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1. Administrativa	uppgifter	
	

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

Fastighetsbeteckning	 Älmhult	Äskya	3:1,	Älmhult	Äskya	1:10,	Älmhult	Frofälle	
3:1,	Älmhult	Idhult	1:23,	Älmhult	Näranshult	1:7,	
Älmhult	Näranshult	1:3	och	Älmhult	Bokelund	1:2	

Fastighetsägare	 Allan	Skoglund,	William	Persson,	Ulf	Pettersson	och	
Aktiebolaget	Fälhults	Torvströfabrik	(Sven	Olsson)	

Kommun	 Älmhult	kommun	

Sökanden	 Ilmatar	Äskya	Solkraft	AB	
Org.	nr:	559386–5131	
Adress:	Box	4255,	203	13	Malmö	

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

	

Anna-Karin	Lindqvist	
Telefon:	+46	73	511	57	00	
E-post:	anna-karin.lindqvist@vinnergi.se		
	

Länsstyrelse		 Länsstyrelsen	Kronoberg	
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2. Inledning	och	syfte	
Ilmatar	Äskya	Solkraft	AB	(Sökanden)	är	ett	dotterbolag	till	det	finska	energibolaget	Ilmatar	Energy	
Oy.	Ilmatar	Äskya	Solkraft	AB	är	en	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	372	ha	på	fastigheterna	Älmhult	Äskya	3:1,	Älmhult	
Äskya	1:10,	Älmhult	Froafälle	3:1,	Älmhult	Idhult	1:23,	Älmhult	Näranshult	1:7,	Älmhult	
Näranshult	1:3	och	Älmhult	Bokelund	1:2,	Älmhults	kommun,	se	Figur	1.	För	ändamålet	har	
Sökanden	tecknat	arrendeavtal	med	fastighetsägarna.	Till	stöd	i	ansökningsprocess	har	Ilmatar	
anlitat	teknikkonsulten	Vinnergi	AB.	Marken	inom	fastigheten	har	tidigare	bedrivits	som	torvtäkt,	
den	är	idag	ur	bruk.	
		

Anläggande	av	en	solcellsanläggning	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	340	MW	inom	ett	verksamhetsområde	som	totalt	omfattar	cirka	372	
ha.	Anläggningen	innefattar	solpaneler	på	markställningar,	växelriktare,	transformatorstationer,	
uppsamlingsstation,	markförlagda	el-	och	optofiberkablar,	tillfartsvägar,	bodar/containrar	för	
förvaring	av	material	och	kontrollutrustning	samt	uppställningsytor.	Tillståndsansökan	kommer	även	

Figur 1 - Översiktskarta	
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att	omfatta	de	eventuella	dispenser	som	kan	behövas	för	etableringen,	till	exempel	
biotopskyddsdispens.		
	
Solcellsparken	planeras	att	anslutas	mot	Svenska	Kraftnäts	stamledning	som	löper	till	öster	om	
områdena.	Inom	fastigheten	avser	sökanden	att	bygga	ett	icke	koncessionspliktigt	elnät	som	
möjliggör	överföringen	av	solenergianläggningens	producerade	el	upp	till	stamnätet.			
	
Avsikten	är	att	detta	underlag	ska	kunna	ligga	till	grund	för	både	ett	undersöknings-	och	
avgränsningssamråd.	
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3. Samrådsprocessen	 	
Inom	ramen	för	en	tillståndsansökan	ska	samråd	enligt	6	kap.	miljöbalken	genomföras.	
Solenergianläggningar	antas	inte	per	automatik	innebära	betydande	miljöpåverkan	(BMP),	men	på	
grund	av	solparkens	storlek	avser	sökande	ändå	att	utgå	från	att	parken	medför	detta.	Sökanden	
avser	därmed	genomföra	ett	kombinerat	undersöknings-	och	avgränsningssamråd	med	utgångspunkt	
att	solenergianläggningen	medför	betydande	miljöpåverkan	och	avser	undersöka	om	Länsstyrelsen	
instämmer	i	detta.		
	
