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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

Beslut om antagande – Detaljplan för del av
Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att


anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge

omriktarstation.

Sammanfattning av ärendet
Planering & Utveckling har arbetat fram ett antagandeförslag för

Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation.
Arbetet leds av planarkitekt på Planering & Utveckling.
Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny
omriktare i koppling till befintlig stamnätsstation i Lyby, även kallad
Hurva station.
Aktuellt område används redan idag för liknande ändamål, men
behöver byggas ut för att möjliggöra en planerad elförbindelse till
norra Tyskland. Elförbindelsen kallas Hansa PowerBridge.
Utbyggnaden av en ny omriktare i Lyby kan därför ses som en del i
det större projektet Hansa PowerBridge.
Planförslaget innebär prövning av en ny omriktare i anslutning till
befintlig stamnätsstation i Lyby. Planområdet är lokaliserat inom
befintligt område för teknisk anläggning där gällande detaljplan (från
2012) anger användningen omriktarstation/transformatorstation.
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Aktuell utbyggnad ryms alltså inom ändamålet, men hamnar inom
prickad mark som inte får bebyggas och därför behöver en ny
detaljplan upprättas för del av området.
Detaljplanen har varit utskickad på granskning under perioden 16
januari – 7 februari 2020. Samtliga inkomna yttranden har
sammanställts i ett granskningsutlåtande som även innehåller
kommunens kommentarer för respektive synpunkt.
Granskningsutlåtandet har legat till grund för arbete med
antagandehandlingarna.
Antagandehandlingarna har arbetats fram utifrån de synpunkter som
kom in under granskningen. Inga stora förändringar har gjorts sedan
granskningshandlingarna. De förändringar som gjorts finns
redovisade nedan under rubrik Sammanfattning av planförslaget
samt i planbeskrivningen.
Nästa steg i processen är att detaljplanen tas upp för beslut om
antagande. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslut om inga överklaganden inkommer.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ärendet handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap planoch bygglagen (2010:900, SFS 2014:900 i dess lydelse från 1 januari
2015). Byggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 § 181 att bevilja
planuppdrag, planavtal finns tecknat. Bygg- och miljönämnden
beslutade 2019-12-11 (§ 275) att godkänna
granskningshandlingarna och sända ut dessa på granskning.
Detaljplanen har varit utskickad på granskning under perioden 16
januari – 7 februari 2020. Samtliga inkomna yttranden har
sammanställts i ett granskningsutlåtande som även innehåller
kommunens kommentarer för respektive synpunkt.
Granskningsutlåtandet har legat till grund för arbete med
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antagandehandlingarna. Se mer under rubriken
granskningsutlåtande nedan.
Arbetet är nu i det skede att antagandehandlingar har arbetats fram.
Nästa steg i processen är att detaljplanen tas upp för beslut om
antagande. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslut om inga överklaganden inkommer.
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny
omriktare på del av Lyby 9:14 (tidigare även del av Lyby 35:2, som
nu ingår i Lyby 9:14). Aktuellt område används redan idag för
liknande ändamål men behöver byggas ut för att möjliggöra en
planerad elförbindelse till norra Tyskland. Elförbindelsen mellan
Sverige och Tyskland kallas Hansa PowerBridge och för att den ska
bli verklighet krävs en ny detaljplan. Elförbindelsen ska möjliggöra
en ökad elmarknadshandel och bidra till att säkra elförsörjningen i
södra Sverige. Syftet med detaljplanen är också att säkerställa en hög
gestaltningsnivå så att byggnationen anpassas till landskapet och
harmoniserar med platsen som helhet.
Utbyggnaden av en ny omriktarstation i Lyby kan ses som en del i
det större projektet Hansa PowerBridge. Elförbindelsen ska
möjliggöra en ökad elmarknadshandel och bidra till att säkra
elförsörjningen i södra Sverige.
Kortfattat om Hansa PowerBridge
Hurva station, utanför Lyby i Hörby kommun, är en stamnätsstation
där stamnätsledningen SydVästlänken har sin södra
anslutningspunkt. Svenska kraftnät har identifierat Hurva station
som den mest fördelaktiga platsen för anslutning av elförbindelsen
från Tyskland, Hansa PowerBridge. I och med detta planförslag
föreslås stationen att utvidgas med ytterligare en omriktare samt att
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växelströmsverket utvidgas med ett fack för elförbindelsen Hansa
PowerBridge. Stationen hanterar både växel- och likström.
Sammanfattning av planförslaget
Planförslaget innebär prövning av en ny omriktare i anslutning till
befintlig station i Lyby. Planområdet är lokaliserat inom befintligt
område för teknisk anläggning där gällande detaljplan (från 2012)
anger användningen omriktarstation/transformatorstation. Aktuell
utbyggnad ryms alltså inom ändamålet, men hamnar inom prickad
mark som inte får bebyggas och därför behöver en ny detaljplan
upprättas för del av området.

Aktuell detaljplan omfattar:


Teknisk anläggning (omriktarstation/transformatorstation)



Landskapsanpassning i form av trädplantering och
utformningsbestämmelser



Genomförandetiden är 8 år från den dag planen vinner laga
kraft.

Antagandehandlingarna har arbetats fram utifrån de synpunkter som
kom in under granskningen. Inga stora förändringar har gjorts sedan
granskningshandlingarna. De förändringar som gjorts är framförallt
att


bestämmelsen om villkor för lov, a1, har tagits bort ur
plankartan på grund av att bestämmelsen saknar lagstöd



syftet med tidigare bestämmelse om villkor för lov, a1, har
beskrivits mer utförligt i planbeskrivningen, eftersom syftet
kvarstår trots att bestämmelsen tagits bort ur plankartan



syftet med planbestämmelse f3 har förtydligats i
planbeskrivningen.

Se en mer utförlig lista i planbeskrivningen.
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Kartan med ortofotot ovan illustrerar planområdets lokalisering och
utbredning, väster om Lyby samhälle i Hörby kommun, i anslutning till
befintlig stamnätsstation.

Granskningsutlåtande
Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i ett
granskningsutlåtande som även innehåller kommunens kommentarer
för respektive synpunkt.
De inkomna synpunkterna under granskningen handlar
sammanfattningsvis om:


oro inför störningar under byggnation



värdeminskning av fastigheter



estetisk påverkan på landskapen



fysisk och psykisk störning efter idrifttagande



risken för sabotage



vattenförsörjning.

I övrigt har flera råd inkommit från Länsstyrelsen och Bygg & Miljö i
Hörby kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
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anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge

omriktarstation.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande – Detaljplan för del av

Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation, 2019-03-31
(denna handling)


Bygg- och miljönämndens beslut 2020-04-22



Plankarta, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby

9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation, 2020-04-08


Grundkarta, 2020-04-14



Planbeskrivning, antagandehandling, Detaljplan för del av

Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation, 2020-04-08


Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa

PowerBridge omriktarstation, 2020-04-08.
Beslutet skickas till
Svenska kraftnät

Carin Holst

Fredrik

Tf. Planerings- & utvecklingschef

Tigerschiöld
Planarkitekt

Ida Persson
Tf. förvaltningschef Bygg- och miljönämnden

