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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter i kompletterande samråd 
avseende på planerad 400 kV ledning Skogssäter-Stenkullen 
 
Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av följande handlingar från Svenska 
Kraftnät: 
- Inbjudan till samråd 2013-11-07 
- Komplettering av förstudie över flera utredningsområden november 2013 
- Hemställan till Länsstyrelsen Västra Götalands län med Samrådsredogörelse 

2013-06-25. 
 
LNF har tidigare lämnat synpunkter på Svenska Kraftnäts samrådsunderlag daterat januari 
2013. LNF:s synpunkter ingick i det gemensamma yttrande 2013-03-22 som lämnades av 
Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt 
Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän och Norra Älvsborg. Sammanfattningsvis 
framfördes stark kritik mot föreslagna ledningssträckor, föreslagen teknik för ledningarna 
och det bristfälliga samrådsunderlaget. 
 
LNF noterar med förvåning att samrådsredogörelsen för det tidigare samrådet inte ingår i 
det nu utsända underlaget för kompletterande samråd. Visserligen kan med viss fantasi 
samrådsredogörelsen hittas på Svenska Kraftnäts hemsida, men det borde ha varit 
självklart att i den nu aktuella inbjudan ange länk till samrådredogörelsen på samma sätt 
som till det tidigare samrådsunderlaget. Underlåtenheten antyder okunnighet eller 
avsiktligt undanhållande, eftersom samrådredogörelsen innehåller skoningslös kritik mot 
projektet. 

Övergripande synpunkter 
Lerums Naturskyddsförening vidhåller sammanfattningsvis vad som framfördes i det 
tidigare gemensamma yttrandet 2013-03-22. De i Lerums kommun nytillkomna små 
utredningsområdena är helt marginella och tillför inget positivt av någon betydelse för 
helhetsbedömningen av projektet.
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Samrådsredogörelsen för det tidigare samrådet 
I Svenska Kraftnäts redigerade, men ändå omfattande, sammanfattningar av framförda 
synpunkter framträder en entydig bild av ilska, frustration, oro och bestörtning över 
projektet. Ändå har Svenska Kraftnät förmodligen dämpat ner mera uttryckligen aggressivt 
kritiska synpunkter. Detta gäller i stort sett oavsett föreslagna alternativa ledningssträckor 
med av Svenska Kraftnät föreslaget tekniskt utförande. Om inte hela projektet ska komma 
att uppfattas som ett odemokratiskt övergrepp på befolkningen i det berörda området måste 
Svenska Kraftnät rimligen ompröva förutsättningarna för projektet. Detta bör kunna gälla: 
 

1. Behovet av ny ledning på sträckan Skogssäter-Stenkullen. Om 
överföringskapaciteten måste ökas mellan dessa två punkter, kan kapaciteten i 
befintliga ledningar istället kanske ökas eller överföringen ske genom att utnyttja 
andra delar av det storskaliga ledningsnätet. 
 

2. Den nya ledningen bör kunna utföras som markförlagd kabel på hela eller särskilt 
känsliga delar av sträckan. 
 

3. Den nya ledningen bör kunna utföras huvudsakligen parallellt med redan befintliga 
ledningar. 
 

4. En samordning och förläggning som markkablar av ledningarna förbi Gråbo 
samhälle. Svenska Kraftnät måste ta ett helhetsansvar för förhållandena i Gråbo 
som en rimlig kompensation för intrånget av den nya ledningen. Detta istället för 
att hänvisa till skilda huvudmän för ledningarna. 

 
Kapitel 5 i samrådsredogörelsen utgör Svenska Kraftnäts defensiva försvar för att inte ta 
hänsyn till samrådssynpunkterna. Fortsatt obenägenhet att anpassa projektet efter kritiken 
måste rimligen betecknas som total okänslighet och maktfullkomlighet i förhållande till 
medborgarna. Även inom Svenska Kraftnät borde finnas viss kompetens att ta fram 
innovativa alternativa lösningar istället för att envist hänvisa till konventionella tekniska 
lösningar för att uppfylla gällande regelverk. 

Komplettering av förstudie 
Förutom redovisningen av de nytillkomna utredningsområdena tillför den beskrivande 
texten inget nytt som antyder att Svenska Kraftnät har tagit till sig den förödande kritiken i 
det första samrådet. 

Yrkande 
Sammanfattningsvis yrkar Lerums Naturskyddsförening i första hand att Svenska Kraftnät 
ifrågasätter behovet av den nya förbindelsen Skogssäter-Stenkullen, i andra hand utreder 
alternativa utföranden av ledningen och i tredje hand utreder dragning av den nya 
ledningen längs befintliga ledningar. 
 
 
Lerums Naturskyddsförening 
 
 
Olov Holmstrand 
ordförande 
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