Stigtomta 20190625

Till
Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
mail: samrad@rejlers.se

HedOx yrkande om Högspänningsledning mellan Hedenlunda i Flen–SSAB i Oxelösund med anledning av Vattenfalls ansökning om Koncession för Kraftledning mellan Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund, en sträcka på över 50km rakt igenom Sörmland.
HedOx representerar ett flera sakägare utefter de tänkta sträckningarna. 

HedOx är en intressegrupp som startats för att föra sakägare (fastighet/markägares) talan inför den planerade högspänningsledningen mellan Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund. Vi kommer att agera som en remissinstans och föra en dialog mellan sakägare och berörda med en ambition om att samförstånd är en bra väg att gå för att snabbare komma igenom denna process.


Påverkan på Nyköpings kommuns expansion.
Nyköpings kommuns ambition att årligen öka invånarantalet med 700 blir problematisk. Nyköpings kommun, landstinget samt EU har under flera år investerat för att främja turismen i Sörmland.

Hela projektet upptar 3.3 miljoner m2 vilket motsvarar mer än 462 fotbollsplaner.

Luftledning kräver en bred skyddszon där människor inte varaktigt får vistas och ej heller bebyggas. Det innebär en effektiv spärr mot kommunal expansion i Nyköpings kommun som redan har den planerade höghastighetsbanan samt den expanderande Skavsta flygplats, motorvägen E4:an samt 2 riksvägar R52 och R53. Ytterligare ett hinder i form av en högspänningsledning målar in Nyköpings i ett hörn som effektivt hindrar framtida expansioner.



Sörmlands nya näring, turism, har alla insett det?
Sörmland har de senaste 30 åren genomgått en transformering från industri till små företag och särskilt inom turism och eko-odling på landsbygden. Detta har skett utan mycket väsen av sig, men Sörmland har inte förlorat dessa arbetstillfällen då SAAB, Nyge, Sunlight och många andra företag försvunnit. Vi har växlat om till en annan näring nämligen mindre företag och främst inom turism,  event, mat, boende, jaktresor, stuguthyrning, upplevelseresor mm.
Denna näring är oerhört viktig även om den inte är lika framträdande som ett stort företag, men den sysselsätter lika många.
Orörd natur med slott och herresäten i en ren miljö och ekologi som ledstjärna har satt Sörmland på kartan på riktigt. Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans. Det är detta vi nu satsat på och att skära sönder Sörmland med en stor kraftledning kommer att få ödesdigra konsekvenser för många av dessa näringar, och den kommer att vara oåterkallelig.

CO2 utsläppen 4-5 dubblas med luftledningar
Vi välkomnar initiativet och ambitionerna från SSAB att minska de fossila utsläppen från deras verksamhet och att driva sin verksamhet med el och få ned bl.a. CO2 utsläppen är mycket bra.
MEN när ambitionen och hela vitsen är att sänka CO2 utsläppen är det ytterst oansvarigt av Vattenfall att föreslå luftledningar som bevisats i sig ÖKA CO2 utsläppen med 4-5- gånger mer CO2 än en nedgrävs markkabel. Detta rimmar väldigt illa med ambitionerna. Se Bilaga 1. FAKTA.

Brukningshinder och sänkta fastighetsvärden.
En luftledning bärs upp av höga stålskelett som förfular landskapet för de boende och verkar avstötande på turister och andra besökare. Dessa innebär brukningshinder och inverkar dessutom på friluftsliv och fastighetsvärden. Under själva kraftledningen kan inget skogsbruk bedrivas, i den breda ledningsgata. Den uteblivna skogsproduktionen drabbar skogsägare i förädlingsvärde sett över luftledningens livslängd, ca. 70 år.

Minskning av bin
Minskningen av biologisk mångfalt och då främst den minskning av pollinerande insekter som främst bin reduceras kraftigt när de utsätts för hög EMS (Elektromagnetisk strålning). Detta får även en negativ effekt på grödors avkastning. När det gäller 130kV ledningar så vet man inte sambanden, därför måste försiktighetsprincipen råda.

