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407-42922-2017

Svenska Kraftnät
Att: 
registrator@svk.se
Dnr 2016/1009

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession 
för linje mellan Anneberg och Danderyd, inom Danderyds 
kommun, i Stockholms län
Remiss med diarienummer: 2016/1009

Ärendet
Svenska Kraftnät har översänt ett samrådsunderlag, daterat oktober 2017, gällande 
förlängning av nätkoncession för 220 kV-ledning i Danderyds kommun, till 
Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Svenska Kraftnät presenterar i samrådsunderlaget två alternativ, A och B, till den 
befintliga ledningen. Befintlig ledninge går mellan station Danderyd i söder och 
station Anneberg, omkring 750 meter nordväst om station Danderyd. Alternativ A 
går österut från station Danderyd för att sedan vika av norrut och korsa E18 och 
Enebybergsvägen norr om den befintliga ledningen. Därefter går ledningen 
västerut och ansluter till station Anneberg. Alternativ B går västerut från station 
Danderyd och korsar E18 och Enebybergsvägen söder om befintlig ledning, innan 
den viker av norrut och ansluter till station Anneberg. 

Det alternativ som Svenska Kraftnät förespråkar är att behålla befintlig ledning 
med förlängd koncession. Motiven till det är att omgivningspåverkan blir mindre 
på främst naturmiljön, befintliga planförhållanden samt natur-, kultur- och 
friluftsintressen. En förlängd koncession skulle dessutom innebära mindre 
kostnader och det finns även en redan beslutad ledningsrätt för ledningen i 
befintligt läge.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen bedömer i likhet med Svenska Kraftnät att det alternativ som 
sammantaget medför minst påverkan på allmänna intressen är att behålla befintlig 
ledning. Länsstyrelsen förordar därför att befintlig ledning behålls med förlängd 
koncession.
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DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande 1 (2)
Datum Diarienummer
2017-10-16 KS 2017/0430

Samråd inför ansökan om förlängd koncession av 220
kV ledning mellan kraftstationerna Anneberg och
Danderyd

Ärendet
Danderyds kommun bereds möjligheten att lämna synpunkter inför ny
koncession för Svenska kraftnäts befintliga 220 kV luftledning mellan
kraftstationerna i Anneberg och Danderyd (Rinkebyvägen).

Samrådets syfte är att samla in synpunkter inför framtagande av
koncessionsansökan för den aktuella ledningen. Svenska kraftnät önskar
synpunkter senast den 27 oktober 2017. Danderyds kommun har fått anstånd
att lämna yttrande till den 14 november.

Av de alternativ som läggs fram förordar Kommunledningskontoret att
luftledningen behålls på nuvarande plats. Kommunledningskontoret begär
dock att Svenska kraftnät i kommande underlag även redovisar alternativet
markförlagd kabel mellan kraftstationerna Anneberg och Danderyd.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets
synpunkter i enlighet med tjänsteutlåtandet som svar i samrådet.

Bakgrund
Svenska kraftnät har tillstånd (koncession) att driva kraftledningen mellan
kraftstationerna i Anneberg och Danderyd (Rinkebyvägen). Tillståndet är
tidsbegränsat och måste förlängas för att ledningen ska få fortsätta vara i
drift.



DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande 2 (2)
Datum Diarienummer
2017-10-16 KS 2017/0430

David Grind

Samrådets syfte är att samla underlag inför förlängningsansökan av
koncession samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ledningen mellan kraftstationerna i Anneberg och Danderyd består i
dagsläget av en 220 kV-luftledning på cirka 750 meter. Samrådsunderlaget
redovisar även två alternativa ledningskorridorer. Alternativ A är cirka 800
meter lång och 60 – 135 meter bred, placerad öster om befintlig ledning och
alternativ B är cirka 850 meter lång och 60 – 135 meter bred, placerad
väster om befintlig ledning. Att anlägga en ny luftledning innebär påverkan
på befintlig miljö i både anläggnings- och driftskedet längs båda
alternativen.
Kommunledningskontoret förordar av dessa alternativ att ledningen behålls
på nuvarande plats.