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	utgår	Sökanden	ifrån	att	projektet	kommer	att	medföra	
BMP	men	vill	ha	Länsstyrelsens	utlåtande	i	ärendet	samt	återkoppling	på	innehållet	i	kommande	
miljökonsekvensbeskrivning.		
	
Det	kombinerade	undersöknings-	och	avgränsningssamråd	avses	genomföras	med	representanter	
från	Länsstyrelsen	i	Kronobergs	län	och	Älmhults	kommun.	
	
Skriftligt	samråd	planeras	med	närboende	och	andra	som	kan	antas	vara	särskilt	berörda	inom	en	
radie	av	300	meter	från	verksamheten.	Föreliggande	samrådsunderlag	distribueras	till	
samrådsparterna.		
	
Efter	avslutat	samråd	avser	Sökanden	sammanställa	en	samrådsredogörelse	och	skicka	till	
Länsstyrelsen	för	beslut	om	BMP.	Utifrån	den	information	som	framkommer	under	processen	samt	
utifrån	Länsstyrelsens	beslut	om	BMP	kommer	en	miljökonsekvensbeskrivning	i	erforderlig	
omfattning	att	upprättas.	

4. Avgränsningar	
4.1. Geografisk	avgränsning	

Den	planerade	solcellsparken	planeras	att	anläggas	på	två	olika	områden	med	cirka	700	meter	
emellan	sig.	Fastigheterna	Älmhult	Äskya	3:1,	Älmhult	Äskya	1:10	och	Älmhult	Froafälle	3:1	utgör	
det	första	området	(Område	1)	på	cirka	307	ha,	medan	Älmhult	Idhult	1:23,	Älmhult	Näranshult	
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1:7,	Älmhult	Näranshult	1:3	och	Älmhult	Bokelund	1:2	utgör	det	andra	området	(Område	2)	på	
65	ha.	Båda	områdena	är	lokaliserade	i	Älmhults	kommun,	se	Figur	2.	
	
Miljökonsekvensbeskrivningen	avgränsas	utifrån	den	planerade	solcellsparkens	förväntade	
influensområde.	Influensområdet	är	olika	stort	beroende	på	miljöaspekt	och	innefattar	det	område	
som	berörs	av	de	fysiska	förändringar	som	solcellsparken	för	med	sig.	De	områden/värden	som	
bedöms	kunna	påverkas	av	solcellsparken	beskrivs	under	respektive	miljöaspekt.		
	

4.2. Alternativ	för	utredning	
De	tre	alternativ	som	ska	utredas	är:	
	

• Fullt	utbyggd	solcellspark		

• Nollalternativ		

• Mindre	utbyggd	solcellspark	-	Skulle	något	framkomma	under	ansökans	gång	kan	en	mindre	

solcellspark	anpassas	efter	omständigheterna.		

4.3. Tidsmässig	avgränsning	
Tillståndet	kommer	att	sökas	för	50	år	men	tidsmässig	avgränsning	för	bedömning	av	projektets	
konsekvenser	(som	helhet)	sätts	preliminärt	till	år	2045,	då	bedöms	solcellsparkens	eventuella	
konsekvenser	ha	slagit	igenom.		
	
Konsekvenser	kopplade	till	byggskedet	avgränsas	fram	till	när	solcellsparken	invigs,	detta	bedöms	
preliminärt	bli	år	2025.		

Figur 2 - Karta över område 1 och 2	
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4.4. Samrådskrets		
Skriftligt	samråd	planeras	med	angränsande	fastighetsägare,	boende	inom	fastigheten,	
Skogsstyrelsen,	Naturvårdsverket,	E.On	och	andra	som	kan	antas	vara	särskilt	berörda	inom	en	radie	
av	300	meter	från	verksamheten.	Eventuella	angränsande	jaktlag	samt	lokala	fågelföreningar	
kommer	också	få	en	inbjudan.	Föreliggande	samrådsunderlag	distribueras	samrådsparterna	i	skälig	
tid	innan	samrådsredogörelse	med	återkopplingar	ska	sammanställas.	

