
DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

Datum Diarienummer 

 

2019-08-01 M-2019-1771 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 83 31 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Organisationsnummer: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, Fakturor HLM832, Box 140, 281 22 Hässleholm 

 

Handläggare 
Miljöchef  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

 
@hassleholm.se 

Vattenfall Services Nordic AB 
 
16992 Stockholm 
 

 

Beslutsnummer   2019-1002 
 

 
Remiss samrådsärende 
Samråd om planerade åtgärder 

Beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att den tillståndsansökan och det samråd 
enligt 6 kap 28 § miljöbalken som Vattenfall Services Nordic AB inlämnat på 
uppdrag av Brittedals Elnät Ekonomisk Förening väl beskriver förutsättningarna 
för en prövning om en ny linjekoncession. Eftersom koncessionsansökan 
omfattar två befintliga ledningar, inklusive en ledningsgata utan behov av 
ytterligare markanspråkstaganden instämmer miljö- och stadsbyggnadsnämnden i 
sökandens bedömning att verksamheten inte kan anses utgöra betydande 
miljöpåverkan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen översände 2019-07-08 samrådsunderlag från Brittedals Elnät 
Ekonomisk Förening avseende ny linjekoncession för två befintliga markkablar 
mellan Röinge och Brittedal till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
enligt delegation 

 
Miljöchef  

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 

 

Kopia till Hässleholms kommun, kommunstyrelsen, 281 80 Hässleholm

H
andlingen är e-signerad av Sven-Inge Svensson



BESLUT SAMT YTTRANDE 1(2)

2019-08-19 Dnr 407-22926-2019

  

Kontaktperson  

Samhällsbyggnadsavdelningen
Enheten för samhällsplanering

skane@lansstyrelsen.se

Vattenfall Services Nordic AB
Miljö och tillstånd
Att: 

@vattenfall.com

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00vx 010-224 11 00 6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00vx 010-224 11 00 5050-3739

Beslut samt yttrande avseende koncession för befintlig 12 
respektive 24 kV markkabel mellan Aska och Kvistalånga 
samt Brittedal och Röinge, Hässleholms kommun
Beslut
Länsstyrelsen i Skåne län beslutar i enlighet med 6 kap. 26 § miljöbalken (MB) att rubricerad 
verksamhet och åtgärd inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detta beslut kan inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Brittedals Elnät Ekonomisk Förening har genom Vattenfall Services Nordic AB den 8 juli 2019 
begärt samråd enligt 6 kap. 28 § miljöbalken (MB) samt beslut enligt 6 kap. 26 § MB om 
åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan inför ansökan om nätkoncession för 
befintlig 12 kV markkabel (2,5 km lång) mellan nätstationerna Aska och Kvistalånga samt 24 kV 
markkabel (4,8 km lång) mellan fördelningsstationerna Brittedal och Röinge, Hässleholms 
kommun. 

Samrådet avser att bibehålla befintliga ledningar i befintlig sträckning. Den nu föreslagna 
huvudsträckan bedöms enligt handlingarna vara den mest lämpliga jämfört med en alternativ 
markförläggning som i huvudsak skulle följa befintligt vägnät öster om befintlig kabelsträckning. 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen gör med stöd av Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 10-13 §§ och med 
beaktande av verksamhetens egenskaper, lokalisering och möjliga miljöeffekter, bedömningen 
att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.



BESLUT SAMT YTTRANDE 2(2)

2019-08-19 Dnr 407-22926-2019

 

Länsstyrelsens rådgivning
Länsstyrelsen har inte några synpunkter på förslaget men förutsätter att den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) innefattar en redovisning av vilka elektromagnetiska fält 
som kan komma att beröra närboende. 

Länsstyrelsen informerar om att befintliga kablar vid Brittedal intill Almaån ligger inom 100 m 
strandskyddsområde. I syfte att förhindra att åtgärder vidtas som skadar naturmiljön gäller 
samrådsplikt för utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområden utanför 
tomtplats. Då området inte omfattas av områdesskydd i övrigt är det kommunen som 
verksamhetsutövaren ska vända sig till för prövning enligt strandskyddsbestämmelserna om dessa 
eller liknande åtgärder blir aktuella, t.ex. vid underhållsarbete för kablarna.