Övrigt:
HedOx yrkar på att modern teknik ska användas och att Vattenfall lever upp till sitt löfte om att överföringsförbindelse ska ske med minsta möjliga påverkan som på enskilda och allmänna intressen samt vara drivande i att minska negativ miljöpåverkan som en ökning av CO2 som idag är vårt största hot mot miljön. Regeringen har uttalat att miljön har högsta prioritet och den kostnaden inte är förhandlingsbar. Målen är tydligt beskrivet i Miljöbalken.
Den naturresursbesparande markabeltekniken ser allt fler som nyckeln till energiomställningen i Europa.
Fördelarna med en nedgrävd kabel är många: En robust strömförsörjning kan skapas i närtid utan segslitna och tidsödande förhandlingar mellan berörda markägare, kommuner och myndigheter.
Markägare och kommuner får ett begränsat intrång och kan lättare expandera och bruka sina marker. Landskapet förfulas inte. Onödig strålning försvinner nästan helt. Den biologiska mångfalden och pollinering kan fortgå av bl.a. bin. Att markkabel inte ökar CO2 utsläppen i förhållande till luftledningar gör att markkabel blir ett självklart val. Vattenfall har tittat fokuserat på kostnaderna för själva ledningsdragningen och utelämnat att sätta ett pris på de många nackdelarna för kommuner och markägare. En kalkyl som också värdesatte de samhällsekonomiska konsekvenserna skulle visa att markkabelalternativet är billigare än luftledningen sett över dess livslängd. Svenska Kraftnär menar att  långsiktigt kan markledning till och med vara billigare är luftledning då underhåll och risk för skador av stormar och nederbörd minskar avsevärt samt att kraven på kontinuerlig tillförlitlig eltillförsel fullföljs.  Vi uppmanar härmed Vattenfall och berörda myndigheter samt instanser att väga in den samhällsekonomiska, miljöpåverkan och CO2 aspekter i beslutsunderlaget som redovisas separat i bilaga 1. FAKTA.
 


 

HedOx yrkar:

Att: markabel används.

Att: samförläggning sker utefter befintliga ledningsgator och/eller följer övrig infrastruktur.

Att: luftledningar på över 50 kms längd upptar en markyta på över 3.3 miljoner m2 (462 fotbollsplaner) i anspråk är en Betydande Miljöpåverkan (BMP) och skall därför behandlas som detta där en Specifik miljöbedömning, samt Avgränsningssamråd görs innan en Miljökonsekvensbeskrivning slutförs. Vi yrkar på att en STOR MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) görs.

Att: Detta dokument inklusive bilaga “FAKTA” skall bifogas som bilaga i sin helhet till Vattenfalls ansökan samt till Länsstyrelsen och alla berörda parter. Utdrag eller “enskild bedömning” får EJ göras.

Att: den bristfälliga informationen som lämnats, otydliga kartor och linjesträckning, obesvarade frågor mm. gör att HedOx inte kan lämna djupare synpunkter innan föreslaget datum och därför skall kunna ha synpunkter och göra yrkanden även efter den 26 juni 2019.

Att: ett nytt samrådsmöte hålls mellan 1-10 augusti 2019. Tidigare yrkat, utan svar från Rejlers.

Att: tiden för yttrande flyttas till den 1 september 2019. Tidigare yrkat, utan svar från Rejlers.

Att: enligt Miljöbalken kapitel 6, samt EU-rättsliga och internationella krav enligt Århuskonventionen:

“Det är allmänhetens rätt att delta i beslut om miljön samt allmänhetens rätt att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.”

HedOx skall därför registreras som en remissinstans hos berörda myndigheter, kommuner, SSAB och Vattenfall vilket gör att alla parter kan kommunicera enklare och mer effektivt och att HedOx tillsänds alla remissvar och kommunikation löpande. Tidigare yrkat, utan svar från Rejlers.
 

Att flera frågor via epost skickades till Rejlers AB samma dag som Samrådsmötet den 11/6, d.v.s samma dag vi fick se kartorna vilka som drabbas ännu INTE besvarats är anmärkningsvärt, därför känner jag mig nödgad att även cc/sända kopia till följande så att en korrekt diarieföring sker. 
Nyköpings Kommun Mail skickas till: kommun@nykoping.se
Länsstyrelsen Södermanland Mail skickas till: sodermanland@lansstyrelsen.se
Energimarknadsinspektionen (Ei) Mail skickas till: registrator@ei.se
Energimyndigheten  Mail skickas till: registrator@energimyndigheten.se


Bilaga 1. FAKTA.




För HedOx




Ole Thronborg
Adamsdal, Löten 1
61195 Stigtomta
Tfn: 070-2763395
Epost: ole@thronborg.com