I samrådsunderlaget nämns att alternativet markförlagd kabel inte är ett
huvudalternativ på grund av tekniska skäl, driftsäkerhet och ekonomi.
Kraftledningen passerar för nuvarande mark som på sikt skulle kunna vara
attraktiv för samhällsutveckling och ligger i det stråk med potential i
samband med en eventuell framtida tunnelförläggning av E18. Därför begär
kommunledningskontoret att Svenska kraftnät i kommande underlag
redovisar alternativet markförlagd kabel mellan kraftstationerna.
Kommunledningskontoret begär även att miljöpåverkan och
försiktighetsåtgärder kopplat till de olika alternativen förtydligas i
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

         
Kommundirektör          Plan- och exploateringschef

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 – Samrådsunderlag inför ansökan om förlängd koncession av 220
kV ledning mellan Anneberg och Danderyd.

Expedieras
Beslut och tjänsteutlåtande märkt med dnr 2006/1009 till registrator@svk.se
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Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot något av de 
föreslagna dragningsalternativen för ledningen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
 
 
  



 

 



Från:
Skickat: den 25 oktober 2017 16:42
Till: Registrator; 
Kopia:
Ämne: Samråd Anneberg - Danderyd, Danderyds kn dnr 2016/1009

Kategorier:

                                                          NV-06867-17
Ert dnr 2016/1009

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken om förlängning av koncession för förbindelsen Anneberg –
Danderyd, Danderyds kommun, Stockholms län

Naturvårdsverket har inbjudits att lämna synpunkter inom rubricerat samråd. Naturvårdsverket
anser att det i ett kraftledningsärende som berör en tätort och där miljömässigt bättre alternativ till
befintlig ledning inte kan föreslås, bör markförlagt alternativ redovisas i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen. Om markförlagd kabel är omöjlig eller orimlig i denna sträckning bör
det tydligt motiveras.

För Naturvårdsverket

NATURVÅRDSVERKET

Samhällsavdelningen

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 
INTERNET: http://www.naturvardsverket.se/

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet



Från:
Skickat: den 9 oktober 2017 11:35
Till:
Ämne: Ang. Inbjudan till samråd 220 kV stamnätsledning

Anneberg-Danderyd, dnr 2016/1009

Kan svara direkt.
Närt det gäller förlängning av koncession för befintliga ledningar avstår vi alltid från att ha synpunkter.
Bara när det gäller nybyggnad då val av sträckningar kan ha betydelse av något slag, t ex påverkan
på grundvattenförekomster.

Statsgeolog
Avdelningen för samhällsplanering
Sveriges geologiska undersökning
Uppsala
tel. 
Mobil 









Danderyds	Villaägareförening	
Adress ,	18256	Danderyd	
Tel: 		E-post 		Hemsida:	www.villaagarna.se/danderyd	

Dnr SVK 2016/1009
Svenska Kraftnät

Box 1200
172 24 Sundbyberg
registrator@svk.se

Synpunkter på samrådshandingar angående förlängd koncession för elförbindelsen mellan Anneberg och
Danderyd. Dnr 2016/1009

I översiktsplanen för Danderyd ligger ifrågavarande kraftledning mitt inne i ett utvecklingsområde.
Kraftledningen riskerar blockera framtida planering av området på ett olyckligt sätt, varför det vore en fördel
om kraftledningen kunde elimineras antingen genom att den lades i tunnel eller att station Danderyd
samlokaliserades med station Anneberg.

Danderyds Villaägareförening beklagar att man inte vid anläggningen av station Anneberg hade mognad och
insikt nog att anlägga stationen i urberget och samtidigt sammanfasa station Danderyd med station Anneberg. I
stället maldes urberget ner och vi har nu två luftisolerade stationer förenade med en luftledning. Bägge
anläggningarna inklusive kabelförbindelsen tar dyrbara markområden i anspråk. I ett försämrat säkerhetsläge
globalt ter det sig dessutom än mer angeläget att utnyttja urberget och lägga infrastruktur under mark.
Danderyds Villaägareförening förordar därför att man på sikt utnyttjar kvarvarande urberg i Anneberg för att
lägga de bägge stationerna som gasisolerade stationer i urberget så att någon koncession för luftledningar inte
längre krävs.

I ett första läge borde man kunna utnyttja City Link-tunneln, som torde passera station Danderyd.

Danderyds Villaägareförening motsätter sig därför förlängd koncession och yrkar på att kraftledningen
förläggs i tunnel fram till dess att de bägge stationerna samlokaliseras.

