar av linjeföringen över Hagby och Ensta. Den nya ledningssträckningen 
föreslås därför i stor utsträckning placeras i nära anslutning till befintliga 
ledningar, se bild 1 nedan. Vattenfall har valt att inte tillmötesgå önskemålet om 
att utföra delar av sträckan som markkabel med hänvisning till kostnaden och 
risken för längre avbrottstider. När utbyggnaden och spänningshöjningen sedan 
är utförd avses de nuvarande ledningarna till stora delar rivas.  

Efter samråd har Vattenfall gått vidare med två koncessionsansökningar om 
tillstånd att bygga och använda kraftledning till Energimarknadsinspektionen. 
Den första ansökan avser sträckan mellan Torslunda och Hagby – luftledning och 
den andra avser sträckan Hagby, Ensta och Arninge – luft- och markkabel i Täby 
och Upplands Väsby kommuner. Markkabeldelen berör endast en mindre 
delsträcka i anslutning till station Ensta som även avses byggas om till en 
inomhusstation.  
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Kommunen vill fortsatt få ta del av detaljprojekteringen av ledningarna för att i 
dialog med Vattenfall kunna diskutera val av stolpar och deras placering i detalj 
för att på så sätt minimera och hantera nya och förändrade intrång i 
landskapsbilden, kultur- och rekreationsmiljöerna samt värna de ekologiska 
värdena längsmed sträckan. 

 

Ekonomiska överväganden 

Samtliga investeringar som följer av utbyggnaden av det nya ledningsnätet 
ankommer på Vattenfall Eldistribution AB.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 mars 
2020 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 30 mars 2020, § 62 

3. Tjänsteutlåtande från Samhällsutvecklingskontoret, daterat den 18 
oktober 2019 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den 21 oktober 2019, § 
151 

5. Ärende 2021-100814 - Energimarknadsinspektionen (ei.se) 

6. Ärende 2021-100816 - Energimarknadsinspektionen (ei.se) 

7. Yttrande avseende ansökan om tillstånd att bygga och använda 
kraftledningar mellan Torslunda och Hagby-Ensta-Arninge 

 

Expedieras 

Energimarknadsinspektionen ärende 2021-100814, KS 2022/52-26 

Energimarknadsinspektionen ärende 2021-100816, KS 2022/54-26 

Vattenfall Eldistribution AB 

SÖRAB 

Tf mark- och exploateringschef, Karl-Johan Dufmats för vidare expediering 
internt.  

 

https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-100814
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-100816

	Yttrande avseende ansökan om tillstånd att bygga och använda kraftledningar mellan Torslunda-Hagby respektive Hagby-Ensta-Arninge
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


