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LOs yttrande över ansökan om koncession enligt naturgaslagen för
Skanledprojektet
Sammanfattning
LO anser att ansökan om koncession för Skanledprojektet bör tillstyrkas.
Allmänt
LO har tagit del av den ansökan om koncession för det s k Skanledprojektet
som inkommit till Energimarknadsinspektionen från Swedegas AB, Göteborg samt Gassco AS, Haugesund, Norge. LO har i denna fråga haft kontakt
med företrädare för näringsliv och kommuner i Västra Götalandsregionen
samt med LO i Norge.
Projektet
Skanled är ett industrisamarbete som syftar till att förse industrin i Västsverige med naturgas i ledning från Kårstö i västra Norge via Grenlandsområdet på norska östkusten till den svenska väst- och sydkusten med
förgrening till Danmark. Med ledningen blir det möjligt för berörda industrier att ersätta olja med naturgas som insatsvara i produktionen och därmed kraftigt reducera utsläppen av framförallt koldioxid men även minska
andra miljöstörande emissioner. Projektet finansieras helt av berörda företag.
LOs synpunkter
Västsverige är landets mest betydande industriregion och utvecklingen av
dess näringsliv är därmed av nationellt intresse. Som framgår av ansökan
återfinns omkring en femtedel av landets industrijobb i de kommuner som
omfattas av Skanledprojektet. För LO är det av största vikt att regionens
förutsättningar för långsiktig och hållbar industriell utveckling säkras. De
kontakter LO och LO-distriktet i Västsverige haft med företrädare för
industrin inom petroleum-, kemi- och andra näringar samt med samhälleliga
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organ bekräftar att projektet säkrar försörjningen av nödvändig insatsvara
till flera industriella processer och därmed bidrar till att trygga sysselsättningen för åtskilliga tusen anställda.
Det är angeläget att betona att Skanled ur svensk synvinkel i första hand är
ett industriprojekt där naturgasen utgör en industriell insatsvara och inte
främst en energiresurs. Det innebär att gasen kan ersätta flera företags nuvarande fossilanvändning och därmed minska utsläppen av koldioxid med
mer än 25 procent. Att gasanvändning helt bygger på försörjning via rörnät
innebär också klara arbetsmiljöfördelar för berörda anställda jämfört med en
mer öppen hantering.
Svensk energi- och klimatpolitik är inte inriktad mot någon omfattande
naturgasintroduktion för energiändamål. För LO har det varit viktigt att
hävda att gasen är motiverad när den ersätter mer klimatskadliga fossila
bränslen som olja och kol. Den kan därmed ses som en övergångslösning i
avvaktan på förnybara alternativ men även en som en förutsättning för
dessa. Med ledningsnätet i bruk underlättas en framtida introduktion av biogas betydligt. Av ansökan framgår också att en sådan övergång är fullt
möjlig.
Potentialen för biogas i Sverige är betydande men det är uppenbart att den
inte klarar en kommersiell introduktion av egen kraft. Det blir energi- och
klimatpolitikens uppgift att skapa de marknadsmässiga förutsättningarna för
den framtida introduktionen.
LO konstaterar i övrigt att den miljökonsekvensbedömning som gjorts av
projektet visar att förläggningen av rörnätet kan göras utan egentliga
olägenheter för vatten-, kust- och markområden eller för berörda näringar.
De problem som kan uppstå är klart begränsade i förhållande till de miljömässiga vinsterna och dessutom kortvariga eftersom de är knutna till själva
anläggningsarbetet. LO konstaterar också att ett omfattande samrådsförfarande kring projektet sker i berörda kommuner.
LOs anser med hänvisning till ovanstående att ansökan om koncession
enligt naturgaslagen bör tillstyrkas för Skanledprojektet.
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