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1 Administrativa uppgifter 

Saken Undersöknings- och avgränsningssamråd inför frivillig 
tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken avseende 
anläggande av solcellspark. 

Fastighetsbeteckning Persköp 3:63 och Persköp 3:49 

Fastighetsägare Persköp 3:63 
Markus Andreasson 
Dalshult 116 
284 92 Perstorp 

Persköp 3:49 
Christian Nannestad 
Ekerödsvägen 240 
266 95 Munka-Ljungby 

Kommun Örkelljunga kommun 

Sökanden Ilmatar Solar AB 
Org. nr: 559349–7638 
Adress: Box 4255, 203 13 Malmö 

Sökandens kontaktperson Robert Wedmo 
Telefon: +46 730 35 35 24 
E-post: robert.wedmo@ilmatarsolar.se 

Länsstyrelse  Länsstyrelsen Skåne  
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2 Inledning 
Ilmatar Solar AB (Sökanden) är ett finskt energibolag och kraftproducent som 

uteslutande fokuserar på att utveckla, äga och driva anläggningar för förnybar 

solenergi i Sverige och därtill tillhörande verksamhet. Sökanden avser att 

anlägga en solcellspark om cirka 125 ha på fastigheterna Persköp 3:63 och 

Persköp 3:49, i Örkelljunga kommun. För ändamålet har Sökanden tecknat 

arrendeavtal med fastighetsägarna. Markanvändningen inom fastigheterna 

utgörs idag främst av konventionellt skogsbruk. 

Anläggande av en solenergianläggning utgör inte miljöfarlig verksamhet med 

tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Vanligen kräver denna typ av anläggning i stället ett så kallat 12:6-samråd 

(samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken) med Länsstyrelsen. Undantaget är om 

anläggningen prövas enligt miljöbalken på något annat sätt. Sökanden avser 

söka ett frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6b § miljöbalken i syfte att säkerställa 

tillåtlighet för verksamheten under hela dess livslängd. 

Kommande tillståndsansökan avses omfatta anläggande, drift och avveckling 

av en markbaserad solenergianläggning om cirka 115 MW inom ett 

verksamhetsområde som totalt omfattar cirka 125 ha. Anläggningen innefattar 

solpaneler på markställningar, växelriktare, kopplingsstationer, markförlagda el- 

och optofiberkablar, tillfartsvägar, bodar/containrar för förvaring av material och 

kontrollutrustning samt uppställningsytor. Tillståndsansökan kommer även att 

omfatta de eventuella dispenser som kan behövas för etableringen, till exempel 

biotopskyddsdispens. 

Den eller de anslutningsledningar som kommer att ansluta 

solenergianläggningen med det allmänna elnätet kommer etableras med stöd 

av nätägarens områdeskoncession, alternativt med stöd av nätkoncession för 

linje. Koncessionsprövningen regleras av bestämmelserna i ellagen (1997:857). 

Anslutningsledningen omfattas således inte i kommande tillståndsansökan för 

solenergianläggningen.  

2.1 Tidplan 

Sökanden har slutit ett arrendeavtal med fastighetsägarna i syfte att uppföra 

solcellspark på nämnda fastigheter. Ambitionen är att påbörja uppförandet av 

anläggningen efter att samtliga för ändamålet erforderliga samråd, 

miljökonsekvensbeskrivning, tillstånd, anmälningar, ansökningar, bygglov med 

mera har upprättats och godkänts.  

Anläggningsarbeten beräknas pågå under cirka 6 månader. Denna period kan 

förlängas om oförutsägbara hinder uppkommer. Anpassningar kan göras för att 

minimera påverkan på djurlivet på platsen, till exempel genom att anläggning av 

solcellsparken inte sker under häckningsperioder. 

3 Samrådsprocessen 
Inom ramen för en tillståndsansökan ska samråd enligt 6 kap. miljöbalken 

genomföras. Solenergianläggningar antas inte per automatik innebära 

betydande miljöpåverkan (BMP). Sökanden avser därmed genomföra ett 

kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för att undersöka om 

planerad verksamhet medför betydande miljöpåverkan eller ej. 
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Normalt sker först ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken i 

syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra BMP samt för att samråda 

om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Om 

verksamheten antas medföra BMP skall ett avgränsningssamråd även 

genomföras enligt 6 kap. 29 § miljöbalken. Om Sökanden redan i tidigt skede 

vill samråda för att uppfylla kraven för avgränsningssamråd kan 

undersökningssamrådet utformas för att uppfylla kraven för båda 

samrådsstegen (6 kap. 23–25 §§ samt 29 § miljöbalken). Detta görs normalt i 

ärenden där Sökanden antar att projektet kommer att medföra BMP, vilket 

innebär att förfrågan i dessa fall inte behöver ställas till Länsstyrelsen. I detta 

fall bedömer Sökanden dock inte att projektet kommer att medföra BMP men då 

tidsaspekten är en viktig faktor genomförs samrådet ändå för att uppfylla kraven 

för ett avgränsningssamråd. 

Det kombinerade undersöknings- och avgränsningssamråd avses genomföras 

med representanter från Länsstyrelsen i Skåne län och Örkelljunga kommun. 

Skriftligt samråd planeras med närboende och andra som kan antas vara 

särskilt berörda inom en radie av 300 meter från verksamheten, se bilaga 3. 

Samrådskretsen kommer så långt det är möjligt försöka inkludera hela kvarter 

eller byar. Föreliggande samrådsunderlag distribueras samrådsparterna inför 

samrådsmötet.  

Utifrån den information som framkommer under processen samt utifrån 

Länsstyrelsens beslut om BMP kommer en miljökonsekvensbeskrivning i 

erforderlig omfattning att upprättas. 

4 Lokalisering och områdesbeskrivning 
Den planerade solcellsparken planeras att anläggas på fastigheterna 

Örkelljunga Persköp 3:63 och Persköp 3:49, Örkelljunga kommun. 

