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Nu börjar året 2017 gå mot sitt slut
och det har varit ett händelserikt år
Vi satte en arbetsordning och mål för 2017 i Emmaboda
den 31 januari tillsammans med riksdagsledamöter,
kommuner, Södra och LRF och aktiviteter har genomförts den med råge.
Vi har träffat den nya generaldirektören i Svenska
kraftnät Ulla Sandborgh, genomfört Folkets Hearing
i Nybro som vi skrev om i förra nyhetsbrevet.

Anders Åkesson och Monica Haider bjöd in till
Hearing i riksdagen den 21 september och berörda
kommuner har träffat Svenska kraftnät här i regionen.
Senast 28 november deltog representanter för LRF,
Södra och nätverken vid Energimarknadsinspektionens
dialogmöte.

Hearing i riksdagen
torsdagen den 21 september

Torsdag och en heldag i Stockholm. Kraftledningar var
huvudtemat! Riksdagsledamöterna Monica Haider (s)
och Anders Åkesson (c) ordnade denna hearing som
handlade om ny infrastruktur med fokus på ny teknik,
samrådsprocesser och marksnåla alternativ.
Tillsammans med Mats Blomberg, Södra hade
arrangerats ett intensivt dagsprogram. Flera stora
aktörer var närvarande. ABB, Svenska Kraftnät, Eon,
Energimarknads inspektionen, Trafikverket, Pöyry
som gjort vår samhällsekonomiska analys samt flera
kommunalråd utmed kraftledningen Oskarshamn–
Hemsjö. Riksdagsledamöterna hade hörsammat
inbjudan, även markägare och nätverken från sydöstra
hörnet och dito i väst var närvarande.
Ett viktigt möte där det definitivt kändes att LRF,
Södra och kommunerna fått bollen i rullning. Många
olika synpunkter kom fram där det framgick att det går
att markförlägga en kabel istället för luftledning, men
Svenska kraftnät är rädd för kostnaden, vilket inte varit
hinder innan, samt osäkerhet om eventuellt kabelbrott.
Men det är bara när man våga satsa som utvecklingen
går framåt. En synpunkt som lyftes var att nyttja
innovationspengar för att starta försök med olika tekniska

alternativ som markkabel och nyttja Sveriges kunnande
till exempel genom ABB för att bygga marksnålt.
Ersättningsfrågan kom också upp och där konstaterades
att det finns all anledning att driva på om en översyn.
Det blev ett mycket bra möte, nya kontaktytor öppnades,
Trafikverket var positiva till samverkan vid ledningsdragningar och så vidare.
Från markägarsidan känner vi att positionerna stärkts
till vår fördel inför fortsatt processer.

Kommunerna har träffat
Svenska kraftnät under hösten

Svenska kraftnät bjöd in kommunerna till enskilda
samtal underhösten. Den 25 oktober träffades några
av kommunerna tillsammans företrädare för Svenska
kraftnät. Kommunerna vidhöll sitt motstånd mot både
luftledningen i sig och förtida tillträde till vägar för
planering.

Dialogmöte med
Energimarknadsinspektionen
angående regeringsuppdrag

Tisdagen den 28 november bjöd Energimarknadsinspektionen in till dialogmöte. Energimarknadsinspektionen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram
riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för
el. Vårt påverkansarbete på alla nivåer har nått en framgång! Vi var många företrädare för det gröna näringslivet
på mötet, det visar på vårt engagemang. En bidragande
orsak till dialogmötet är att vi tillsammans, LRF, Södra
och nio kommuner betalade konsultföretaget Pöyry att
ta fram samhällsekonomisk konsekvensanalys för att
belysa hur den planerade 400 kV-ledningen genom länen
påverkar bygden, företagandet och människors livsmiljö.
Idag gör Svenska kraftnät lönsamhetsbedömningar ur
ett kraftledningsperspektiv och det räcker inte. Energimarknadsinspektionen höll en öppen och lyssnande
attityd och vi företrädare för organisationer, nätverk
med flera fick möjlighet att komma in med synpunkter.
Det kompletterades sedan med skriftliga synpunkter
fram till 12 december i år. LRF, Södra och regionala
nätverken bidrog.

Ibrahim Baylan samtalar
med tre kommuner om
400 kV-ledningen

Kommunledningarna i Emmaboda, Tingsryd
och Oskarshamn har bjudit in Energi och
samordningsminister Ibrahim Baylan till en
diskussion med ministern om detta projekt.
Inriktningen till träffen med ministern är
regeringens uppdrag till Svenska kraftnät och
klargörande av kommunernas absoluta
ställningstaganden, samt på plats besöka enskilda
som kommer att drabbas. Ministern har svarat
att denne gärna träffar kommunerna men i
Stockholm. Datum är bestämt till 22 januari.

Påverkansarbete tar tid och
när man tänker tillbaka på när
vi började var det året 2014

Vi träffade riksdagspolitiker och ordnade möten. Ett
möte som varit avgörande för påverkansarbetet var i
Emmaboda den i februari 2015. Då medverkade dåvarande
landshövdingarna Kristina Alsér, Berit Andnor och
Stefan Carlsson som föreslog att hitta ett nytt angreppssätt till exempel att ta fram en samhällsekonomisk analys
för att visa på effekterna. Vi gjorde detta och nu har vi
kommit så långt att det kan bli verklighet för Svenska
kraftnät att bekosta en samhällsekonomisk konsekvensanalys av en oberoende part. Det framkom att
Energimarknadsinspektionen själva lyfter förslaget om
en konsult fristående från Svenska kraftnät som utreder
och analyserar det interna underlag som finns.
Vi känner att detta regeringsuppdrag kommer betyda
mycket i vårt påverkansarbete framåt vid intrång av olika
infrastruktursatsningar. Det är när man samverkar flera
organisationer, kommuner, politiker och nätverk som vi
visar kraften. Och att aktörer ska samordna infrastruktur
och göra det marksnålt och med så lite påverkan på
människor, mark och natur borde vara en självklarhet!

Begäran om yttrande över
ansökan om nätkoncession

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en
kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser
en 420 kV-luftledning från Ekhyddan till Nybro i
Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Nybro kommuner
i Kalmar län. En remiss har skickats ut till berörda och
yttrande ska vara hos Energimarknadsinspektionen
senast 16 mars 2018. Här gäller det att mobilisera och
sätta tryck i frågan ytterligare en gång. Peka på brister i
teknikval, samråd och ersättningarna. Energimarknadsinspektionen har visat bland annat intresse för hur
ersättningarna slår i praktiken.

Många samtal

Vi får många samtal från oroliga markägare och boende
som berättar att Svenska kraftnät trycker på och vill att
de ska skriva på det nyttjanderättsavtal för tillgång till
vägar. En markägare som fått detta avtal (och väljer att
inte acceptera avtalet) har lämnat motförslag. Han har
skrivit ett eget avtal som bygger på den trafik som ska
belasta vägen. Markägaren vill ha ersättning med
400 kronor per axel på fordon och körtillfälle, samt att
detta avtal ska vara indexreglerat. Fortsatt tryck i frågan
är viktigt.

God jul och gott nytt år
önskar Mats Blomberg och Helene Lantz
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