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Det var stundtals hätsk stämning när Nybro och
ytterligare tre kommuner träffade företrädare för
Svenska Kraftnät på onsdagen.
AA
Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät hade på
eget initiativ begärt att få träffa kommunerna för att
diskutera den kraftledning som affärsverket vill bygga
mellan Ekhyddan utanför Oskarshamn till Hemsjö i
Blekinge, via Nybro - men då i mindre mötesforum.
Så blev det inte.
Nybro kommun hade kallat in Emmaboda, Högsby
och Tingsryd att medverka i ett gemensamt möte med
affärsverket.
ERBJUDANDE!
Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona
första månaden.
- Det är fastlåsta positioner, kan man lugnt säga. Det
har stundtals varit hätska samtal, stämningen är
spänd, säger Nybros kommunalråd Christina Davidson
(C).
Svenska Kraftnät har tidigt slagit fast att ledningen
ska byggas med luftburen växelström, en 400 kilovolts
kraftledning vars syfte är att stärka stamnätet i
sydöstra Sverige för bättre överföringskapacitet och
högre driftsäkerhet.
Protesterna är omfattande, inte bara från
kommunerna utan också från Södra, LRF och
markägarna då kraftledningen kommer att slå ut stora
arealer och produktiv jord- och skogsbruksmark.
- I kommunerna är vi helt eniga om att det är
markkabel med likströmsteknik som det här projektet
ska byggas med. Vi kommer att göra allt så står i vår

makt för att ledningen ska bli nergrävd, säger Christina
Davidson.
Anders Ek (C), ordförande i kommunfullmäktige i
Högsby, fyller snabbt i:
- Vi vill ha infrastruktur, men då i form av vägar och
järnvägar. Den här luftburna kraftledningen vill vi inte
ha, säger han.
Svenska Kraftnät har nu en inlämnad ansökan om
nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen - en
ansökan som överklagats av kommunerna.
Energimarknadsinspektionens svar väntas under
2018. Innan dess väntas en ny samrådsprocess.
- Detta blir oerhört viktigt. Det finns faktiskt en fullt
realistisk möjlighet att Energimarknadsinspektionen
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avslår ansökan, säger Mikael Jeansson (S),
kommunalråd i Tingsryd.
Joel Nylin, informatör på Svenska Kraftnät, menar att
affärsverket utgått från teknik- och driftsperspektivet
vid valet av teknik i detta projekt.
- Markkabel uppfyller inte syftet med kraftledningen.
Jag menar att vi för övrigt följer det regeringsuppdrag
som vi fått.
A A Jan Stenqvist
Mikael Jeansson, Ann-Marie Fagerström, Christina
Davidson och Anders Ek träffade företrädare för
Svenska Kraftnät. Foto: Jan Stenqvist
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