Fastigheterna är belägna cirka 5 km väster om Örkelljunga tätort, se översiktlig 

lokalisering i Figur 4-1 nedan. Norr om området löper en statlig väg, nummer 

114 (Örkelljungavägen). 



 

 

 

Sweco | Solcellspark Persköp 

Uppdragsnummer: 30039107 

Datum: 2022-09-29   

  7/28 

 

Figur 4-1 Översiktskarta. Ungefärlig lokalisering av solcellspark inringad i svart. 

Området utgörs av två sammanhängande fastigheter, Persköp 3:63 och 

Persköp 3:49, med stor andel produktionsskog samt en mindre andel 

betesmark, se Figur 4-2. Området omsluter två andra fastigheter, Persköp 3:50 

och 3:73, där det bedrivs verksamhet i form av handelsträdgård med växthus. 

En bostad finns inom en av fastigheterna, strax väster om växthuset. I övrigt 

ligger närmaste bostäder kring aktuellt område cirka 200 meter i sydvästlig 

riktning, 200 meter i västlig riktning, 200 meter i sydlig riktning, 500 meter i 

nordlig riktning samt 900 meter i östlig riktning.  

Inom området finns ett fåtal enskilda grusvägar. Diken löper längs med flertalet 

stigar/grusvägar inom området, på ena eller båda sidorna.  
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Figur 4-2 Fastighetsgränser och verksamhetsområde/parkområde täcker samma yta. Befintliga grusvägar inom området är 

markerade i sträckande bruna linjer. 

4.1 Planförhållanden 

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Örkelljungas översiktsplan 

ÖP07 antogs av kommunfullmäktige 2008-12-15 § 173 (Örkelljunga kommun, 

2008). Det finns inga kommunala utpekanden eller regleringar som berör 

aktuellt område. Den preliminära bedömningen är att den planerade 

anläggningen inte står i strid med kommunens översiktsplan. 

För tillfället pågår framtagande av en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun. 

Den nya översiktsplanen planeras vara färdig och godkänd av 

Kommunfullmäktige under hösten 2023. 

4.2 Nuvarande markanvändning 

Befintlig markanvändning består av konventionellt skogsbruk. Enligt nationella 

marktäckedata (NMD) utgörs nuvarande markanvändning i huvudsak av 

blandad skog (Naturvårdsverket, 2018), se Figur 4-3 nedan, samt en del 

åkermark. I omgivningen finns även ängs- och betesmarker registrerade i ängs- 

och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket, 2020). 

En luftburen 130 kV kraftledning sträcker sig väster om området. Även inom 

området sträcker sig en luftburen ledning. 
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Figur 4-3 Naturtypskartering (Naturvårdsverket, 2018) samt ängs- och betesmarksinventering (Jordbruksverket, 2020). 

Aktuellt område markerat i svart polygon. 

Ytorna markerade inom fastigheterna härrör från naturtypskarteringen, inga ytor 

från ängs- och betesmarksinventeringen finns inom området. 

4.3 Riksintressen 

Det finns inga riksintressen inom eller i direkt anslutning till det aktuella 

området. 

Cirka 1 km norr om aktuellt område finns ett utpekat riksintresse för rörligt 

friluftsliv, enligt 4 kap 2 § i miljöbalken (se Figur 4-4). Riksintresset är benämnt 

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden (Regeringen, 

1987). Bestämmelserna i miljöbalken innebär att exploateringsföretag och 

andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något 

hinder enligt 2–8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 

områdenas natur- och kulturvärden. 

Ett riksintressant område för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken överlappar 

samma område, även det benämnt Hallandsås (Naturvårdsverket, 2017). 
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Figur 4-4 Aktuellt område i relation till riksintresse Rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken samt Friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. 

Området ligger cirka 4 km ifrån riksintresse för naturvård, enligt 3 kap. 6 § i 

miljöbalken. Riksintresset är benämnt Hallandsås och Grevie åsar 

(Naturvårdsverket, 2000). Inom ett riksintresseområde enligt 3 kap. miljöbalken 

får åtgärder som påtagligt skadar riksintressets kärnvärden inte vidtas. 

Ett riksintressant område för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, 

influensområde for väderradar: Bjäre, finns cirka 2 km väster om aktuellt 

område. Ytterligare ett riksintressant influensområde finns cirka 2 km norr om 

området (Boverket, 2022).  

Riksintressena och deras kärnvärden bedöms inte riskera att påverkas av 

planerad verksamhet eftersom den avses bedrivas på tillräckligt långt avstånd.  

4.4 Skyddade områden 

Aktuellt område är inte beläget inom några skyddade områden. Närmaste 

skyddade områden visas i Figur 4-5 och beskrivs kortfattat nedan. 
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Figur 4-5 Aktuellt område i relation till skyddade områden. 

4.4.1 Skyddade naturmiljöer 

Aktuellt område är beläget cirka 4 km ifrån Björsåkra-Bölinge (Figur 4-5), ett 

Natura 2000-område enligt Art- och habitatdirektivet. Området utgör även 

naturreservat. Björsåkra-Bölinge ligger inbäddat i skogslandskapet uppe på 

Hallandsåsen (Naturvårdsverket, 2022). Största delen av reservatet består av 

öppen ljunghed. Natura 2000-området och naturreservatet bedöms inte 

påverkas av den planerade verksamheten eftersom den bedrivs på tillräckligt 

långt avstånd. 

Ungefär 4 km nordväst om aktuellt område ligger djur- och växtskyddsområdet 

Rössjön (Figur 4-5). Rössjön hyser ett rikt fågelliv varför Länsstyrelsen år 1972 

införde förbud att färdas med båt eller annan farkost, jaga samt bortföra eller 

skada ägg, rom eller bo i området. Förbudet gäller året runt. Syftet är att skydda 

områdets djurliv (Länsstyrelsen Kristianstads län, 1972). Djur- och 

växtskyddsområdet bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten 

eftersom den bedrivs på tillräckligt långt avstånd. 

