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Nu börjar 2018 gå mot sitt slut
och vi ska sammanfatta årets arbete
Många markägare och organisationer har under våren lämnat in synpunkter till Energimarknadsinspektionen angående den nätkoncession
som Svenska Kraftnät ansökt om för att bygga ledningen mellan
Ekhyddan, Nybro och Hemsjö. Det har skett några kompletteringar på
platser där det fanns naturreservat men än har vi inte fått vetskap om hur
det går med koncessionsansökan för ledningen genom länen.
Tänk att nu är det 4,5 år sedan Svenska Kraftnät (SvK) skickade ut sitt
första meddelande om samråd angående ledningen. Inbjudan som såg ut
som ett reklamblad från något säljande teknikföretag. Många var de
fastighetsägare som inte förstod att deras fastighet skulle omfattas av ett
intrång i många fall, ett intrång till då ledningen planeras att placeras intill
varandra. Det var då påverkansarbetet började informationsmöten, hearing
och frukostmöte i riksdagen, folkets hearing och mycket mer påverkan från
både nätverk och kommuner, LRF och Södra. Nu efter 4,5 år kan vi konstatera
att vår påverkan visar att det inte går så lätt att ta mark i anspråk och samhällsekonomisk konsekvensanalys är på väg att bli mer en regel än ett undantag
vid större intrång i åker och skog.
Vi har under året hört av många markägare som inte vill att SvK beträder
deras mark, vägar och sätter pinnar och gör provborrningar innan koncession,
detta är något som Svk efter prövning har rätt till men vi förstår att många
blir upprivna och känner att de tar deras mark i anspråk utan rätt när inga
beslut är fattade.
Under tiden vi väntar besked av Energimarknadsinspektionen hur de
hanterar koncessionen av ledningen har vi fortsatt vårt påverkansarbete.

Från vänster Mats Blomberg (Södra), Anders Åkesson (riksdagsledamot), Helene Lantz
(LRF Sydost), Karin Edvardsson, Lars Ström, Daniel Norstedt (Energimarknadsinspektionen)
och Björn Galant (LRF).

MÖTE ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
Den 10 december hade vi en träff
med Energimarknadsinspektionen
i Stockholm närmare bestämt i
riksdagshuset. Det var riksdagsledamoten Anders Åkesson som
bjudit in oss att träffas där. Vi fick
möjlighet att lyfta frågor som
ibland kan vara svåra att formulera
i remisser. Vi var intresserade hur
de ser på framtidens utbyggnad av
ledningar och vad som behövs för
att få en ökad förståelse för markens
brukningsvärde och äganderätten.
Vi vet att energiförbrukningen ökar
i samband med att vi ska växla om
till fossilfritt men det får inte ske
på bekostnad av att ta mark ur
produktion då det är den gröna
cellen som kommer att vara en
av lösningarna för att lyckas nå
uppsatta mål.
Vi fick inte något besked när
Energimarknadsinspektionen är
klara för beslut, det enda vi fick veta
är att det är tillstyrkan eller avslag
av ansökan som gäller, så är beslutsordningen. Intressant att notera är
att Energimarknadsinspektionen
endast kan pröva det alternativ som
läggs fram av nätägaren vid
koncessionsansökan. Det innebär
att man inte själv undersöker
möjligheter med marksnål alternativ
teknik om SvK föreslår luftledning.
I klartext är det fortsatt politisk
åverkan som gäller för att ge
Energimarknadsinspektionen ett
bredare uppdrag till exempel genom
regeringens regleringsbrev. Vi får
nog vänta några månader till innan
beslutet kommer men vem har
bråttom!

NYA LEDNINGAR
I Halland planerar SvK ombyggnad
av sex 400 kV ledningar och kallade
den 5 december LRF och Södra till
ett informationsmöte. Det var bra
att man ville informera på ett tidigt
stadium men argumentationen var
densamma, inga alternativ än luftledning var aktuella och på frågan
om hur man ser på andra ekonomiska
och sociala värden var det inget
man tänkt på. Mot den bakgrunden
behövs genomgripande reformer av
hur ledningsprocesser ska genomföras. SvK har därtill aviserat flera
överföringsledningar i framtiden,
den åtta mil långa ledningen i västra
Sverige Skogsäter–Stenkullen är
ännu inte beslutad. EON planerar
fler regionnät för att möta efterfrågan.

Tack från Mats

Som en del av er vet kommer jag att gå i pension
vid årsskiftet efter 19 år hos Södra Skogsägarna
och tidigare 11 år på LRF sammanlagt 30 år
i jord- och skogsbrukets tjänst efter flytt till
Kalmar. En röd tråd har varit att skapa opinion
kring sådant som slår negativt mot de areella
näringarna och landsbygden. Värna ägande och
brukande och människors livsvillkor i våra bygder
har varit en stor drivkraft för mig. Kampen mot
storskaliga ledningslösningar inte minst Nybroledningen fortsätter.
Jag kommer att följa arbetet även fortsättningsvis men framförallt
vill jag rikta ett TACK till er alla för det engagemang och det driv ni
visat upp som markägare, boende, politiker och kommunföreträdare
i den här frågan. Trots hårdnackat motstånd från Svenska Kraftnät
har vi visat en stark vilja för förändring och vi har visat upp en enad
bygd! Jag lämnar nu över till Malin Pettersson, malin.pettersson@
sodra.com och Carl Johan Olsson, carl-johan.olsson@sodra.com som
ersätter mig som näringspolitisk samordnare. Främst Malin blir er
kontaktperson framöver i dessa frågor. Fortsätt kämpa, till slut ska
sunt förnuft och klokhet segra!

LRF Sydost och Södra
gm Helene och Mats
önskar alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!
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