Danderyd, den 31 oktober 2017

För Danderyds Villaägareförening/

 182 56 Danderyd

Tel 

e-post 



Från:
Skickat: den 30 oktober 2017 13:28
Till: Registrator
Ämne: Dnr 2016/1009: Yttrande över Svenska kraftnäts ansökan om förlängd

koncession avseende 220 kV ledning Anneberg-Danderyd

Kategorier: Ann

Datum                                                                                                   Arkivnr
2017-10-30                                                                      Q2017 289

Yttrande över Svenska kraftnäts ansökan om förlängd koncession avseende 220 kV ledning
Anneberg-Danderyd

E.ON Elnät Stockholm AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och vill
framföra följande synpunkter.

E.ON har nätkoncession för område där den aktuella ledningen är belägen, och har därmed
distributionsanläggningar som påverkas av 220 kV-ledningen. Som nämnts i handlingarna har
ledningen funnits länge på platsen, vilket innebär att det befintliga alternativet är det som påverkar
våra anläggningar minst. Därmed förordar vi att ledningen kan vara kvar i befintligt läge och utförande.

Alternativ A passerar rakt över vår befintliga transformatorstation (R81 Rinkeby), viken är av stor
betydelse för elförsörjningen av området. I stationen finns både krafttransformatorer och övrig
utrustning som kräver lyftkranar inom stationsområdet eller i anslutning till stationsområdet vid flytt,
vilket medför att framdragandet av en ny kraftledning enligt alternativ A är direkt olämplig. Åtgärder
som kräver lyftkranar kan ske både som planerbara och akut avhjälpande.

För alternativ B finns flera korsningar med vårt befintliga lokalnät där isoleringsåtgärder krävs. Om
alternativ B blir aktuellt förutsätter vi att Svenska kraftnät står för kostnaderna för sådana åtgärder.

Gruppchef Koncessioner
Regionnätsaffärer

@eon.se

E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the
use of the addressee.
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else.
Please erase the message and notify us immediately.

E.ON Sverige AB Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun.
Organisationsnummer/Registered Number of the company 556006-8420.







Svenska Kraftnät

Box 1200, 172  24 Sundbyberg

Synpunkter på samrådshandlingar angående förlängd koncession för elförbindelsen mellan
Anneberg och Danderyd. (Dnr SVK 2016/1009)

Naturskyddsföreningen i Danderyd (NF) vill framföra följande:

1. NF har i flera ärenden argumenterat för tunnelförläggning av kraftledningar och
efterlyser en tydlig beskrivning av kostnader, miljömässiga fördelar samt rent
tekniska aspekter på en mark/tunnelförläggning i stället för en luftledning. Vi
efterlyser också en beskrivning av möjligheterna till samförläggning med den tunnel
som avses borras för 400 kV-ledningen från Anneberg – Citylink.

2. Om mark/tunnelförläggning inte är genomförbar, anser NF att luftledningen i
befintlig sträckning är det bästa alternativet.

NF förutsätter att följande aspekter blir allsidigt belysta i kommande
miljökonsekvensbeskrivning:

1. De alternativa förslagen till dragning av luftledning kommer att beröra ett område
som är centralt för framtida utveckling av kollektivtrafiken i nordostsektorn. En
förlängning av tunnelbanan till Täby/Arninge planeras medföra en station samt
ytterligare bebyggelse i omedelbar närhet av den mark som berörs av sträckningen.
Konsekvenserna av de olika alternativen för dragning av luftledning måste därför
beskrivas i perspektiv av en exploatering av området och inte bara från dagens
situation.

2. Den bebyggelse som under senare årtionden skett inom området har väsentligen
eliminerat det gröna sambandet mellan Naturreservatet Rinkebyskogen och
grönområdena runt Naturreservatet Ekebysjön på andra sidan motorvägen. En
kraftledningsgata kan, såsom påpekas i samrådshandlingarna, utgöra en grön länk
och tillföra värden vad beträffar biodiversitet. NF ser fram emot en analys av hur
möjligheten att skapa en grön korridor kan utnyttjas på bästa sätt med fullt
beaktande av en eventuell förlängning av tunnelbanan och tunnelförläggning av
motorvägen.

Danderyd, den 31 oktober 2017

För Naturskyddsföreningen i Danderyd

             tfn 