Det finns även biotopskyddsområden utanför aktuellt område (Figur 4-5). Strax 

över 1 km norr om aktuellt område finns ett skogligt biotopskyddsområde på 

cirka 2,5 hektar som utgörs av äldre naturskogsartade skogar. 

Inom området finns ett flertal stenmurar och stenrösen. De som angränsar till 

åker/jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. De som ligger i 

skogsmark omfattas ej av det generella biotopskyddet. Inga ingrepp kommer att 

ske i de biotopskyddade murarna och ett lämpligt skyddsavstånd kommer hållas 

i samråd med Länsstyrelsen. De områden som omfattas av generellt 

biotopskydd och som finns inom och i anslutning till området bedöms därmed 

inte påverkas av uppförandet av solcellsanläggningen. 
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4.4.2 Vattenskyddsområden 

Närmaste vattenskyddsområden ligger cirka 3 km sydost om 

verksamhetsområdet, Sånnetorp (Länsstyrelsen Kristianstads län, 1988) samt 

Ekets samhälle (Länsstyrelsen Skåne, 2017), se Figur 4-5. Ytterligare ett 

vattenskyddsområde, Örkelljunga samhälle, ligger cirka 4 km öster om aktuellt 

område (Länsstyrelsen Skåne, 2017).  

Inget av vattenskyddsområdena bedöms ligga tillräckligt nära för att riskera att 

påverkas av planerad verksamhet. 

4.5 Val av lokalisering 

Sökanden jobbar systematiskt för att hitta lokaliseringar med god potential för 

etablering och drift av storskaliga, markbaserade solenergianläggningar. Vid val 

av lokalisering utgår Sökanden från ett antal kriterier, bland annat: 

• Ett område med större sammanhängande mark, med för ändamålet 

gynnsamma markförhållanden med avseende på jordart, jorddjup, 

topografi med mera. 

• Närhet till befintlig elinfrastruktur i form av ställverk, kopplingsstationer 

och elledningar. 

• Avsaknaden av kända förekommande intresseområden och andra 

skyddsvärda objekt i form av till exempel natur- och kulturvärden, 

vattendrag, planlagda områden med mera. 

 

Genom en initial analys utifrån ovanstående kriterier föll den nu aktuella 

lokaliseringen ut som ett av de mest lämpade områdena för ändamålet i 

närområdet. En närmare utredning av bland annat pågående markanvändning, 

inställning hos fastighetsägare och förekomst av potentiellt motstående 

intressen, resulterade i den valda lokaliseringen då denna plats anses vara den 

bäst lämpade med avseende på både teknisk genomförbarhet och 

omgivningspåverkan. 

Det aktuella området har generellt sett låga natur- och kulturvärden och berörs 

inte av något riksintresse eller skyddade områden. Området är tillräckligt stort 

för att hysa produktion av de planerade cirka 115 MW. Dessutom finns det i 

områdets närhet ställverk och en 130 kV-ledning som har kapacitet att ansluta 

den planerade verksamheten till elnätet. 

5 Verksamhetsbeskrivning 

5.1 Utformning 

Sökanden avser att uppföra en solcellspark om cirka 125 ha på fastigheterna 

Örkelljunga Persköp 3:63 och Persköp 3:49. I Figur 5-1 samt bilaga 1 visas det 

område inom vilket parken planeras att anläggas, samt en preliminär 

utformning. Fastighetsgräns och verksamhetsområde täcker ungefär samma 

yta. Den planerade utformningen möjliggör en installerad effekt om cirka 

115 MW, vilket motsvarar en årlig energiproduktion på cirka 110 GWh. En 

produktion på 110 GWh/år motsvarar effektförbrukningen i cirka 16 000 hus 

med en genomsnittlig årskonsumtion på 5 800 kWh (Energimyndigheten, 2020). 

Anläggningen planeras bestå av sektioner med solceller enligt preliminär layout 

i Figur 5-1 och bilaga 1. Solpanelerna riktas mot söder i en 30–55° vinkel. 
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Panelerna installeras i parallella rader med cirka 3–9 meters mellanrum. 

Panelerna placeras på metallstativ som förankras i marken (i jord) till ett djup av 

cirka 1,5 meter. Sektionerna är cirka 17 meter långa. Den maximala höjden 

över markytan uppgår till 4 meter. 

Antalet solpaneler för parken är beräknat till cirka 250 000. Ungefär 500 

växelriktare kommer placeras ut och monteras med panelerna. Dessa 

omvandlar den likström som solpanelerna producerar till växelström. 
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Figur 5-1. Planerad solcellspark i angivet område. Panelernas placering är ungefärlig. 

5.2 Anläggningsskede 

Planerad byggnation av anläggningen beräknas till cirka 6 mån. 
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Solpanelerna monteras på markställningar, se Figur 5-2. Markställningarna 

monteras på balkar som har pålats ner i marken till ett djup på cirka 1–2 meter. 

Ställningar och paneler körs ut till platsen för etablering med hjälp av hjullastare 

eller motsvarande fordon. Solpanelerna monteras vanligen i rader och 

orienteras i så kallat porträttmontage (vanligen 2 paneler stående på varandra) 

eller landskapsmontage (vanligen 3–4 paneler liggande på varandra). 

På eller invid markställningarna installeras så kallade växelriktare. Växelriktaren 

omvandlar likströmmen från solenergianläggningen till växelström. Från 

växelriktarna markförläggs lågspänningskablar i kabelschakt till de 

kopplingsstationer som finns inom verksamhetsområdets. Med kablarna 

förläggs även optofiber för övervakning, kommunikation och styrning av 

anläggningens olika delar. I kopplingsstationerna omvandlas el till högspänning. 

 

Figur 5-2. Principskiss på solcellspaneler. 

