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Angående samråd 40 kV-ledning Stenungsund – Stora Höga
Bakgrund
I underlaget anges att den ny ledningen ska parallellförsläggas med befintliga ledningar. Vad
är det för spänning på de ledningarna och vilka punkter går de emellan? Underlaget är
bristfälligt angående detta.
Samrådsprocessen
Kommunikationen till berörda markägare är under all kritik, flera markägare har ännu ej fått
någon skriftlig information kring det pågående samrådet. Det är inte rättsäkert att tappa bort
berörda.
LRF finner det märkligt att inget öppet samråd ordnas med tanke på hur länge sedan det
senast samrådet ägde rum, mycket hinner hända på nästan fyra år tid. Självfallet skall det inte
vara mingelsamråd utan samråd där projektet presenteras för alla samtidigt och där alla kan
höra allt.
Hur motiverar Vattenfall avsaknaden av öppet samråd? Vi har en stark önskan om en aktiv
dialog med er där vi får en presentation kring vilka alternativa sträckningar som utretts samt
resultaten av dessa.
Påverkan på jord- och skogsbruk
I underlaget tas lätt på de skadeverkningar en breddad ledningsgata medför för dem som har
sin utkomst från de gröna näringarna. Det är inte acceptabelt att ta skogsmark ur produktion
för att bygga ledningsnät som i det här fallet kan byggas med markkabelteknik. En 12 meters
breddning är inte oväsentlig för den som drabbas, ej heller när det gäller koldioxidinlagring.
Därtill kommer de så kallade kantträden som i praktiken gör att gatan blir bredare än vad som
sägs.
Det som hade minskat påverkan på jord- och skogbruket hade varit markkabel för både gamla
ledningen och den tänkta nya ledningen. Detta självfallet tillsammans med befintlig
infrastruktur.

Ledningsstolpar i åkermark är odlingshinder och förorsakar extrakörningar helt i onödan.
Samt att de är ypperliga ogräshärdar.
Kommer kreosot att användas om eventuell ledning blir utförd som luftledning? Om så är
fallet vem tar då ansvar för en eventuell negativ miljöpåverkan? Det är inte tillfyllest att
skriva impregnering.
Övrigt
Det är positivt att en del av ledningen planeras som markkabel.
LRFs utgångsläge är att de gamla luftledningarna är så pass gamla att det nu är hög tid till ett
rejält långsiktigt helhetsperspektiv. Vår förhoppning är att de gamla luftledningarna nu
skrotas, och att allt samförläggs med markkabel utefter befintlig infrastruktur. Detta är fullt
möjligt och kommer inte att avsevärt förlänga sträckningen.
LRF förutsätter att Miljökonsekvensutredningen håller en helt annan kvalitet när det gäller
motivering av vald teknik, att kabelalternativ för hela sträckan presenteras, att konsekvenserna
för de gröna näringarna och närboende nogsamt beskrivs för olika teknikval.
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