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 2009/135  MINNESANTECKNINGAR 

 
Minnesanteckningar från samrådet i 
Strömstad 8 juni 2011. Kompletterande 
förstudie för planerad likströmsledning Nässjö 
(Barkeryd)–norska gränsen, delsträcka 
Grunnebo–norska gränsen, Strömstad. 
 
Berörda markägare inom en 500 meters zon, dvs. 250 meter av vardera sidan av föreslagna 

sträckningar, har bjudits in till samråd genom personliga brev. Inbjudan till samråd har även 

annonserats i flertalet tidningar. Samrådsmötet hölls på Strömstads Gymnasium i Strömstad. 

Samrådet hölls för ca 150 besökare.  

Samråden inleddes med öppet hus mellan 17.00 och 18.00 där allmänheten hade möjlighet att 

studera olika kartor över sträckningsförslagen samt ställa frågor till representanter för Svenska 

Kraftnät. Vid 18.00 startade Jan Halvarson samrådsmötet med en introduktion där han 

berättade kort om Svenska Kraftnät (SvK) och bakgrunden till projektet SydVästlänken, delen 

Barkeryd (Nässjö)–norska gränsen, och delsträckan Grunnebo–norska gränsen. Efter 

introduktion och bakgrund fortsatte Sofia Miliander samrådsmötet och redovisade de nya 

kompletterande alternativen A1, A2 och A3. Samråden avslutades med frågestund. Dessa har 

sammanställts nedan.  

   



Inkomna synpunkter 
 
 

En likströmsledning i luft sprakar i fint väder, ca 35 dB på 20 meters avstånd, hur är 

det med en markförlagd ledning? 

Svar: En markförlagd likströmsledning alstrar inget märkbart ljud.  

En åhörare, Roger Gustavsson, Jordtorp, ställer frågan: Hur kan en luftledning med 

48-50 m bred ledningsgata miljömässigt vara ett bra alternativ i jämförelse med 

markkabel och sjökabel? 

Svar: SvK är skyldiga att ta fram olika alternativ, och sedan i en 

miljökonsekvensbeskrivning utreda påverkan på miljö och naturresurser som tas i 

anspråk.  

Hur beräknar ni anläggningskostnaden, vad ingår i den? 

Svar: Det är totalkostnaden, allt från projekteringen till byggnation av ledningen, 

inklusive tillståndshantering och skadereglering. 

När hade ni samråd om alternativ A1? 

Svar: Samråd för A1 hölls i mars i Dalsland och nu ikväll. 

Vilket alternativ av A1 och A föredrar Statnett? 

Svar: Statnett föredrar i nuläget att fortsätta titta på alternativ A som går genom 

Halden.  

När det gäller boendemiljö säger ni att ni helst ska gå 100 meter  men minst 50 meter 

från bostadshus. Om ni går direkt över ett bostadshus då? Måste man flytta då?  

 Svar: När man väljer att gå parallellt med befintlig ledning så är nackdelen att vissa 

blir hårt drabbade, man kan på en del ställen justera ledningssträckningen men i 

vissa fall kan det bli tal om köp av fastighet. SvK eftersträvar att träffa frivillig 

överenskommelse och att kompensera markägare.  

Är sjökabelalternativet från Hunnebostrand fortfarande aktuellt? 

Svar: Ja det är fortfarande aktuellt.  

Kommunerna i Bohuslän och Dalsland ser inte luftledning som ett alternativ, men så 

kommer ni med ytterligare luftledningsalternativ, hur ska vi tolka det, tar ni hänsyn till 

vad politikerna säger? Ni borde även lyssna på allmänheten och våra åsikter! 

  

2/4 
 



Svar: Kommunerna är en remissinstans så deras synpunkter är viktiga, likväl som 

att ta in allmänhetens synpunkter. 

A1 kommer att passera igenom ett riksintresse för tysta områden, men ni verkar inte 

ha tagit hänsyn till det? 

Svar: Tveksam om tysta områden klassas som riksintressen men vi noterar det. 

Alternativet sjökabel från Dingle, om det alternativet är så mycket längre är väl den 

kostnaden försumbar i det stora hela? Ledningen ska ju transportera el i 100 år? 

Svar: Sjökabel är betydligt dyrare än markkabel. Detta innebär att  den längre 

sträckan är en betydelsefull kostnadsökning. 

Hur mycket skog behöver planteras för att kompensera för de minskande 

koldioxidupptag som uppstår när SvK tar ner skog vid anläggning av luftledning?  

Svar: Vi tar fram en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver påverkan på miljö 

och hur mycket naturresurser som tas i anspråk.  

Ni säger att ni ska ta hänsyn till markägares åsikter. Men trots massivt motstånd mot 

luftledning så kommer ni med nya luftledningsförslag.  

Svar: Vi har som affärsdrivande verk en uppgift att presentera flera 

kostnadseffektiva förslag men även alternativ. Luftledning är det mest 

kostnadseffektiva alternativet. 

Trovärdigheten för SydVästlänken ifrågasätts då SvK för ett år sen presenterade 

alternativ A, E6 och ett sjökabelalternativ. Det sägs att markkabel utmed E6:an-

alternativet är för komplicerat och sjökabelalternativet för långt och dyrt. Sedan 

presenteras ytterligare två luftledningsalternativ B och C, och nu kommer ytterligare 

alternativ A1, A2 och A3.  

Svar: Beroende på vilket alternativ det blir så kommer vi att titta mer i detalj och 

även studera de alternativ som framkommit i samrådet om möjligheten att 

markförlägga ledningen. 

SydVästlänken är ett samarbetsprojekt med Statnett. Vi är tvungna att presentera 

olika alternativ som både vi och Statnett behöver utreda. Vi kommer att gå vidare 

med de alternativ som är bäst totalt sett. 

Projektet innebär att naturresurser tas i anspråk och vi gör en bedömning, sedan är 

det är upp till andra myndigheter att avgöra. Det är regeringen som tar det 
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slutgiltiga beslutet. Vi kommer troligen att utreda två alternativ tre alternativ i 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Enligt svensk lagstiftning ansöker SvK på ett utbyggnadsförslag. Statnett kan söka 

på flera alternativ hos den norska motsvarigheten till Energeimarknadsinspektionen 

(EI), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det är dock möjligt att SvK kan 

söka på fler än ett alternativ koncessionsansökan om EI anser det.  

Ersättningen för bortfall av produktion om 100 år, hur beräknas det? 

Svar: Ersättningen är för all framtid och ska beräkna för tidig avverkning. 

Varför samordnar ni inte med Vattenfall eller Trafikverket? 

Svar: Det är inte tekniskt möjligt att sammanbygga en växelströmsledning med 

likströmsledning. SvK undviker att lägga ledning inom vägrättsområde.  

Får jag ersättning om SvK använder mina enskilda vägar? 

Svar: Ja 

Om jag som husägare får en kraftledning som skymmer min utsikt på 60 meters 

avstånd men utanför min fastighet, har jag rätt till ersättning då? 

Svar: Miljöskador som skymd utsikt kan ge rätt till ersättning och bedöms enskilt 

från fall till fall. 

Remisstiden förlängs från 13 juli till den 15 augusti 2011. 

Varför håller inte SvK och Statnett gemensamma samråd? 

Svar: SvK och Statnett har olika tillvägagångssätt i förstudieprocessen. Men vi har 

samma syn på hur vi ska komma fram till bästa alternativ vid gemensam 

kryssningspunkt.  
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