Information
Länsstyrelsen påminner om att krav på samråd med länsstyrelsen inför framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning, det sk. undersökningssamrådet, är kopplat till 6 kap. 24-25 §§ MB.

Beslutande
I detta ärende har enhetschef  varit beslutande. Planhandläggare  har 
varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Från:
Till:  (GS-ID5)
Ärende: Angående förlängning av nätkoncession för Brittedal
Datum: den 22 augusti 2019 15:13:30
Bilagor: image001.png

Hej!
 
Vi har under sommaren fått en remiss från er, angående förlängning av nätkoncession för linje
för två befintliga markkablar mellan Brittedal och Röinge i Hässleholms kommun.
 
E.ON har inget att erinra mot att anläggningarna är kvar i befintligt utförande och läge, och har
därför inget att erinra mot en förlängning av nätkoncessionen.
 
Hälsningar

 

Gruppchef
Koncessioner

@eon.se

E.ON Energidistribution AB 
205 09 Malmö
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube
Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.
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 Energidistribution AB, Säte/Registered Office Skåne län,
Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 556070-6060.
 

http://www.eon.se/
https://www.facebook.com/eonsverige/
https://twitter.com/EON_Nordic
https://www.linkedin.com/company/e-on-sverige
https://www.instagram.com/eon_sverige/
https://www.youtube.com/user/eonsverige
https://www.eon.se/legal



Från: @trafikverket.se
Till:  (GS-ID5)
Ärende: Yttrande från Trafikverket: Aska och Kvistalånga samt Brittedal och Röinge, Hässleholms kommun
Datum: den 10 september 2019 10:32:52

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2019/92099

Er referens: -

Ansökan om nätkoncession för linje för två befintliga markkablar mellan
Aska och Kvistalånga samt Brittedal och Röinge, Hässleholms kommun

Brittedals Elnät Ekonomisk förening avser ansöka om nätkoncession för linje för två befintliga
markledningar om 12 respektive 24 kV 20 kV markkabel mellan Aska och Kvistalänga samt mellan
Brittedal och Röinge i Hässleholms kommun. 

Då markledningarna är befintliga och inga nya åtgärder planeras har Trafikverket inga synpunkter
i detta skede.

 
 
Med vänlig hälsning
 

Samhällsplanerare bygglov
Planering Region Syd
 

@trafikverket.se
Direkt: 
 
Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 7
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
 
Samtliga remisser till Trafikverket ska skickas till trafikverket@trafikverket.se eller:
 
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge
 
 

mailto:trafikverket@trafikverket.se


 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vattenfall Services Nordic AB 
Miljö & Tillstånd 

 
162 92 Stockholm 
 

@vattenfall.com 
 
 

 
Skanova AB 
Isbergsg gata 2 
205 21 Malmö 
 
 
 
www.skanova.se 
  

 
 Säte: Stockholm 
 Org.nr: 556446-3734   

Remissvar 

 

SIDNR 

1  
DATUM 

2019-07-18 
DOKUMENT ID 

Remiss2019syd191 
Accessnätsplanerare, Mobil 
070-5422448    036-331 00 
48 
jonas.toth@skanova.se 
Skanova, klubbhusgatan 
13, 551 10 Jönköping 

 

 
ERT DATUM 

2019-07-12 
ER REFERENS 

 
HANDLÄGGARE 

 
@skanova.se 

 
 
 

Angående samråd enligt 6 kap. 28§ miljölagen 
gällande ny elnätskoncession för två befintliga 
markledningar mellan Aska och Kvistalånga samt 
Brittedal och Röinge, avseende 12 respektive 12 kV, 
Hässleholms kommun Skåne län. 
 
Remissen besvaras endast genom detta svar via e-post. 
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 
och låter framföra följande: 

Yttrande 
Skanova har tagit del av rubricerad remiss och har inget att erinra. .  
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Skanova AB 
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