5. Verksamhetens	utformning	och	omfattning	
5.1. Utformning	

Sökanden	avser	att	uppföra	en	solcellspark	om	cirka	372	ha	på	två	närliggande	områden.	Område	1	
utgörs	av	fastigheterna	Älmhult	Äskya	3:1,	Älmhult	Äskya	1:10	och	Älmhult	Froafälle	3:1,	
området	är	cirka	307	ha	stort.	Område	2	är	cirka	65	ha	stort	och	utgörs	av	Älmhult	Idhult	1:23,	
Älmhult	Näranshult	1:7,	Älmhult	Näranshult	1:3	och	Älmhult	Bokelund.		
	
Preliminärt	planeras	en	station	för	400	kV	och	en	för	130	kV,	dessa	stationer	blir	inhägnade	områden.	
Luftburna	ledningar	planeras	mellan	dessa	större	stationer.	Sedan	planeras	ett	flertal	mindre	
transformatorstationer	på	5	MW	upprättas,	även	dessa	inhägnade.	De	mindre	
transformatorstationerna	kommer	i	sin	tur	ansluta	till	solcellspaneler.	I	princip	hela	fastigheten,	
förutom	byggnader,	anpassningar	för	eventuella	naturvärden,	och	övriga	intressen,	planeras	att	tas	i	
anspråk	för	detta.	
	
Den	planerade	utformningen	möjliggör	en	installerad	effekt	om	cirka	280	MW	för	Område	1	och	cirka	
60	MW	för	Område	2.	Gemensamt	blir	det	en	installerad	effekt	på	340	MW,	vilket	motsvarar	en	årlig	
energiproduktion	på	340	GWh.		
	
Som	jämförelse	kan	nämnas	att	de	nu	nedlagda	reaktorerna	i	Barsebäck	var	på	600	MW	per	styck.	
Momentant	kommer	denna	solcellspark	kunna	nå	över	hälften	av	den	eleffekt	som	en	mindre	
kärnkraftsreaktor	gör.		
	

5.2. Anläggningsskede	
Innan	planerad	byggstart	kommer	marken	där	solpanelerna	monteras	att	förberedas	genom	att	träd,	
vid	behov,	avverkas	och	stubbar	som	är	i	vägen	för	byggnation	av	anläggningen	avlägsnas	och	forslas	
till	fjärrvärmeanläggningar	som	tar	emot	GROT	(grenar	och	rötter).		
I	våtmarker	kan	anpassningar	behöva	göras	i	form	av	att	anlägga	fundament	av	betong,	vid	behov	
kommer	detta	att	utföras.	Någon	större	förberedelse	än	så	bedöms	ej	krävas,	då	marken	tidigare	
använts	för	torvutvinning.		
	
Planerad	byggnation	av	anläggningen	beräknas	till	cirka	12–18	månader,	anläggningsarbetena	
kommer	skapa	flertalet	arbetstillfällen	för	lokala	entreprenörer.	Solpanelerna	monteras	på	
markställningar	enligt	Figur	3	nedan.	Markställningarna	monteras	på	stålbalkar	som	har	pålats	ner	i	
marken	till	ett	djup	på	cirka	1–2	meter,	eller	borras	i	berg.	För	delar	av	området	kommer	sannolikt	
anpassningar	för	våtmark	behöva	genomföras,	vilket	innebär	att	fundamenten	behöver	göras	av	
betong.		
	
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).		
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Figur 3 - Principskiss på solcellspaneler. 

På	eller	invid	markställningarna	installeras	så	kallade	växelriktare.	Växelriktaren	omvandlar	
likströmmen	från	solenergianläggningen	till	växelström.	Från	växelriktarna	förläggs	
lågspänningskablar	till	de	transformatorstationer	som	kommer	byggas	för	varje	5	MW	
produktionsenhet	inom	verksamhetsområdets.	Med	kablarna	förläggs	även	optofiber	för	
övervakning,	kommunikation	och	styrning	av	anläggningens	olika	delar.	I	transformatorerna	sker	
transformering	till	högspänning.	
	
Mindre	teknikbyggnader,	i	form	av	5	MW	transformatorkiosker,	upprättas	inom	området,	se	Figur	4.	
Dessa	kommer	att	vara	maximalt	4	meter	över	marknivå	och	distribueras	mellan	solcellspanelerna	i	
parken.	De	kommer	att	uppföras	i	samma	typ	av	material	och	i	färg	som	smälter	in	i	omgivningen	
samt	vara	inhägnade.	
	

