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Remissvar 400 kV växelströmsluftledning mellan Stenkullen
och Ingelkärr, dnr 2016-102489
Inledning
Svenska Kraftnät, SvK, har nekats av länsstyrelsen i Västra Götaland att
passera riksintresset Bredfjället – Väktorområdet. SvK har då valt att fortsätta
med koncessionsansökan för Ingelkärr – Stenkullen.
Det statliga verket använder sig av samma underlag som till den ursprungliga
ansökan, 2016 06 13. Det är i stort sett fem år sedan.
Samråd
LRF ställer sig frågande till varför inte det informerats brett och samråtts om
den nya ansökan. På fem år hinner mycket att hända. Inte minst för de gröna
näringarna är det viktigt att återigen få framföra synpunkter på ett projekt som
innebär så mycket negativ påverkan att driva företag.
LRF i Västra Götaland och LRFs kommungrupper i berört område har tidigare
lämnat skrivelser till SvK och remissvar till Energimarknadsinspektionen.
Varför har vi då som organisation inte erhållit någon information?
Första omgången med synpunkter skulle lämnas till SvK senast 2013 03 22.
Handlingarna i ärendet kan knappast anses vara relevanta åtta år senare.
Det nämndes då inte överhuvudtaget något om transformatorstation i Ingelkärr.
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Aktuell ansökan
Det är i princip omöjligt för en intresserad att förstå att ny koncessionsansökan
är inlämnad. Energimarknadsinspektionen har inte varit öppensinnad med
informationen. Sökning på Ingelkärr på hemsidan ger noll resultat.
Miljöpolicy
Svenska Kraftnäts miljöpolicy säger bland annat: ”Fatta långsiktigt hållbara
beslut med hänsyn till miljön”. Detta torde innebära att nya kraftledningar
skall planeras så att minsta möjliga intrång görs i skog och på åker, detta
oavsett om det är så kallad skyddad mark eller inte. Skog för produktion av
virke och energi är minst lika viktig för inlagring av koldioxid som till
exempel naturreservaten.
Ekonomisk påverkan och koldioxidinlagring
Jord- och skogsbruksföretagare drabbas hårt av nya luftledningar. Inget i
materialet tar upp konsekvenserna när skogsmark tas ur produktion. Skogen är
en viktig inkomstkälla i området för produktion av virke, massaved och energi.
Skogen är en stor koldioxidsänka som inte får inskränkas. Det finns behov att
plantera mer skog. Istället tvingar Svenska Kraftnät markägare till avverkning
med påföljande nyplanteringsförbud. Detta är påtaglig inskränkning i den
enskildes företagande.
Påverkan på näringsliv, miljö och levnadsvillkor
LRF saknar en analys av vad luftledning skulle betyda för näringslivet, miljön
och de boendes upplevelser. Utöver intrång, magnetfält så ger luftledningar av
den här storleken betydande förändringar av landskapsbilden. Utsikt mot en
kraftledning torde knappast höja värdet på fastigheten.
Åkermark är en ändlig resurs som kommer att vara alltmer efterfrågad i
framtiden, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Att då försvåra
brukningen med de odlingshinder som en kraftledning medför är inte
försvarligt.
Övrigt
LRF förutsätter att tidigare inskickade handlingar i ärendet ograverat läses och
betänks.
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Yrkande
Med tanke på påverkan på de gröna näringarna och att de ursprungliga
handlingarna inte är uppdaterade yrkar LRF avslag på ansökan.
Vänligen
Sofia Karlsson
Ordförande
LRF Västra Götaland

Robert Larsson
Regionchef
LRF Västra Sverige

Bengt Borgström
Ordförande
LRF Ale

Per-Arne Petersson
Ordförande
LRF Lerum

BIRGIT JÖNSSON birgit.jonsson@lrf.se

Mobil 070-609 09 8
010-184 41 91
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Box 114
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3