Lastbilar eller liknande kommer att leverera utrustningen till platsen under 

byggskedet. Inga fordon kommer att ställas upp i området för solcellerna. Inom 

området finns ett fåtal enskilda grusvägar, vilka kommer att kvarstå och vara 

farbara. Befintliga markvägar till och inom verksamhetsområdet används i 

möjligaste mån vid etablering samt även vid framtida drift och underhåll. Vid 

behov anläggs nya temporära tillfartsvägar inom verksamhetsområdet. Vissa 

vägar kan komma att lämnas kvar under driftsfasen för att säkerställa åtkomst 

av området. 

Mindre teknikbyggnader, i form av 5 MVA kopplingsstationer, upprättas inom 

området. Dessa kommer att vara maximalt 4 meter över marknivå och placeras 

mellan solcellspanelerna, se principskiss i Figur 5-3. De kommer att uppföras i 

samma typ av material och i färg som smälter in i omgivningen samt vara 

inhägnade. 
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Figur 5-3. Principskiss på kopplingsstation. 

Anläggningen kommer att anslutas till närliggande transmissionsnät/kraftnät. 

EON har ett ställverk och en 130/20 kV-station cirka 2,6 km i nordväst som har 

kapacitet att ansluta den planerade verksamheten till elnätet. Ett batteri (20–

40 MWh) kommer även installeras vid anslutningspunkten. 

5.3 Driftfas 

Anläggningen är självgående och underhåll kommer endast bestå av årlig 

revision eller reparationer. Under driftfasen planeras slåttervall och 

återskapande av bete inom området. 

För att kunna bedriva solcellsparken och genomföra service samt underhåll av 

material och natur kommer ytor för passage hållas fria. Dessa passager 

kommer användas vid behov av underhåll, fåtal gånger per år, av mindre 

fordon. Diken inom området kommer att bevaras intakta vid underhåll. Utöver 

kopplingsstationerna kommer inte området vara inhägnat. Ingen avskärmning 

bedöms som nödvändig då området är omgivet av skogsmark som förhindrar 

insyn. 

5.4 Avvecklings- och återställandefas 

Solcellsparken planeras kunna vara i drift mellan 30 och 50 år. Anläggningen 

utgör ett reversibelt ingripande i området eftersom anläggningen kan tas bort 

och marken kan återställas till skogs- och åkermark. 

När anläggningen tas ur drift återställs området och solcellspaneler samt 

kopplingsstationer monteras ned. Anläggningen installeras utan 

betongfundament eller liknande under mark, vilket innebär att påverkan på 

marken är marginell. När anläggningen är borttagen kan marken brukas som 

skogs- och åkermark precis som innan. 
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6 Förutsättningar och förutsedd 
miljöpåverkan 

6.1 Anläggningsskede 

6.1.1 Buller 

Under anläggningens byggskede krävs transporter för uppställning av 

solcellsmoduler vilket medför en viss tillfällig ökning av tung trafik på vägarna 

som angränsar till området. Norr om området löper en statlig väg, nummer 114 

(Örkelljungavägen). Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 114 är cirka 2 000 

varav cirka 120 är tung trafik (Trafikverket, 2022). Den tillfälliga ökningen av 

tung trafik under anläggningsskedet kommer sannolikt ha en liten inverkan på 

bullernivåerna i området. 

Vid drift av anläggningen är ökningen av verksamhetsrelaterad trafik i området 

begränsad. Driftpersonal använder personbilar och övervakar parken 

regelbundet. De kör då längs med servicevägar inne på området och på 

vägarna i anslutning till området. 

Pålning kan orsaka tillfälliga ökningar av bullernivåer. Arbetena planeras utföras 

vardagar under dagtid och naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 

byggarbetsplatser kommer att följas varför påverkan för närboende förväntas bli 

begränsad. 

6.1.2 Markarbeten och masshantering 

Något påtagligt behov av markarbeten inom verksamhetsområdet kan i nuläget 

inte förutses. Det finns inga kända markföroreningar inom verksamhetsområdet. 

Eventuella bortschaktade massor kommer att transporteras med godkänd 

transportör till godkänd mottagningsanläggning. 

6.1.3 Vatten 

Inga åtgärder kommer att göras i vatten och ingen påverkan på vatten förväntas 

därför. Skäliga skyddsavstånd kommer att beaktas från förekommande 

vattendrag. Eventuella dispenser från strandskydd eller biotopskydd kommer att 

ingå i tillståndsansökan om det blir aktuellt. 

6.2 Naturmiljö 

Inom aktuellt område och i dess omgivning finns sumpskog, se Figur 6-1. 

Sumpskogen som överlappar området i norr är en 11,7 hektar stor kärrskog 

med blandskog av löv och barr och har låga naturvärden (klass 4) enligt 

våtmarksinventeringen (VMI). Sumpskogsområdena i områdets östra delar är 

en 2,3 hektar stor fuktskog med blandad lövskog respektive en 1,1 hektar stor 

kärrskog med blandskog av löv och barr. Områdena är inte klassificerade enligt 

VMI.  

I områdets södra del finns en kärrskog på 5 hektar bestående av blandad 

lövskog. Delar av området har klassificerats till låga naturvärden (klass 4) enligt 

VMI (Skogsstyrelsen, 2022).  
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Sumpskogsområdena i området är relativt torra eftersom platsen är utdikad. 

Ingen markavvattning bedöms nödvändig för installation av solcellsparken.  

En nyckelbiotop finns cirka 500 meter öster om området, en alsumpskog på 

cirka 1 hektar, se Figur 6-1 (Skogsstyrelsen, 2022). 

 

Figur 6-1 Sumpskog, nyckelbiotop samt klassificerade områden enligt våtmarksinventeringen inom och i anslutning till aktuellt 

område. 

Inga observationer av rödlistade, hotade eller skyddade arter har noterats inom 

aktuellt område och registrerats i ArtDatabanken sedan år 2000 (SLU, 2022). I 

områdets omgivning har dock ett antal observationer gjorts av rödlistade fåglar, 

kärlväxter och insekter. Exempel på rödlistade arter som noterats i omgivningen 

är spillkråka, gulsparv, loppstarr, granspira, svinrot, slåttergubbe samt 

ängsmetallvinge. Majoriteten har varit sträckande eller förbiflygande fåglar. 