	

	
Figur 4 - Principskiss på transformatorkiosk. 

	
Transformatorkioskerna	innehåller	olja.	För	att	undvika	utsläpp	till	omgivande	miljö	vid	ett	eventuellt	
läckage	kommer	transformatorkioskerna	att	vara	försedda	med	en	lämplig	uppsamlingsfunktion	i	
botten	som	är	tät	och	som	rymmer	hela	den	förvarade	oljemängden.	Transformatorkioskerna	kan	ha	
betong-	eller	stålunderlag	men	står	på	en	grusad	yta.		
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Vid	130	kV	transformatorstationen	samt	400	kV	transformatorstationen	som	byggs	inom	området	
kommer	sedvanliga	lagar	och	regler	kring	el-	och	miljösäkerhet	följas.	Dessa	områden	kommer	
behöva	förberedande	markarbeten	samt	skyddande	inhägnad.	Anläggningen	kommer	avslutningsvis	
att	anslutas	till	Svenska	Kraftnäts	stamnät	till	öster	om	båda	områdena.	Ett	batteri	på	cirka	90	MWh	
kommer	även	installeras	vid	anslutningspunkten.	En	130	kV	station	kräver	i	storleksordningen	0,5–1	
ha	och	en	400	kV	station	0,5–2	ha	markyta.	
	
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.	
	

5.3. Driftfas	
Solcellsanläggningen	är	självgående	och	underhåll	kommer	endast	bestå	av	årlig	revision	eller	
reparationer.	Vaktpersonal	använder	dock	ibland	personbilar	till	den	regelbunden	övervakning	av	
området.	De	kör	då	längs	med	servicevägar	inne	på	området	och	på	vägarna	i	anslutning	till	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,	och	
ett	fåtal	gånger	per	år,	av	mindre	fordon.	Diken	inom	området	kommer	att	bevaras	intakta	vid	
underhåll.	Utöver	transformatorkioskerna	och	andra	anläggningar	med	högspänning	kommer	
området	i	största	möjliga	mån	inte	vara	inhägnat	och	naturen	bevaras	intakt,	detta	för	att	vilt	ska	
kunna	ströva	fritt	inom	området	och	naturen	påverkas	i	minsta	möjliga	mån.		
	
Vid	behov	kommer	siktavskärmning	sättas	upp	i	någon	form	men	detta	bedöms	preliminärt	inte	
nödvändigt,	då	området	är	omgivet	av	skogsmark	som	förhindrar	insyn.	
	

5.4. Avvecklings-	och	återställandefas	
Solcellsparken	planeras	vara	i	drift	under	50	år.	Solcellsanläggningarna	utgör	ett	reversibelt	
ingripande	i	området	eftersom	anläggningen	kan	tas	bort	och	marken	kan	återställas.	
	
När	anläggningen	tas	ur	drift	återställs	området	och	solcellspaneler	samt	transformatorkiosker	
monteras	ned.	Anläggningen	installeras	så	lite	som	möjligt	på	betongfundament	eller	liknande	under	
jord,	detta	för	att	minimera	påverkan	på	natur	och	mark.	När	anläggningen	är	borttagen	kan	marken	
brukas	som	innan.	
	

5.5 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	ta	cirka	12–18	månader.	Denna	period	kan	förlängas	om	oförutsägbara	
hinder	uppkommer.	Anpassningar	i	tid	kan	behöva	göras	för	att	minimera	påverkan	vid	byggskedet	
exempelvis	tidrestriktioner	för	grävning	och	störande	arbeten	vid	fåglars	häckningsperiod.	Tillstånd	
för	anläggningen	kommer	att	sökas	för	50	år.		
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6. Lokalisering	
6.1. Områdesbeskrivning	

Som	tidigare	nämnts	så	planeras	solcellsparken	att	anläggas	på	två	områden	med	cirka	700	meter	
emellan	sig.	Fastigheterna	Älmhult	Äskya	3:1,	Älmhult	Äskya	1:10	och	Älmhult	Froafälle	3:1	utgör	
Område	1,	medan	Älmhult	Idhult	1:23,	Älmhult	Näranshult	1:7,	Älmhult	Näranshult	1:3	och	
Älmhult	Bokelund	1:2	utgör	område	2.	Fastigheterna	är	belägna	mellan	110	m	och	2,5	km	öster	om	
Älmhults	tätort,	se	översiktlig	lokalisering	i	Figur	2.	Väster	om	området	löper	riksväg	23	och	inom	
områdena	finns	ett	fåtal	enskilda	grusvägar.	
	
