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1 Samråd
Undersökningssamråd genomfördes under oktober-november 2018.
Undersökningssamrådet genomfördes enligt 6 kap. 23-25§§ miljöbalken med syftet att
utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte
samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.
I tabell 1 redovisas aktuella samrådsparter i föreliggande samråd.
Tabell 1, berörda samrådsparter i föreliggande samråd.

Samrådsparter
Länsstyrelsen i Skåne län
Skurups kommun
Trafikverket
Elsäkerhetsverket
Lantmännen Agrovärme
Skurups Elverk AB
Tele2 Sverige AB
Skanova
Berörda fastighetsägare och närboende

1.1 Befintlig ledning
Befintlig markkabel är en 20 kV ledning som sträcker sig mellan två nätstationer i utkanten av
Skurup, längs väg 768. Markkabeln sträcker sig den kortaste vägen mellan befintliga
nätstationer. En sträckningsändring skulle innebära nya intrång och störningar i trafiken. E.ON
Energidistribution har därför valt att inte studera andra lokaliseringsalternativ.

2 Inkomna synpunkter och bemötanden
2.1 Myndigheter och företag
2.1.1 Länsstyrelsen i Skåne län (dnr 407-32069-18)
Länsstyrelsen i Skåne län skriver i sitt yttrande att de inte har några synpunkter på förslaget
men förutsätter att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen innefattar en
beskrivning av vilka elektromagnetiska fält som kan komma att beröra närboende.
E.ON Energidistributions bemötande:
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Kommande miljönkonsekvensbeskrivning kommer att innefatta en beskrivning av
beräknade magnetfält som kan komma att beröra närboende.
2.1.2 Skurups kommun
Skurups kommun skriver i sitt yttrande att de inte har någon erinran angående ärendet om
det rör sig om en befintlig markförlagd kabel.
E.ON Energidistributions bemötande:
Ärendet rör en befintlig markförlagd kabel.
2.1.3 Trafikverket (TRV 2018/113099)
Trafikverket meddelar att enligt samrådshandlingarna ska ingen förändring göras i linjens
dragning. Trafikverket har därmed inget att erinra i detta skede.
2.1.4 Tele2 Sverige AB
Tele2 Sverige AB har inget erinra.
2.1.5 Skanova
Skanova/Telia Elskyddsärenden skriver i sitt yttrande att de inte har några synpunkter på
samråd ” Befintlig 20 kV markkabel längs väg 768 i Skurups kommun i Skåne län”.
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