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Yttrande över planerade luftdragna kraftledningssträckor  

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling för ett hållbart samhälle. Vi 

värnar demokratin och människors inflytande sin närmiljö.  Vi driver projekt och fördjupar och 

engagerar oss extra i angelägna frågor. Energiomställning och vindkraftsutbyggnaden är 

exempel där vi engagerat oss under flera år.  

 

Med detta yttrande vill vi visa vårt stöd till de lokala intressegrupperna för markkabel – att 

LRF:s och Fyrbodals kommunförbunds önskningar om att markkabelalternativet utreds vidare 

och blir ett reellt alternativ till luftledning, som nu verkar vara det enda alternativet. 

Två stora ledningsprojekt (Vattenfall och Svenska Kraftnät) sammanstrålar på en fyra mil lång 

sträcka mellan Askeslätt i Munkedal och Töftedal i Dals-Ed med koppling till 

vindkraftsutbyggnaden.   

 

Flera argument finns för alternativet markkabel och vi delar uppfattningen att en luftledning tar 

i anspråk allt för stora arealer jordbruk- och orörd skogsmark. 

 

Med tanke på de långsiktiga effekterna för markägare, natur och levande landsbygd, samt mot 

bakgrund av den moderna teknik som finns tillgänglig, är en nedgrävd markkabel det bästa 

alternativet. Markkabel gör det möjligt att bevara den för boende, inflyttande och turister/turism 

så värdefulla och attraktiva landskapsbilden med dess oersättliga värden. 

 

”Tillgång till energi är en förutsättning för att vårt samhälle ska kunna fungera och utvecklas. 

Men all energiframställning påverkar miljön. Vattenfall stöder en hållbar utveckling i samhället 

genom att hantera balansen mellan en säker energiproduktion och de miljömässiga och 

samhälleliga konsekvenserna på ett ansvarsfullt sätt. Grundprincipen är att vårt sätt att 

uppfylla de nutida behoven aldrig får äventyra framtida generationers möjlighet att uppfylla 

sina.” (Citat från Vattenfalls hemsida) 

 

Planering av luftledningar i området känns omodernt och kortsiktigt. Vi förutsätter att 

alternativet med markkabel utreds vidare. 
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