De	närmsta	bostäderna	ligger	cirka	85	m	i	sydöstlig	riktning	ifrån	Område	2.	I	övrigt	ligger	närmsta	
bostäder	kring	aktuella	områden	cirka	120	meter	i	västlig	riktning,	236	meter	i	östlig	riktning,	110	
meter	i	nordlig	riktning	och	cirka	115	meter	i	sydlig	riktning.		
	
Svenska	kraftnäts	400	kV	ledning	löper	cirka	30–40	meter	öster	om	Område	2,	och	ligger	då	ungefär	
två	kilometer	ifrån	Område	1.	Genom	Område	1	löper	även	en	befintlig	luftledning	tillhörande	E:on	
Eldistribution	AB	i	nätområdet	Småland	södra.		
	
Området	har	tidigare	brukats	som	torvtäkt	men	kännetecknas	idag	i	stället	av	igenväxt	vegetation	
eller	mark	täckt	av	mossa.	I	övrigt	utmärks	området	av	stor	del	tallskog	på	våtmark,	våtmarker	eller	
myrmarker,	granskog,	sumpskog,	tallskog	utanför	våtmark	samt	en	mindre	del	ädellövskog,	
triviallövskog	och	övrigt	öppen	mark.		
	
Området	ingår	ej	i	något	natur-	eller	kulturreservat,	för	områdesskydd	och	övrig	relevant	kunskap	se	
Figur	5.	
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6.2. Planförhållanden		
Kommunfullmäktige	i	Älmhults	kommun	har	den	26	september	2016	tagit	beslut	om	en	
kommuntäckande	översiktsplan,	ÖP	2016.	Översiktsplanen	presenteras	i	PDF-format.	Området	ligger	
utanför	detaljplanelagt	område,	detaljplanerna	är	helt	digitala	och	presenteras	i	Älmhult	WebMap,	
se	Figur	6	för	de	översiktliga	detaljplanerna.	Det	finns	inga	kommunala	utpekanden	eller	regleringar	
som	berör	aktuellt	område	i	denna	karta.	Den	preliminära	bedömningen	är	att	den	planerade	
anläggningen	inte	kommer	att	påverka	kommunens	översiktsplan.		

Figur 5 - Kartan/bilden visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området.	
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6.3. Lagstadgade	områdesskydd	
Skyddade	områden	enligt	7	kap	miljöbalken	och	2	kap	kulturmiljölagen	
	
Naturreservat	
Inga	naturreservat	finns	inom	föreslaget	verksamhetsområde	eller	inom	en	buffertzon	på	1km.		
	
Kulturmiljö	
Inga	kulturreservat	finns	inom	föreslaget	verksamhetsområde	eller	inom	en	buffertzon	på	1km.	
Fornlämningar	finns	i	området	men	ej	inom	det	planerade	verksamhetsområdet,	se	7.3.	
	
Strandskydd	
Inget	utpekat	strandskydd	kunde	hittas	inom	området	men	strandskyddsdispens	kommer	att	sökas	
på	de	platser	där	det	är	relevant.	
	
Biotopskydd	
Inga	biotopskyddsområden	finns	inom	föreslaget	verksamhetsområde	eller	inom	en	buffertzon	på	
1km.	
Generella	biotopskydd	finns	inom	området.	Var	och	vilka	de	är	identifierades	i	en	
naturvärdesinventering	(NVI)	som	utförts	under	hösten	2022,	dessa	kommer	senare	att	presenteras	i	
en	NVI-rapport.	
	

