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Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande angående betänkandet ”Moderna tillståndsprocesser
för elnät”
Södra skogsägarna är inte remissinstans, men väljer att ändå lämna
ett yttrande på grund av att elledningar påverkar våra medlemmar
(enskilda skogsägare) i väldigt stor utsträckning.

Vi anser att det är av stor vikt att utbyggnad av kapacitet för
elöverföring görs på ett sätt som respekterar äganderätten och
minimerar intrången. Hela samhället behöver fungerande nät för
elöverföring för att säkra tillgången i en framtid där stora delar av
samhället är allt mer beroende av el. Vi behöver tillståndsprocesser
och ersättningsformer som säkerställer att elnät byggs på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt och utan onödigt långa processer.
Marksnål teknik (tex markkabel eller samförläggning med annan
infrastruktur) och en ersättning som täcker en större del av den
påverkan som en ledning ger, kan öka acceptansen för de
markintrång som krävs för att kunna bygga dessa
samhällsnödvändiga elnät.
Samhällsekonomiska analyser
Vi delar utredningens bedömning att prövningen i större
utsträckning behöver beakta de samhällsekonomiska
konsekvenserna vid byggnation av en ny ledning. I en sådan analys
behöver alternativa lösningar utredas och fler av de värden som
påverkas beaktas, för att säkerställa att dessa stora
infrastruktursatsningar genomförs på ett samhällsekonomiskt
effektivt sätt.
Förslaget att utbyggnaden av regionnätet på lägre spänningsnivåer
ska kunna ske med stöd av nätkoncession för område
Vi avstyrker förslaget att utbyggnaden av regionnätet på lägre
spänningsnivåer ska kunna ske med stöd av nätkoncession för
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område. Även regionnät på lägre spänningsnivåer innebär kraftiga
ingrepp och stor påverkan på både naturmiljö, produktion och
andra utvecklingsmöjligheter. Därför är det viktigt att även dessa
bedöms ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och att analys och
bedömning av olika alternativ granskas av en oberoende
tillståndsgivare.

Vänliga hälsningar
Malin Pettersson
Södra skogsägarna ekonomisk förening/Medlemsstaben
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