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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-10-09 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Remiss: Samråd avseende planerade kraftledningar 
mellan Kolbotten och Nynäshamn, svar senast 1 november 
2019 
Diarienummer: TN-2019-00843 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in Södertälje kommun med flera till avgränsningssamråd 
rörande dragning av ny 130 kV kraftledning som ska ersätta gamla 70 kV kraftledningar för 
ökad kapacitet i elnätet på sträckan Kolbotten-Nynäshamn.  

Inom Södertälje kommun kommer arbetet att ske längsmed befintliga kraftledningsgator. På den 
del av delsträcka 1 som finns inom Södertälje kommun kommer nya ledningar att uppföras i 
befintliga stolpar och kraftledningsgatan kommer inte att behöva breddas och nya stolpar 
kommer heller ej att uppföras. På den del av delsträcka 2 som ligger inom Södertälje kommun 
planeras befintlig ledningsgata att breddas 20-25 meter tillfälligt för att uppföra nya stolpar 
innan de gamla tas ned. Därefter ska kraftledningsgatans bredd minska med 20-25 meter igen 
genom att skog tillåts växa upp på avverkade områden. Åtgärden antas av utövaren innebära 
betydande miljöpåverkan. 

Utöver miljökontorets synpunkter lyfter vi att: 

- Det är positivt med en kapacitetsökning då detta är en förutsättning för 
bebyggelseutveckling. 

- En kapacitetsökning underlättar omställningen till verksamheter och transporter med 
mindre klimatpåverkan.   

- Dragning i befintliga stråk ger minsta negativa inverkan. 
- Kommunen har utifrån ett markägarperspektiv har inga synpunkter angående utbyggnad 

av befintlig sträcka.    

Beslutsunderlag 
Samråd avseende planerade kraftledningar mellan Kolbotten och Nynäshamn 

Förslag till Remissvar: Samråd avseende planerade kraftledningar mellan Kolbotten och 
Nynäshamn 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Tillstyrka kontorets förslag till remissvar  
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Homan Gohari Mats Johannesson 

Samhällsbyggnadsdirektör t f Strategichef 

 
 
Handläggare: 
Anna Kain Wyatt 
   
Telefon (direkt): 08 523 060 69 
E-post: Anna.Kain-Wyatt@sodertalje.se 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Strategi 
Datum 

2019-10-09 
Diarienummer 

TN-2019-00843

 

   
 
   
   

Ärende  

Remiss: Samråd avseende planerade kraftledningar mellan Kolbotten och Nynäshamn, svar senast 1 november 

2019 
         

 

Remiss: Samråd avseende planerade kraftledningar 
mellan Kolbotten och Nynäshamn, svar senast 1 november 
2019 

Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in Södertälje kommun med flera till avgränsningssamråd 
rörande dragning av ny 130 kV kraftledning som ska ersätta gamla 70 kV kraftledningar för 
ökad kapacitet i elnätet på sträckan Kolbotten-Nynäshamn.  

Inom Södertälje kommun kommer arbetet att ske längsmed befintliga kraftledningsgator. På den 
del av delsträcka 1 som finns inom Södertälje kommun kommer nya ledningar att uppföras i 
befintliga stolpar och kraftledningsgatan kommer inte att behöva breddas och nya stolpar 
kommer heller ej att uppföras. På den del av delsträcka 2 som ligger inom Södertälje kommun 
planeras befintlig ledningsgata att breddas 20-25 meter tillfälligt för att uppföra nya stolpar 
innan de gamla tas ned. Därefter ska kraftledningsgatans bredd minska med 20-25 meter igen 
genom att skog tillåts växa upp på avverkade områden. Åtgärden antas av utövaren innebära 
betydande miljöpåverkan. 

Bebyggelse och regional utveckling  

Den planerade sträckningen är inte i konflikt med kommunens planerade bebyggelseområden. 
Kapacitetsökningen är en förutsättning för bebyggelseutveckling i regionen och underlättar 
omställning till mindre klimatpåverkande verksamheter och transporter.  

Dragning i befintliga ledningsstråk ger minsta negativa påverkan, Tekniska nämnden ställer sig 
dock bakom miljökontorets synpunkter.  

Kommunen som markägare 

Kommunen har utifrån ett markägarperspektiv har inga synpunkter angående utbyggnad av 
befintlig sträcka.    
 

Hälsningar 

Tage Gripenstam  
Tekniska nämndens ordförande 
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Diarienummer 
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Vid kontakt ange alltid diarienummer och fastighetsbeteckning 
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Din handläggare är: 
Anna Kain Wyatt 
   
Telefon (direkt): 08-523 060 69 
E-post: Anna.Kain-Wyatt@sodertalje.se 
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