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Energimarknadsinspektionen
Att. Ulrica Andersson
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Nätkoncession för nya linjer, 130 kV, Färlev – Askeslätt,
dnr12-100002 och Askeslätt - Loviseholm, dnr11-103318
inom Munkedal, Färgelanda och Dals-Ed kommuner
LRF Västra Götaland och LRF:s kommungrupper i Munkedal, Färgelanda och
Dals-Ed bemöter Vattenfalls yttranden med en gemensam skrivelse.
Sträckan Färlev – Askeslätt – Loviseholm är ett sammanhängande stråk som
måste ses i sin helhet.
LRF vidhåller sina tidigare yttranden.
LRF motsätter sig självklart inte kraftledningen men kräver markförläggning
som samförläggs med övrig infrastruktur, befintlig eller planerad.
LRF saknar även en oberoende utredning om möjligheterna att sambygga
befintlig 400 kV ledning med den planerade 130 kV-ledningen. De finns
möjlighet att använda sig av trefaskabel, i gemensam stolpe, så att induktivt
kopplad spänning undviks. Detta alternativ bör utredas på den sträcka där
Vattenfall vill gå i parallellgång med Svenska Kraftnäts ledning. LRF förväntar
sig att Energi-marknadsinspektionen innan sitt beslut ställer ett sådant
utredningskrav på Vattenfall.
Nya kraftledningar ger ett betydande intrång för kommuner, näringsliv, turism
och miljö. Därför måste nätägare och beslutande myndigheter ta ett helhetsperspektiv där samhällsperspektivet måste inrymmas.
Att det med Vattenfalls ord skulle ”bli bättre” för några fastighetsägare i
Klevskogen är inte några som helst skäl för att försämra för övriga berörda.
Vattenfall verkar vilja göra en stor sak av ersättningarna till markägarna. Men
faktum är att skogsmark blir värdelös ur produktions- och miljösynpunkt.
När Vattenfall nu vidgår att en luftledning är störande för landskapsbilden vore
det lämpligt att ta konsekvenserna och planera för markförlagd ledning.

När det gäller teknikval och pris för kablar har visserligen Vattenfall låtit ett
konsultbolag göra en utredning. Dock ställer vi oss frågande till hur oberoende
från Vattenfall bolaget är. Med tanke på bolagets ringa omsättning, avsaknad
av hemsida och referenser är vi undrande till hur kunnigt konsultbolaget är på
modern ledningsteknik.
LRF finner det märkligt hur Vattenfall recenserar markägare som inte vill ha
luftledningar på sin mark. Det torde vara uppenbart även för Vattenfall att
intrånget är betydande och ställer till olägenheter och problem för berörda.
LRF vill även uppmana Energimarknadsinspektionen att på plats
informera sig om vilka konsekvenser luftledningsbygget skulle få för alla
berörda.
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