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En delegation från LRF, Södra och berörda kommuner 
besökte den 29 maj nya generaldirektören vid Svenska 
Kraftnät Ulla Sandborgh. Syftet var att få till en mer 
öppen dialog. 

Under året har vårt påverkansarbete resulterat till  
förändringar på flera olika sätt till exempel har vår  
gemensamt framtagna samhällsekonomiska analys 
visat att det behövs en fristående aktör som gör de  

Vi fortsätter vårt påverkansarbete
samhällsekonomiska bedömningar inte enbart  
Svenska kraftnäts analys.

Bättre underlag för investeringar i stamnätet för el
Det är viktigt att de investeringar som görs i stamnätet 
för el är samhällsekonomiskt motiverade. Regeringen 
ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag  
att utreda hur Svenska kraftnät ska göra lönsamhets- 
bedömningar av bland annat nya ledningar inför  
kommande investeringsbeslut.

– Med de stora investeringarna som vi står inför i 
stamnätet är det extra viktigt att Svenska kraftnät 
bygger ledningar som är samhällsekonomiskt 
lönsamma, säger energi- och samordningsminister
Ibrahim Baylan.

Energimarknadsinspektionen ska också utreda om  
det behövs en fristående aktör som gör samhälls- 
ekonomiska lönsamhetsbedömningar. Den aktören  
blir i så fall ett komplement till de bedömningar som 
Svenska kraftnät ansvarar för att utföra. Regeringen 
vill veta om det behövs för att ge ett bättre besluts- 
underlag och för att säkerställa kostnadseffektiviteten 
vid utbyggnaden av elnätet.



Folket hearing i Nybro den 12 juni
En fin försommarkväll fylldes Kristallen i Nybro med 
många drabbade markägare och boende som ville visa 
sitt engagemang och få sin röst hörd när det gäller 
400kV kraftledningen som planeras genom länen. 
Under kvällen fick vi höra många berättelser som alla 
talade sitt tydliga språk. – Att Svenska kraftnät inte 
visar drabbade markägare och boende den respekt  
som krävs för ett modernt affärsverk. Den brist på  
förståelse började redan vid första inbjudan till möte 
och har sedan fortsatt som en envägskommunikation 
där Svenska kraftnät endast har bockat av att de haft 
möte med markägare men inte dokumenterat vad som 
sagts på mötena. Denna kväll fick vi höra folkets röst 
och ett tydligt budskap till Svenska kraftnät var.  
Gör om och gör rätt!

Hearing i riksdagen  
torsdagen den 21 september
Riksdagsledamöterna Anders Åkesson och Monica 
Haider har bjudit in riksdagens ledamöter till hearing 
om morgondagens infrastruktur. Med på hearingen 
förutom myndigheter och kraftintressenter är LRF, 
Södra Skogsägarna, berörda kommuner och nätverk.  
Nätverk representeras av Nej till Nybroledningen och 
Regional motström från Göteborgsområdet. 

I mån av plats kan även intresserade beredas plats. 
Kontakta mats.blomberg@sodra.com för förfrågan  
om deltagande. Eventuellt kommer hela hearingen  
att webbsändas...

Torsdagen den 21 september klockan 10.30–15.00  
i Riksdagshuset inklusive lättare lunchförtäring.  
Entre: Riksgatan 2, för anmälan i vakten. Lokal L4-17.

Syftet med hearingen är att få en nulägesbild av dagens 
metodval och processer när ny infrastruktur beslutas 
och byggs. Ambitionen är att få till stånd en öppen och 
mer transparant dialog om dagens och morgondagens 
tekniker och hur processval kan lösa konflikter. På  
programmet står kortare föreläsningar från berörda 
aktörer om projekt, teknikval och utveckling, samråds-
processer, konsekvensanalyser och markanvändning 
för att spegla dagsaktuell situation. Därefter samtal om 
lösningar för att minska intrång på produktiv jord- och 
skogsmark, incitament för ökad samordning mellan 
olika intressenter och alternativa teknikval. Kort sagt 
hur kan konflikter minskas när mark i anspråktas för 
ledningar, vägar och järnvägar?

KONTAKTINFORMATION

Mats Blomberg, Södra 0470-894 80 mats.blomberg@sodra.com 
Helene Lantz, LRF 0470-70 36 55 helene.lantz@lrf.se

PROGRAM

10.30 Välkommen från riksdagsledamöterna  
Monica Haider och Anders Åkesson

10.40 Pöyry presenterar sin rapport om  
samhällsekonomiska konsekvenser

11.00 LRF och Södra ger en markägarutblick

11. 10 Kommunernas verklighet

11.20 ABB modern teknik i omvärlden

11.30 Lunch

12.15 Svenska Kraftnät om projekt  
och ledningsval

12.35 Trafikverket om infrastruktur i landskapet

12.45 Energimarknadsinspektionen om samråd 
och ledningsprocesser

13.00 Utrymme för departement  
och regeringskansliet

13.10 Frågestund

13.30 Panel och reflektioner

14.30 Avslutning, fika

Välkommen till hearing om teknikval och genomförande 
när ny infrastruktur påverkar mark, människor och företag