Drygt 2 km söder om aktuellt område finns en större fladdermuslokal där det 

registrerats fynd av nordfladdermus, myotis, större brunfladdermus, 

vattenfladdermus, pipistrellus, trollpipistrell, sydpipistrell, dvärgpipistrell, 

brunlångöra och gråskimlig fladdermus. Nordfladdermus, sydpipistrell och 

brunlångöra är rödlistade. 

Inom området förekommer vilt, dock finns inget utpekat kronhjortsområde eller 

annat utpekat område för vilt. Eftersom området ej hägnas in kommer 

anläggningen inte utgöra en barriär för vilt som rör sig i landskapet. 

Det bedöms initialt inte föreligga risk att skyddade fåglar eller fladdermöss 

påverkas av den planerade verksamheten eftersom den bedrivs på tillräckligt 

långt avstånd från närmaste fyndplatser. Anläggningen ger inte heller upphov till 

något ljus som skulle kunna störa fladdermöss och kommer inte förhindra att 

fåglar kan fortsätta att födosöka i aktuellt område. Solcellerna kan eventuellt 

även bilda skydd mot predatorer åt småfåglar. 
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Under driftsfasen planeras slåttervall och återskapande av bete inom området, 

vilket kommer bidra till att höja områdets naturvärden. 

Aktuellt område berörs inte av några områdesskydd. I närområdet finns bland 

annat Natura 2000-områden, naturreservat och ett djur- och växtskyddsområde 

som redovisas ovan. Verksamheten bedöms inte påverka dessa områden. 

Anläggningen bedöms inte heller innebära någon fysisk påverkan på värdefulla 

element i landskapet så som stenmurar, alléer och trädrader etcetera. I den 

mån sådana objekt förekommer kommer skäliga skyddsavstånd att beaktas. 

På uppdrag av Sökanden har Sweco genomfört en naturvärdes- och en 

fågelinventering i området. Resultatet från dessa inventeringar kommer 

redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Hänsyn kommer att 

tas till utpekade naturvärden i den fortsatta projekteringen och eventuell 

påverkan kommer att beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Det bedöms i dagsläget inte finnas behov av ytterligare inventeringar eller 

utredningar av naturmiljön. 

6.3 Kulturmiljö och landskapsbild 

Inom området finns två registrerade fornlämningar, se Figur 6-2. Dessa 

benämns L1991:3853 Bytomt/gårdstomt, RAÄ-nummer: Rya 59:5 respektive 

L1991:4103 Bytomt/gårdstomt, RAÄ-nummer: Rya 59:6.  

Enligt Riksantikvarieämbetet beskrivs lämningen som en bytomt, fördelad på 

två områden, 550x230 m (NNÖ-SSV) och 150x50 m (NV-SÖ). Inom dessa 

områden finns sex gårdstomter. Utsträckning enligt karta från år 1835. Inget är 

synligt ovan jord. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1524. I 

"Prästrelationerna" av år 1624 omtalas "Pederskiöb". Enligt markägaren fanns 

det förr ett hus där nuvarande växthus är belägna. Vid rivning av detta hittades 

årtalet 1710 inristat på en av plankorna (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

Den linje som är markerad i Figur 6-2 i direkt anslutning till områdets västra 

gräns utgörs av en övrig kulturhistorisk lämning, benämnd L1986:8405 

Hägnadssystem, med RAÄ-nummer: Tåssjö 566. Enligt Riksantikvarieämbetet 

beskrivs lämningen som ett hägnadssystem bestående av tre stenmurar (1–2 m 

br och intill 0,6 m h.) och en hägnadsvall (2–3 m br och intill 0,7 m h.) 

(Riksantikvarieämbetet, 2022). 
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Figur 6-2 Fornlämningar inom och i anslutning till aktuellt område. 

Inom aktuellt område finns ett flertal stenmurar som inte är registrerade 

fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet. Dock finns ett stort antal 

registrerade fornlämningar i form av stenmurar i områdena väster om planerad 

solcellspark. Om hittills okända fornlämningar upptäcks kommer kontakt att tas 

med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt åtgärder vidtas för att dessa inte ska 

skadas. Detta kan göras antingen genom att vidta ett skyddsavstånd till 

lämningen, eller genom att säkerställa att jordlagren inte rörs om vid uppförande 

av panelerna. Vid behov kommer samråd enligt 2 kap. kulturmiljölagen att 

genomföras och/eller tillstånd för ingrepp i fornlämning sökas. 

Inget område som omfattas av landskapsbildskydd finns i närheten. Den 

planerade anläggningen kommer dock innebära en tillfällig förändring av det 

lokala områdets karaktär då landskapets karaktär idag domineras av skogs- och 

betesmark. Foton som redovisas i bilaga 2 ger en bild av befintlig vegetation 

och landskapets karaktär i området. 

Solcellsanläggningen är låg (maximalt 4 m hög) och homogen. Färgen på 

anläggningen är i huvudsak mörk och avviker i viss mån från det genomgående 

gröna i landskapet. Utöver kopplingsstationerna kommer området inte vara 

inhägnat och ingen avskärmning är nödvändig då området är omgivet av 

skogsmark vilket förhindrar insyn både på långa och korta avstånd. Som en 

säkerhetsåtgärd, för att undvika bländning, kommer solcellspanelerna att vara 

reflexbehandlade.  

Anläggningen kommer inte att medföra någon bestående skada på landskap 

eller kulturmiljö då påverkan är reversibel och området kan återställas efter 

avetablering. Genom de anpassningar som beskrivs ovan bedöms 

verksamheten kunna genomföras utan några betydande konsekvenser för 

kulturmiljön och landskapsbilden. 
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6.4 Vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

miljöbalken. En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av 

betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 

påtagliga olägenheter. 

