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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 om att upprätta en policy mot
luftledningar i Skurups kommun.
Näringsidkare som ska bygga starkströmledningar och sälja el till konsumenter måste enligt
ellagen (1997:857) inneha nätkoncession för sin verksamhet. Enkelt uttryckt innebär
koncession att någon får rätt att bygga en starkströmsledning inom ett avgränsat område. För
tillfället är det Skurups Elverk AB som innehar koncession för Skurups tätort, medan det för
övriga kommunen är E.ON som har koncession. Man skiljer på linjekoncession (koncession
inom en viss sträcka) och områdeskoncession (koncession inom ett visst område).
Som utgångspunkt gäller koncession tills vidare, medan nätkoncession för linje kan bli
föremål för prövning efter 40 år från det datum koncession gavs. Beslut om koncession fattas
av Energimarknadsinspektionen. I samband med prövningen är kommunen obligatorisk
samrådspart.

Konsekvenser av luftburna ledningar
Luftburna elledningar innebär ett ingrepp i jordbruksnäringen då det dels minskar den
odlingsbara arealen och även är ett hinder för själva brukningen av marken. Därutöver skapar
även luftledningarna problem för svanar, rovfåglar och storkar som kan flyga emot
ledningarna.
Luftledningar kan även bidra till elektriska och magnetiska fält som uppkommer i ledningens
närhet. De elektriska och magnetiska fälten kan påverka människors hälsa och djurlivet i
närheten av ledningarna.

Ställningstagande mot luftledningar
Syftet med en policy mot luftledningar i Skurups kommun är i främsta hand att motverka att
nya luftledningar anläggs. I den mån det behövs nya ledningar ska dessa markförläggas på
tillräckligt djup för att den pågående markanvändningen för det aktuella området ej ska
påverkas.
I andra hand syftar policyn till att möjliggöra att befintliga luftledningar markförläggs i
samband med att ny koncession beviljas. Eftersom kommunen är obligatorisk samrådspart i
samband med att ny eller förnyad koncession beviljas kan kommunen yrka på att ledningen
ska markförläggas. Slutligt ställningstagande i hur ledningen ska utföras fattas av
Energimarknadsinspektionen.

