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Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 14.10-14.15 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande  
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande  
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande  
Hanna Netterberg (M)   
Erland Linjer (M)  
Lena Språng (C)  
Tobias Carlsson (L)  
Morgan Börjesson (KD)  
Jeanette Qvist (S)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Linda Berggren (S)  
Kent Norberg (S)  
Erik Hellsborn (SD) 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M)   
Micael Åkesson (M)   
Christian Persson (C)   
Cecilia Rönn (L)   
Katarina Eiderbrant (S)   
Lasse Sundberg (V)  
Andreas Havasi (SD)  
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler kommundirektör 
Marcus Andersson kommunsekreterare 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 169 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S) 
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 § 169 Dnr KS 2021/0293 

 

Yttrande angående ansökan om förnyad 
nätkoncession mellan Holmagärde och 
Varbergs centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. godkänna yttrande över ansökan från Varbergs Energi, maj 2021, 

avseende förnyad nätkoncession för befintlig 130 kV-ledning mellan 
station Holmagärde XT 121 och station Varbergs Centrum XT 161 
daterat 9 juli 2021 och översända det till Energimarknadsinspektionen 

2. paragrafen justeras omedelbart.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på eget tilläggsförslag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 

Beskrivning av ärendet 
Varberg Energi AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 
linje), samt att ansöka om ny koncession för en mindre förändring av 
kabelsträckningen. Ansökan avser en markledning från Holmagärde till 
Varberg i Varbergs kommun, Hallands län. Den ska drivas med 138 kV 
(nominell spänning) och konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). 
Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd. 
 
I handläggningen utreds ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, 
miljön och människors hälsa. Varbergs kommun är obligatorisk 
remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208), och behöver komma in 
med ett yttrande för att beslut ska kunna fattas i ärendet. Av yttrandet ska 
det särskilt framgå: 
 
• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 
• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet 
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• om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 
tillräckliga 

• annan information som kommunen anser är av betydelse för 
prövningen. 

 
Kommunen fick möjlighet att under samrådsperioden för ärendet, januari-
februari 2018, yttra sig om den föreslagna dragningen. Kommunen hade då 
inget att invända mot samrådsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 357. 
Beslutsförslag 9 juli 2021. 
Yttrande angående ansökan om förnyad nätkoncession mellan Holmagärde 
och Varbergs centrum, 9 juli 2021. 
Ansökan. 
Karta, alternativ 1. 
Karta, alternativ 2. 
Samrådsyttrande Varbergs kommun 2018. 
 

Övervägande 
Förvaltningen har tagit del av allt underlag för ansökan om förnyad 
nätkoncession för befintlig kraftledning mellan Holmagärde och Varbergs 
centrum, samt ny koncession för en mindre förändring av 
kabelsträckningen. Detta underlag har legat till grund för besvarande av 
frågorna i remissutskicket.  
 
Ledningens förenlighet med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser 
Under förutsättning att markkabeln anläggs inom föreslagen allmän 
platsmark i den nya detaljplanen för Kvarnagården östra industriområde, 
samt att planen antas och vinner laga kraft enligt nuvarande planförslag, är 
kabelledningen förenlig med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 
 
Närhet till skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 
Utmed ledningens sträckning, såväl befintlig som med föreslagen 
förändring, finns inga skolor, förskolor eller liknande verksamheter. 
 
Tillräckliga skyddsåtgärder 
I underlaget för ansökan anger sökanden att man kommer att utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärder medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Förvaltningen noterar att det idag inte finns några 
uppgifter om förorening vid den nya sträckningen, men eftersom 
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markarbetena kommer att ske i ett industriområde ska 
försiktighetsåtgärder vidtas då områden av denna art kan vara förorenade. 
 
Annan information av betydelse för prövningen 
Delar av befintlig kabelsträckning går genom Brunnsbergsskogen, där det 
finns särskilda natur- och rekreationsvärden. Förvaltningen anser att det är 
bra att ledningen föreslås ligga kvar i befintlig sträckning genom 
Brunnsbergsskogen, då arbetet med att gräva upp och flytta markkabeln 
kan ha större påverkan på naturmiljön i området än att låta befintlig 
ledning ligga kvar. Vid framtida eventuellt underhåll av ledningen är det 
dock viktigt att hänsyn tas till naturvärdena i Brunnsbergsskogen och att 
kommunen informeras inför åtgärder som kan få påverkan på naturmiljön.  
 
I övrigt har kommunen inget att invända. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Energimarknadsinspektionen 

Varberg Energi AB 
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