Genom aktuellt område finns ett vattendrag, Röglaån (NW624221-133390), 

som inte är klassat som vattenförekomst och omfattas därmed inte heller av 

miljökvalitetsnormer (MKN) (VISS, 2022). Röglaån mynnar dock i 

Rössjöholmsån (SE624118-132524), en vattenförekomst som omfattas av 

MKN. Rössjöholmsån är ett naturligt vattendrag som har måttlig ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status (VISS, 2022).  

Ett par mindre bäckar inom området mynnar ut i Röglaån, vilka kan utläsas i 

Figur 6-3 nedan. Vattendragen bedöms inte påverkas av planerad verksamhet 

då solcellerna installeras med avstånd till dessa samt att inga utsläpp till mark- 

eller vattenmiljöer kommer ske. Ingen avsänkning av grundvatten kommer att 

genomföras. 

 

Figur 6-3 Övrigt vatten och andra småvatten inom och i anslutning till aktuellt område. 

Längst med flertalet stigar inom området löper diken, på ena eller båda sidor. 

Inga dikningsföretag har identifierats inom aktuellt område och inga värdefulla 

vatten har identifierats inom fastigheterna. 

Verksamheten kommer inte att generera några utsläpp till vatten och därmed 

inte heller någon påverkan på vattenkvaliteten eller hydrologi i närliggande 

vattendrag. 
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6.5 Friluftsliv, allemansrätt och barriäreffekter 

Platsen omfattas inte av något utpekat skydd eller intresse för friluftslivet. 

Största delen av verksamhetsområdet består av produktionsskog. Här finns 

inga utpekade vandringsleder eller liknande, dock kan det antas att skogen 

ändå nyttjas i rekreationssyfte av närboende, så som för promenader, ridning 

och liknande. 

Inom området förekommer vilt, dock finns inget utpekat kronhjortsområde eller 

annat utpekat område för vilt. Eftersom området ej hägnas bedöms inte 

anläggningen utgöra en barriär i landskapet för vilt. 

Anläggningen bedöms inte ta värdefulla rekreationsmiljöer i anspråk. 

Solcellsanläggningen kommer inte vara inhägnad varför det fortsatt finns 

möjlighet att röra sig i området och det kommer fortsättningsvis även finnas 

skogsmiljöer i närområdet, varför ingen inskränkning på allemansrätten bedöms 

ske. Av den anledningen förväntas verksamheten inte påverka viltets rörlighet 

eller möjligheten till rekreation i området i någon större utsträckning. 

6.6 Klimat 

Sveriges klimatlag innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt 

territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 

Dessutom har riksdagen beslutat om målet 100 procent förnybar elproduktion år 

2040. Verksamheten ligger i linje med klimatlagen och bidrar till att uppfylla 

både de nationella och kommunala klimatmålen då anläggningen producerar 

stora mängder förnybar energi. 

Solenergianläggningen kommer producera fossilfri elektricitet och därmed bidra 

till att öka andelen fossilfri energi i den nordiska el-mixen samt i berörda 

kommuner och i länet. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med övriga 

nordiska länders, där majoriteten av elproduktionen har fossilt ursprung, kan 

grön elproduktion i Sverige också bidra till ökad förnybar el i övriga Europa, 

samtidigt som vi kan minska import av el med fossilt ursprung genom att öka 

den egna produktionskapaciteten. 

Att öka elproduktionen i södra Sverige bidrar till att åtgärda de flaskhalsarna i 

överföringskapaciteten från de norra delarna av landet. Det föreligger akuta 

behov av att stabilisera elnätet för att undvika skenande elpriser samt import av 

fossil elenergi från andra nordiska länder. Därmed bidrar ny solelsproduktion i 

södra Sverige både till minskade utsläpp av koldioxid från elproduktionen och till 

ett stabilare elnät. 

Den planerade verksamheten innebär positiva effekter för klimatet när solenergi 

kan ersätta fossilbränslebaserad elproduktion. 

7 Risk och säkerhet 
Solenergianläggningen kräver förhållandevis begränsat tekniskt underhåll och 

kommer därför i huvudsak att vara obemannad. Alla elektriska anläggningar 

uppfyller gällande elsäkerhetslagstiftning och elektriska 

högspänningsanläggningar, så som kopplingsstationer, kommer stängslas in. 

Sökanden utför regelbunden kontroll och underhåll av solenergianläggningen. 

Personal kommer ha relevant utbildning gällande elsäkerhet och lämplig 

skyddsutrustning enligt arbetsuppgifter. 
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Vid en eventuell brand larmas räddningstjänst och släckningsarbete utförs enligt 

standardförfarande. För att undvika oljespill kommer det finnas uppsamlare vid 

de anläggningar inom anläggningen som innehåller olja. 

Med hänsyn till detta bedöms anläggningen inte utgöra någon uppenbar risk för 

människors säkerhet. 

8 Skydds- och kompensationsåtgärder  
Sökanden strävar efter att främja den biologiska mångfalden inom 

anläggningen. Vilka åtgärder som kommer genomföras kommer preciseras och 

fastställas under detaljprojekteringen utifrån vad som framkommer under 

samrådsprocessen samt efter resultat från genomförda naturvärdes- och 

fågelinventeringar. Bland de åtgärder som bedöms kunna komma att bli aktuella 

innefattar: 

• Att inventera verksamhetsområdet med avseende på höga 

naturvärden, i syfte att skapa förståelse för och kunskap kring områdets 

förutsättningar. 

• Att inarbeta skyddsavstånd till vattendrag, åkerholmar, träd, stenmurar, 

stenrösen etcetera för att undvika negativ påverkan. 

• Att under driftsfasen återskapa bete inom området, vilket kommer bidra 

till att höja områdets naturvärden. 

• Att minimera påverkan landskapsbilden genom att bevara högre 

vegetation (träd och buskar) för att ge avskärmningseffekter och 

insynsskydd. 

