Motion till Sköldinge-Lerbo LRFs årsmöte
Vattenfall eldistribution projekterar en luftburen elledning mellan Hedenlunda och Oxelösund för att
försörja SSABs nya fossilfria stålproduktion. Projektet har väckt frågan kring framtidens elnät. Bristen
på överföringskapacitet och så småningom produktionskapacitet, när samhället i större utsträckning
går över till el som kraftkälla, dyker upp nästan dagligen i pressen.
Vi står inför en enorm utbyggnad av antalet elledningar för att kunna försörja efterfrågan och ska
man tro de sakkunniga måste det ske snabbt. Snabba processer riskerar att ge dålig rättssäkerhet för
de som blir sakägare. Utbyggnaden behöver samordnas så att alla delar av samhället säkerställs
tillgång till tillräckligt effektbehov. Dessutom behövs en samordning så att vi inte får luftledningar
kors och tvärs genom vårat vackra landskap.
Vi behöver även få till ett systemskifte för vilken teknik som tillämpas i Sverige. I många andra länder
är markkabel standarden för nya ledningar, även för större ledningar, medan de flesta svenska
bolagen fortfarande envisas med luftledningar. Markkabel är ett mer hållbart alternativ och när vi
bygger för framtiden måste hög hållbarhet vara standarden.
Även ersättningsmodellen behöver ses över. Främst för de större ledningarna där en död hand
kommer över marken. Ersättning enligt modellen ”för all framtid” är ju enormt svår. De gårdar som
drabbades av högspänningsledningar på 40-50-talet jublar inte över den engångsersättningen idag.
Finns redan en ledning ökar dessutom risken för att drabbas av en till. För stora luftledningar bör LRF
gå före i framtagandet av en modell som bygger på någon typ av löpande ersättning, typ arrende.
Arrendemodellen fungerar för mobilmaster och borde således även fungera för stolpar av
elledningskaraktär.

Jag yrkar:
Att en motion sänds till LRFs riksförbundsstämma med intentionen att LRF ska jobba för en
samordning av nya elledningar samt att markkabel blir standard för nya ledningar.
Att en motion sänds till LRFs riksförbundsstämma med intentionen att förändra ersättningssystemet
för stora luftledningar till ett arrendebaserat system.
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