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Rädda Svartedalens Vildmarks synpunkter på planerad 400 kV ledning
Skogssäter-Stenkullen, kompletterande samråd
Föreningen har tagit del av tidigare handlingar från Svenska Kraftnät i ärendet; Inbjudan
till samråd 2013-11-07, Komplettering av förstudie över flera utredningsområden
november 2013, samt Hemställan till Länsstyrelsen Västra Götalands län med
Samrådsredogörelse 2013-06-25.
Föreningen har tidigare 2013-04-21 lämnat synpunkter på Svenska Kraftnäts
samrådsunderlag daterat januari 2013. Sammanfattningsvis framfördes stark kritik mot
föreslagna ledningssträckor, bl.a. över Stendammen vid Svartedalens naturreservat.
Kritiken avsåg även föreslagen teknik för ledningarna, luftledningar samt det bristfälliga
samrådsunderlaget.
Rädda Svartedalens Vildmark kan konstatera att samrådsredogörelsen från det tidigare
samrådet inte ingår i det nu utsända underlaget för kompletterande samråd, vilket helt klart
strider mot bolagets skyldighet att kommunicera med berörda parter och aktörer enligt
rådande miljölagstiftning, miljöbalken och Natura 2000- regelverket. Det är särskilt
förvånande och anmärkningsvärt då föreningen riktat stark kritik mot den föreslagna
ledningsdragningen och att det medför stora miljöeffekter samt ingrepp i värdefull natur,
och bl.a. berör stora Natura 2000-värden.

Allmänna synpunkter
Rädda Svartedalens Vildmark vidhåller sammanfattningsvis vad som framfördes i
föreningens tidigare yttrande 2013-04-21. Vissa tillkommande utredningsområden eller
alternativ är helt marginella och tillför inget positivt av reell betydelse för
helhetsbedömningen av projektet. Ingenting har beaktats vad gäller ledningssträckan över
Stendammen och östra Svartedalen.

Samrådsredogörelsen från tidigare samråd
I Svenska Kraftnäts bristfälliga och svåröverskådliga redovisning av tidigare lämnade
synpunkter kan man utläsa en stor oro och en massiv samlad negativ kritik över det
föreslagna projektet. Detta är i stort sett bilden oavsett föreslagna alternativa
ledningssträckor och tekniskt utförande av Svenska Kraftnät. Om inte hela projektet ska
komma att uppfattas som rättsosäkert och odemokratiskt måste Svenska Kraftnät rimligen
ompröva förutsättningarna för projektet. Följande aspekter måste beaktas:
1. Utvärdera behovet av ny ledning på sträckan Skogssäter-Stenkullen. Om
överföringskapaciteten måste ökas mellan dessa två punkter, bör kapaciteten i
befintliga ledningar istället ökas eller överföringen ske genom att utnyttja andra
delar av det storskaliga ledningsnätet.
2. Den nya ledningen bör utan vidare kunna utföras som markförlagd kabel på hela
eller särskilt känsliga delar av sträckan, t.ex. vid platser med höga naturvärden som
Stendammen vid Svartedalens naturreservat
3. Den nya ledningen bör även kunna utföras parallellt med redan befintliga ledningar.

Svenska Kraftnät måste anpassa projektet efter den samlade kritiken och ta hänsyn till
natur- kultur- och friluftsvärden samt till boende, till värdet av turism och besöksnäring i
berörda områden. Alternativa tekniska lösningar och möjligheter måste utförligt redovisas
och ställas mot de värden som kommer att påverkas och skadas. Föreningen vill särskilt
erinra om artskyddsförordningen 4:2 och 4:4 samt Natura 2000-lagstiftningen och bolagets
skyldigheter att utreda och redovisa den kumulativa påverkan och effekten på naturvärden
samt påverkan på Natura 2000-värden, även om påverkanskällan skulle ligga utanför
Natura 2000-området.

Komplettering av förstudie
Förutom redovisningen av de nytillkomna utredningsområdena tillför den beskrivande
texten inget av den kritik och de grundläggande synpunkter som framförts av Rädda
Svartedalen i det tidigare samrådet. Inga alternativa lösningar belyses och redovisas.

Yrkande
Rädda Svartedalens Vildmark ifrågasätter starkt behovet av den nya förbindelsen
Skogssäter –Stenkullen och vill att alternativa elförsörjningsmöjligheter i första hand
utreds och övervägs. Nyttan med projektet skall vägas mot de omfattande ingrepp som
luftledningar sammantaget kommer att medföra på rådande natur-, kultur- och
friluftsvärden och för boende och verksamma i berörda områden. Om den aktuella
ledningsdragningen ändå skulle komma till stånd krävs en utredning och redovisning av
alternativa utföranden (markförläggning, nedläggning i eller vid Göta älv t.ex) och i tredje
hand utreds och redovisas en dragning av den nya ledningen längs befintliga ledningar.
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