9 Verksamhetsutövarens bedömning av 
betydande miljöpåverkan (BMP) 

Verksamheten innebär att ett område på cirka 125 hektar tillfälligt tas i anspråk 

till förmån för fossilfri elproduktion. Under driftskedet nyttjas 

verksamhetsområdet primärt för produktion av förnybar energi, i möjlig 

kombination med betesmark och slåtterodling. Efter avslutad verksamhet kan 

skogsbruk och konventionellt jordbruk återupptas, genom att all utrustning 

monteras ner och verksamhetsområdet återställs. 

Inga naturreservat, Natura 2000 eller skogliga områdesskydd finns på platsen. 

Ingen påverkan bedöms ske på något riksintresse eller miljökvalitetsnormer. 

Aktuellt område omfattas inte av landskapsbildskydd. Inga ingrepp kommer att 

ske i biotopskyddade områden, fornlämningar eller vatten, och nödvändiga 

skyddsavstånd kommer att hållas.  

Naturvärdena på det planerade verksamhetsområdet är begränsade. De 

förutsedda miljöeffekterna från den planerade verksamheten är begränsade och 

reversibla. Anläggningens utformning bedöms kunna anpassas på ett sådant 

sätt att risker för olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Verksamheten medför en positiv klimatpåverkan och planerade skydds- och 

kompensationsåtgärder kan bidra till biologiska mervärden i området. 

Planerad solcellsanläggning ger möjlighet till produktion av förnybar energi som 

bidrar till att minska koldioxidutsläppen, vilket medför positiva effekter för 

klimatet och bedöms bidra till att uppfylla lokala, nationella och globala 
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klimatmål. Verksamheten bidrar således till ett väsentligt samhällsintresse 

genom produktion av förnybar el i södra Sverige. 

Som helhet bedöms den planerade verksamheten vara förenlig med 

miljöbalkens intensioner och i linje med omställningen mot ett hållbart samhälle. 

I en sammanvägd bedömning av verksamhetens omfattning, lokalisering, 

miljöns känslighet i området, förutsedda miljöeffekter och risker bedöms 

verksamheten inte kunna antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I tabellen nedan sammanfattas Sökandens kommentarer och ställningstagande 

till 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) avseende den aktuella 

anläggningen.  

Tabell 1. Sökandens kommentarer och ställningstagande till 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) avseende 

betydande miljöpåverkan. 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) Sökandens kommentar och ställningstagande 

11 § I fråga om 

verksamhetens 

eller åtgärdens 

utmärkande 

egenskaper enligt 

10 § 1 ska särskild 

hänsyn tas till 

1. verksamhetens eller 

åtgärdens omfattning och 

utformning, 

Den aktuella verksamheten omfattas inte av tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anläggningen är låg och 

omgiven av skogsmark vilket begränsar synligheten från 

omgivningen och panelerna är reflexbehandlade för att undvika 

bländning. Anläggningens utformning kan anpassas för att 

minimera påverkan på aktuella skyddsvärden och intressen. 

Uppförandet av anläggningen är helt reversibel. Anläggningen 

ger inte upphov till buller eller utsläpp till luft, mark eller vatten. 

Försiktighetsåtgärder planeras för största möjliga miljöhänsyn 

och anläggningen planeras för att bevara befintliga naturvärden. 

Erforderliga åtgärder kommer att vidtas vad gäller kulturmiljö.  

Elproduktionen från solcellsparken är förnybar och bidrar 

positivt till både lokala, nationella och globala miljömål. 

2. hur verksamheten eller 

åtgärden bidrar till kumulativa 

miljöeffekter tillsammans med 

andra verksamheter som 

bedrivs, som har fått ett 

tillstånd eller som har anmälts 

och får påbörjas, 

Inga liknande anläggningar finns i närområdet. Det finns inte 

heller några andra typer av verksamheter i området som kan 

bidra till kumulativa miljöeffekter tillsammans med den aktuella 

solcellsanläggningen. 

3. verksamhetens eller 

åtgärdens användning av 

mark, jord, vatten, biologisk 

mångfald, andra 

naturtillgångar och fysisk miljö 

i övrigt, 

Verksamheten innebär ett reversibelt ingrepp. Jord- och 

skogsbruk kan även i framtiden bedrivas inom området. 

4. det avfall och andra 

förväntade restprodukter som 

verksamheten eller åtgärden 

ger upphov till, 

Obetydlig mängd avfall uppkommer. Vid avveckling 

omhändertas solpaneler och övrig utrustning avlägsnas från 

platsen. 

5. föroreningar och störningar 

från verksamheten eller 

åtgärden, 

Inga utsläpp till mark, vatten eller luft genereras av 

anläggningen. Inget buller uppkommer vid normal drift och 

enbart ett fåtal transporter per år sker till och från området. 

6. sannolikheten för allvarliga 

olyckor som är relevanta för 

den aktuella verksamheten 

eller åtgärden, och 

Ingen uppenbar risk för allvarliga olyckor kan förutses. 

Kopplingsstationer som innehåller olja kommer vara invallade. 

7. risker för människors hälsa. Det finns inga kända negativa hälsoeffekter förknippade med 

markbaserade solcellsanläggningar. Nödvändiga 
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högspänningsanläggningar kommer stängslas in för att minska 

risken för olyckor. 

12 § I fråga om 

verksamhetens 

eller åtgärdens 

lokalisering enligt 

10 § 2 ska särskild 

hänsyn tas till 

1. pågående eller tillåten 

markanvändning, 

Det konventionella skogsbruket upphör i aktuellt område men 

åtgärden är reversibel, vilket innebär att marken även i 

framtiden kan användas som skogs- och åkermark.  

Bete och/eller odling av vall planeras under driftsfasen, vilket 

bedöms medföra positiva miljöeffekter i form av ökad biologisk 

mångfald. 

