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Förvaltningsjuridiska enheten
Anna-Britt D. Adell
010-224 12 03 (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Enligt sändlista

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Godkännande av ställd säkerhet

Beslut
Länsstyrelsen godkänner ställd säkerhet.

Detta beslut kan överklagas till regeringen, se sista sidan.

Delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse.

Beskrivning av ärendet
Lantmäteriet har genom beslut den 5 juli 2018, dnr M17737, M171298 och 
M171299, upplåtit ledningsrätt till E.ON för elektrisk starkströmsledning i 
Ängelholms och Båstads kommuner. Ärende med dnr M171298 avser omprövning 
av befintlig ledningsrätt med aktbeteckning 1292-1617.1, samt ny ledningsrätt. 
Lantmäteriet har beslutat att förtida tillträde ska få ske om E.ON ställer säkerhet hos 
länsstyrelsen för den ersättning jämte ränta som kan komma att fastställas samt för 
det skadestånd som kan komma att utgå om ledningsbeslutet eller beslutet om 
förtida tillträde ändras, och säkerheten godkänts av länsstyrelsen.

E.ON Sverige Aktiebolag (556006-8420) har hos Länsstyrelsen ställt säkerhet enligt
25 a § ledningsrättslagen (1973:1144) i form av en borgensförbindelse, enligt vilken 
bolaget såsom för egen skuld svarar för den ytterligare ersättning jämte ränta samt 
för det skadestånd som kan komma att utgå om ledningsbeslutet eller beslutet om 
förtida tillträde ändras.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att den ingivna borgensförbindelsen kan godkännas som
säkerhet för den ytterligare ersättning jämte ränta samt för det skadestånd som kan
komma att utgå om Lantmäteriets ledningsbeslut eller beslut om förtida tillträde
av den 5 juli 2018, dnr M17737, M171298 eller M171299, ändras.

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsetext framgår nedan.
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Kungörelsen ska införas i Post- och inrikes tidningar samt i Sydsvenska dagbladet och 
Helsingborgs dagblad.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om
Kungörelsedelgivning, under förutsättning att kungörelsen inom tio dagar från
dagen för detta beslut införts i ovan nämnda tidningar.

Eva Johansson
Länsassessor

Anna-Britt D. Adell
Länsassessor

Beslutet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Sändlista:
E.ON Energidistribution AB, Att. Björn Lagrelius, Tillstånd och rättigheter,
205 98 Malmö
Lantmäteriet Malmö, Att. Anna Björnsson, Box 505 90, 202 15 Malmö
Båstads kommun, bastad.kommun@bastad.se
Ängelholms kommun, info@engelholm.se

Kopia till:
Björn Lagrelius, bjorn.lagrelius@eon.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kungörelsetext
Länsstyrelsen Skåne har den 18 juli 2018 beslutat om godkännande av den
säkerhet som E.ON Sverige AB ställt enligt 25 a § ledningsrättslagen (1973:1144)
med anledning av Lantmäteriets beslut den 5 juli 2018, M17737, M171298 och 
M171299 angående ledningsrätt till E.ON för framdragande av kraftledningar i 
Ängelholms och Båstads kommuner. Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen 
Skåne, Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad och Södergatan 5, Malmö, på 
Länsstyrelsen Skånes webbplats, www.lansstyrelsen.se/skane samt hos Båstads och 
Ängelholms kommuner.

Beslutet kan överklagas till regeringen, men överklagandet ska lämnas in till
skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, Östra Boulevarden 62 A, 291 86 
Kristianstad senast den 22 augusti 2018.

Hur länsstyrelsens beslut överklagas

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till regeringen. Skrivelsen
ställs alltså till regeringen men ska skickas till Länsstyrelsen i Skåne Län.
Överklagandet kan skickas in via e-post till skane@lansstyrelsen.se eller med vanlig
post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad.

Delgivning anses ha skett när två veckor förflutit från beslutet om 
kungörelsedelgivning, under förutsättning att kungörelsen inom 10 dagar från
beslutet införts i de tidningar som nämns i beslutet.

Överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor räknat från den
dag kungörelsedelgivning skett.

Av överklagandet ska framgå
- vilket beslut du överklagar (ange t.ex. diarienummer)
- hur du vill att beslutet ska ändras

Behöver du veta mer om hur man överklagar kan du kontakta Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-224 10 00.
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