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§ 294 Dnr KS 2021/01001-1.5.2 

Beslut - Svar på inbjudan till myndighetsdialog från Svenska 
kraftnät 

Beslut 

1. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Svenska kraftnät. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Särskilt yttrande 

Jacob Axelsson (L) och Anna Lundberg (L) lämnar följande särskilda 
yttrande: 

"Utbyggnaden av de nya 400 kV-ledningarna är av stor vikt för att Västerås 
ska klara av att möta framtida elförsörjningsbehov, varför detta är mycket 
välkommet. Projektet är viktigt för att understödja de företagsetableringar 
och den utveckling som pågår i kommunen, vilka är centrala för tillväxt och 
välfärd. Vi vill understryka vikten av att den här processen håller ett fortsatt 
högt tempo." 

Staffan Jansson (S), Carin Lidman (S), Jonas Cronert (S), Solveig Nilsson 
(S), Maria Kesselring (S), Vicki Skure Eriksson (C), Monica Stolpe Nordin 
(C) och Anna Thunell (MP) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Vår uppfattning är att Stadsledningskontorets förslag till yttrandet är bra 
och håller sig till sakfrågan. Moderaternas tilläggsyrkande tillför inget i sak. 

Att lösa effektfrågan är avgörande för att klara klimatomställningen och 
kunna göra det möjligt för framtida större etableringar som kräver mycket 
effekt. 

Mälarenergi Elnät AB som har ansvar för det lokala nätet har en god 
kapacitet och beredskap att klara av det lokala ansvaret att lösa effektfrågan. 
Mälarenergi Elnät har uppfattningen att de har en god dialog med Svenska 
Kraftnät. En viktig del för att lösa effektfrågan på lokal nivå i Västerås är 
ägaren av det regionala nätet, Vattenfall, som är länken mellan Svenska 
Kraftnäts och Mälarenergi Elnäts nät.  

Vattenfall har idag utmaningar med att klara av alla behov i landet. Dessa 
måste också tas om hand och lösas för att klara effektfrågan på lokal nivå." 

Ärendebeskrivning 

Svenska kraftnät har bjudit in till myndighetsdialog om utredningskorridorer 
gällande Västeråspaketet som omfattar två nya 400 kV elförbindelser: 

- Från Bysingsberg till Munga i Västerås kommun. 

- Från Munga i Västerås kommun till Hamra i Enköpings kommun. 
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I detta skede vill Svenska kraftnät föra en dialog med berörda kommuner och 
länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, såsom 
Naturvårdsverket och Försvarsmakten. I nästa skede, våren 2022, kommer 
samråd ske om utbyggnadsförslag. Även i detta skede kommer stadens 
synpunkter att inhämtas. Koncessionsbeslut tas 2025, byggstart 2026 och 
drifttagning planeras ske kvartal 4, 2028. 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att hitta en framkomlig väg i 
landskapet för dessa två 400 kV-luftledningar. Behovet av reinvestering är 
den viktigaste drivkraften för projekten inom Västerås då transmissionsnätets 
ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. De nya 400 kV-ledningarna 
är en förutsättning till ökad överföringskapacitet, både vad gäller aktuellt 
behov och för att kapaciteten succesivt ska kunna öka i framtiden. De 
föreslagna åtgärderna ger även möjlighet till ett ökat uttag från 
transmissionsnätet i Mälardalen vilket gör att Svenska kraftnät kan 
tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger 
också en ökad robusthet i transmissionsnätet. 

Svenska kraftnät önskar ta del av stadens synpunkter senast 10 september. 
Stadsledningskontoret har samordnat stadens yttrande på tjänstemannanivå. 
Synpunkter har inhämtats från teknik- och fastighetsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
Mälarenergi AB samt Västerås Marknad & Näringsliv AB. 

Inför denna myndighetsdialog har staden genomfört fem samverkansmöten 
med Svenska Kraftnät. På dessa möten har samtliga förvaltningar och bolag 
som anges ovan deltagit. Dessa samverkansmöten har bidragit till att stadens 
kunskaper och synpunkter förts fram tidigt i projektet, vilket också har 
påskyndat arbetsprocessen. 

Som beslutsunderlag bifogas ett bildspel från Svenska kraftnät med 
beskrivningar och kartor som visar aktuella utredningskorridorer. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

1. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Svenska kraftnät. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  

Elisabeth Unell (M) yrkar att yttrandet kompletteras med följande: 

"Att utbyggnaden av Västeråsbenet för att få ett flexibelt och robust 
transmissionsnät måste tidigareläggas för att klara framtida effektbehov. 
Kortsiktiga åtgärder genomförda 2023 täcker enbart redan kända 
effektbehov." 

Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Marcus Jacobson (M) yrkar 
bifall till Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

6 (6) 
Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Carin Lidman (S) och Anna Thunell (MP) yrkar avslag på Elisabeth Unells 
(M) tilläggsyrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels 
stadsledningskontorets som Carin Lidman (S) yrkat bifall till och dels 
Elisabeth Unells (M) med fleras tilläggsyrkande.  

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först 
får ta ställning till Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande, där han ställer bifall 
mot avslag. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till 
stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat att avslå Elisabeth Unells (M) med fleras 
tilläggsyrkande. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen har bifallit 
stadsledningskontorets förlsag.  

Kopia till 

Svenska kraftnät 

 

 

 