2. de naturresurser som finns 

i det område som kan antas 

bli påverkat och deras relativa 

förekomst, tillgänglighet, 

kvalitet och förnyelseförmåga 

i området, och 

Marken kan även i framtiden användas som skogs- och 

åkermark. 

Solenergi, som är en viktig och förnybar naturresurs, kommer 

nyttjas i området och anläggningen bidrar därmed till positiva 

effekter för klimatet och för den regionala elproduktionen. 

   3. naturresursernas, 

naturmiljöns och kulturmiljöns 

tålighet i det område som kan 

antas bli påverkat, med 

särskild uppmärksamhet på 

påverkan som avser 

      a) ett stort opåverkat 

område, 

      b) en våtmark, ett 

strandområde eller en 

älvmynning, 

      c) ett kustområde eller en 

marin miljö, 

      d) ett bergs- eller 

skogsområde, 

      e) ett betydelsefullt 

kulturlandskap, 

      f) ett tätbefolkat område, 

      g) en nationalpark, ett 

naturreservat, ett 

kulturreservat eller ett annat 

område som är skyddat enligt 

7 kap. miljöbalken, 

      h) ett område eller en 

byggnad som skyddas enligt 

2-4 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950), förordningen 

(2013:558) om statliga 

byggnadsminnen m.m. eller 

plan- och bygglagen 

(2010:900), 

      i) ett sådant område som 

är upptaget på 

världsarvslistan i enlighet med 

Unescos konvention av den 

16 november 1972 om skydd 

för världens kultur- och 

naturarv, eller 

      j) ett område där 

miljökvalitetsnormer inte följs 

eller riskerar att inte kunna 

följas. 

Inom aktuellt område och i dess omgivning finns sumpskog och 

mindre vattenmiljöer. Dessa bedöms inte påverkas av planerad 

verksamhet då solcellerna installeras med avstånd till dessa 

samt att inga utsläpp till mark- eller vattenmiljöer kommer ske. 

Ingen avsänkning av grundvatten kommer att genomföras. 

Det konventionella skogsbruket upphör i aktuellt område men 

marken kan i framtiden användas som skogs- och åkermark. 

Bete och/eller odling av vall planeras, vilket bedöms medföra 

positiva miljöeffekter i form av ökad biologisk mångfald. 

Det finns fornlämningar inom området. Nödvändiga 

skyddsavstånd kommer att tillämpas, i samråd med 

Länsstyrelsen, mellan planerad solcellsanläggning och kända 

fornlämningar samt övriga stenmurar inom området. 

Aktuellt område är inte beläget inom några skyddade områden 

som anges i 7 kap. miljöbalken. Det finns inga riksintressen 

inom eller i direkt anslutning till det aktuella området. 

 

13 § I fråga om de 

möjliga 

miljöeffekternas typ 

1. effekternas storlek, 

utbredning, karaktär, 

intensitet och komplexitet, 

Inga betydande miljöeffekter för skyddade arter, skyddade 

områden eller riksintressen kan förutses i detta skede. I 

kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer resultat från 
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och utmärkande 

egenskaper enligt 

10 § 3 ska särskild 

hänsyn tas till 

genomförda naturvärdes- och fågelinventeringar presenteras 

samt bedömas.  

Elproduktionen från solcellsparken är förnybar och bidrar 

positivt till både kommunala och nationella miljökvalitetsmål för 

klimatet samt den regionala elproduktionen. Verksamheten 

bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

Anläggningen är låg och homogen och påverkan på 

landskapsbilden bedöms vara marginell. 

2. sannolikheten för att 

effekterna uppkommer, hur de 

uppkommer, vilken 

varaktighet eller frekvens de 

har och hur reversibla de är, 

Ingreppet som anläggningen innebär är reversibelt och 

försiktighetsåtgärder kommer vidtas för att minska risken för 

påverkan på miljön. Anläggningen bedöms medföra positiva 

effekter för klimatet och den biologiska mångfalden. 

3. hur gränsöverskridande 

effekterna är, 

De miljöeffekter som anläggningen kan generera är begränsade 

och lokala, förutom för klimatet där en positiv påverkan sker 

globalt, nationellt och lokalt. 

4. effekternas kumulativa 

verkan tillsammans med 

effekterna av andra 

verksamheter som bedrivs, 

som har fått ett tillstånd eller 

som har anmälts och får 

påbörjas, och 

Inga liknande anläggningar finns i närområdet. Det finns inte 

heller några andra typer av verksamheter i området som kan 

bidra till negativa kumulativa miljöeffekter tillsammans med den 

aktuella solcellsanläggningen. 

5. möjligheten att begränsa 

effekterna på ett effektivt sätt. 

Anläggningens utformning kan anpassas för att minimera 

negativa effekter. 
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10 Innehåll i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning 

Ett preliminärt upplägg för miljökonsekvensbeskrivningen med innehåll enligt 

6 kap. 35–37 §§ redovisas nedan. Sökanden gör dock bedömningen att den 

föreslagna verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan. Förutsatt att 

Länsstyrelsen delar Sökandes uppfattning om icke betydande miljöpåverkan 

kommer nedan föreslagna innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen reduceras 

och anpassas till en liten miljökonsekvensbeskrivning med innehåll enligt 6 kap. 

47 §.  

1. Icke-teknisk sammanfattning  

2. Administrativa uppgifter  

3. Inledning 

4. Avgränsning 

5. Samråd 

6. Lokalisering  

7. Verksamhetsbeskrivning  

8. Alternativ 

10.1 Nollalternativ 

9. Bedömningsmetodik 

10. Miljökonsekvensbedömning 

11.1 Naturmiljö 

11.2 Kulturmiljö och landskapsbild 

11.3 Ytvatten 

11.4 Rekreation och friluftsliv 

11.5 Resurshushållning 

11.6 Klimat 

11.7 Kumulativa effekter 

11. Risk och säkerhet 

12. Förenlighet med miljömål och miljökvalitetsnormer 

13. Sammanvägda miljökonsekvenser 

14. Referenser 
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