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Diarienummer: KS.2013.44
Datum: 2017-05-12
Handläggare: Mari Giers
E-post: mari.giers@ale.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för
ledningen Skogssäter-Stenkullen 2016/102489, samt Vattenfalls
ledning 2016/102595
Svenska kraftnät (SVK) har ansökt om koncession hos Energimarknadsinspektionen (EI) för att få
tillåtelse att bygga en ny 400 kV-kraftledning mellan Skogssäter och Stenkullen. Ale kommun har
nu fått ansökan om koncession på remiss från EI. Kommunen anser att underlaget har så stora
brister att det inte kan läggas till grund för en koncessionsansökan. Ale kommuns ståndpunkt är
som redan redovisats i tidigare yttranden, d.v.s. att man i första hand anser att ledningen inte bör
gå igenom Ale kommun. Om den måste gå igenom kommunen förordar kommunen att den helt
eller delvis anläggs som en markförlagd kabel som följer befintliga stråk som vägar och
kraftledningar. Svenska kraftnät bör göra mer utförliga utredningar avseende andra möjliga
tekniska lösningar där större hänsyn tas till samhällsekonomiska faktorer. SVK bör utreda
möjligheten att kombinera de olika tekniska lösningarna med varandra samt hålla öppet för fler
utredningsområden under processen. SVK bör mer ingående undersöka möjligheterna för till
exempel markkabel växelström utmed särskilt skyddsvärda områden, julgransstolpar och
parallellförläggning.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande daterat 2017-05-11, som sitt eget
yttrande.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras
ersättare, att underteckna föreliggande yttrande.

Björn Järbur
Kommunchef

Lars Lindström
Mark- och exploateringschef
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Mark- och exploateringschefen
För kännedom
Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet miljö

Bakgrund
Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen. Två
samråd samt ytterligare kompletterande samråd har genomförts under år 2013-2015, där Ale
kommun lämnat synpunkter på ledningen. SVK har nu ansökt om nätkoncession hos
Energimarknadsinspektionen för att få bygga och driva ledningen och har tagit fram en
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som underlag för sin koncessionsansökan. Ale kommun har
nu fått ansökan om koncession på remiss från Energimarknadsinspektionen.
Ale kommun har under processen samverkat med övriga berörda kommuner: Lerum, Lilla Edet,
Kungälv och Trollhättan. Kommunerna anlitade tillsammans en konsult (STRI) för att få stöd till
teknisk analys inför Svenska kraftnäts/Vattenfalls koncessionsansökan. STRI:s arbete utmynnade i
en rapport där STRI kommenterat samrådsunderlaget. Rapporten syftade även till att undersöka
möjliga alternativa tekniska lösningar.
Ledningen planeras att byggas som en 74 kilometer lång luftledning för växelström, varav 12 km
passerar genom Ale kommun. Detta yttrande inkluderar även Vattenfall Eldistributions ansökan
om koncession för sin 130 kV-luftledning avseende passagen över Göta älv där ledningarna är
tänkta att sambyggas. Vattenfalls ledning utgör i sig inte ett problem för kommunen utan är en
direkt följd av byggnationen av 400 kV-ledningen. Svenska kraftnäts planerade ledning berör och
strider mot antagen översiktsplan, detaljplan, natur- och kulturintressen av riksintresse, det fria och
rörliga friluftsintresset med mera. Den för dessutom med sig mycket stora egendomsrättsliga och
fastighetsrättsliga intrång och inlösen av expropriativ karaktär.
Ale kommun anser att underlaget har så stora brister att det inte kan läggas till grund för en
koncessionsansökan. I sakfrågan är Ale kommuns ståndpunkt den som redan redovisats i tidigare
yttranden, d.v.s. bland annat att man i första hand anser att ledningen inte bör gå igenom Ale
kommun. Om den måste gå igenom kommunen förordar kommunen att den helt eller delvis
anläggs som en markförlagd kabel som i så stor utsträckning som möjligt följer befintliga stråk som
vägar och kraftledningar. Svenska kraftnät har i ett tidigt skede, till synes på grund av tekniska och
investeringsekonomiska skäl, låst sig vid lösningen luftledning för växelström men bör göra mer
utförliga utredningar avseende även andra möjliga tekniska lösningar där större hänsyn tas till
samhällsekonomiska faktorer. SVK bör utreda möjligheten att kombinera de olika tekniska
lösningarna med varandra samt hålla öppet för fler utredningsområden under processen. SVK bör
mer ingående undersöka möjligheterna för till exempel markkabel växelström utmed särskilt
skyddsvärda områden, julgransstolpar och parallellförläggning. Man bör även undersöka
möjligheten att samförlägga ledningen över en längre sträcka med Vattenfalls 130 kV-ledning.
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Samråd/samverkan
Sektor kommunstyrelsen har samrått med Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet miljö, vars
synpunkter har arbetats in i föreliggande yttrande. Samverkan har även skett med övriga berörda
kommuner.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Den av Svenska kraftnät föreslagna ledningssträckningen samt typen av ledning kommer att
påverka Ale kommuns samhällsutveckling inom bostadsbebyggelse samt annan kommunal
expansion. Stora markområden kommer att drabbas av begränsningar i nyttjande på grund av den
200 meter breda skyddszon där människor inte bör vistas på grund av magnetiska fält och
strålning.
Den tidigare antagna detaljplanen för verksamheter i Häljered har upphävts på grund av
ledningsdragningen och detaljplanearbetet har fått startas om med en förminskad markareal och
har inneburit att kommunen fått lägga mycket tid och extra resurser på detaljplanen. Allt detta
sammantaget gör att det kommer att innebära mycket stora ekonomiska konsekvenser för Ale
kommun.
Barnperspektivet
Ett flertal undersökningar har visat att det kan finnas ett samband mellan leukemi hos barn och
elektromagnetiska fält från kraftledningar.
Miljöperspektivet
Markförläggning bör ses som bästa möjliga teknik enligt Miljöbalkens hänsynsregler men även
andra alternativ bör studeras mer ingående. De samhällsvinster som görs genom att miljöpåverkan
på landskapsbild, boendemiljöer och rekreationsområden undviks finns inte med i SVK:s kalkyler
på ett tillräckligt sätt. Luftledningen motiveras utifrån SVK:s perspektiv, inte utifrån allmänna
intressen.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar naturvärdena i kommunen mycket bristfälligt. Påverkan
på stora opåverkade områden, skogliga miljöer, biologisk mångfald, kulturmiljö, landskapsbild,
riksintresse för friluftsliv m.m. bör studeras djupare. Det bör också framgå vilka anpassningar och
skyddsåtgärder som görs för känsliga miljöer och vilka kompensationsåtgärde som behöver
utföras.
Ärendets kommunikationsbehov
Energimarknadsinspektionen.
Stort allmänintresse. Beslutet bör delges allmänheten.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande
daterat 2017-05-11, som sitt eget yttrande då det stämmer väl överens med och kompletterar de
synpunkter som kommunen tidigare lämnat vid samråd.
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