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Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss av ansökan om nätkoncession 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Energimarknadsinspektionen har remitterat en ansökan från Vattenfall Eldistribution AB om 

att fortsätta använda en befintlig kraftledning, för yttrande senast den 16 maj 2018. Ansökan 

avser en 24 kV ledning från Rasbo till Rasbokil i Uppsala. Uppsala kommun är enligt 8 § 

elförordningen (2013:208) obligatorisk remissinstans.  

 

Ansökan med bilagor kan läsas på www.ei.se/2008-100051. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Föredragning 

Uppsala kommun har inget att erinra mot den sökta ansökan om nätkoncession gällande 

fortsatt användning av befintlig ledningsdragning mellan Rasbo–Rasbokil i Uppsala Län. Den 

föreslagna anläggningen är förenlig med översiktsplan och berör ej detaljplanelagt område.  

 

Delar av den befintliga ledningsdragningen passerar inom område för kommunal kulturmiljö. 

Ansökan om fortsatt användning av ledningen bedöms dock inte påverka kulturmiljövärdena. 

Eftersom den sökta nätkoncessionen har funnits på samma plats sedan 1974, utgör den inte ett 

nytt inslag i landskapet. Naturreservat, riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden, 

nyckelbiotoper eller övriga särskilda naturvärden finns inte belägna inom 100 meter från den 

befintliga ledningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 

http://www.ei.se/2008-100051
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Yttrande över remiss av ansökan om nätkoncession 

Uppsala kommun har inget att erinra mot den sökta ansökan om nätkoncession gällande 

fortsatt användning av befintlig ledningsdragning mellan Rasbo–Rasbokil i Uppsala Län. Den 

föreslagna anläggningen är förenlig med översiktsplan och berör ej detaljplanelagt område.  

 

Delar av den befintliga ledningsdragningen passerar inom område för kommunal kulturmiljö. 

Ansökan om fortsatt användning av ledningen bedöms dock inte påverka kulturmiljövärdena. 

Då den sökta nätkoncessionen har funnits på samma plats sedan 1974, utgör den inte ett nytt 

inslag i landskapet. Naturreservat, riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden, 

nyckelbiotoper eller övriga särskilda naturvärden finns inte belägna inom 100 meter från den 

befintliga ledningen. 
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