Figur 6 - Översiktliga detaljplaner för Älmhults kommun.	
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Område	med	förbud	mot	markavvattning	
Området	omfattas	av	förbud	mot	markavvattning.		
	
Vattenskyddsområde	
Inga	vattenskyddsområden	finns	inom	föreslaget	verksamhetsområde	eller	inom	en	buffertzon	på	
1km.	
	
Riksintressen	
Inga	riksintressen	finns	inom	föreslaget	verksamhetsområde.	Riksväg	23	som	löper	väster	om	
området	är	ett	riksintresse	och	ligger	inom	buffertzonen	på	1km,	denna	anses	inte	påverkas	med	mer	
än	extra	tung	trafik	under	anläggningsskedet.	Samråd	planeras	att	skickas	till	Trafikverket	så	att	de	
kan	ge	sitt	utlåtande	angående	detta.	Buffertzonen	på	1km	tangerar	också	ett	riksintresse	för	
naturvård,	detta	område	anses	inte	påverkas	då	ingen	verksamhet	kommer	ske	på	platsen.		
	

6.4. Motiv	till	vald	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,	transformatorstationer	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	aktuella	lokaliseringen	ut	som	ett	av	de	
mest	lämpade	områdena	för	en	solpark	i	området.	En	närmare	utredning	av	bland	annat	pågående	
markanvändning,	inställning	hos	fastighetsägare	och	förekomst	av	potentiellt	motstående	intressen,	
resulterade	i	den	valda	lokaliseringen.	Denna	plats	anses	vara	bra	lämpad,	både	med	avseende	på	
teknisk	genomförbarhet	och	omgivningspåverkan.	
	
Det	aktuella	området	har	generellt	sett	låga	natur-	och	kulturvärden.	Området	är	tillräckligt	stort	för	
att	hysa	produktion	av	de	planerade	340	MW.	Dessutom	finns	det	i	områdets	närhet	en	400	kV-
ledning	som	har	kapacitet	att	ansluta	den	planerade	verksamheten	till	elnätet.	
	

6.5	Alternativ	lokalisering	
Med	utgångspunkt	från	de	kriterier	som	listas	ovan	är	det	område	som	planeras	att	tas	i	bruk	
lämpligt	och	möter	de	uppsatta	kriterierna.	Andra	alternativa	lokaliseringar	har	kontinuerligt	valts	
bort	när	de	ej	möter	kraven,	tillexempel	om	de	ligger	för	långt	bort	ifrån	tillgänglig	inmatningspunkt	i	
elnätet,	ligger	inom	eller	i	närheten	av	skyddad	natur-	och	kulturmiljö,	är	ett	för	litet	område	eller	att	
markägare	är	negativa	till	projektet.	Av	dessa	anledningar	föll	valet	på	den	nuvarande	lokaliseringen.	
	
Några	alternativa	lokaliseringar	som	undersöktes	var	följande:		
	

• Älmhult	Spånghult	1:4	

• Älmhult	Garphyltan	1:2	
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• Älmhult	Västermyr	1:1	

Dessa	lokaliseringar	valdes	bort	av	olika	anledningar.	Spånghult	1:4	valdes	bort	för	att	det	finns	
skyddade	naturvärden	runt	sjön	samt	flera	kända	fornlämningar	inom	fastigheten,	på	fastighet	
Garphyltan	1:2	finns	mycket	brukad	åkermark	och	kända	fornlämningar	vilket	gjorde	att	den	valdes	
bort	då	ytan	för	en	solcellspark	skulle	bli	för	liten	och	fastigheten	Västermyr	1:1	valdes	bort	då	den	
ligger	inom	ett	naturreservat	
	
Förutom	att	den	utvalda	lokaliseringen	uppfyller	de	önskade	kriterierna	är	området	även	avskilt	från	
Älmhults	tätort	av	väg	23	vilket	blir	som	en	barriär	mellan	samhället	och	solparken.	Det	är	närt	
omöjligt	att	finna	en	lika	vällokaliserad	fastighet	med	närhet	till	stamnätet.	Med	få	motstående	
intressen	där	verksamheten	har	möjlighet	att	förbättra	den	biologiska	mångfalden,	inte	tar	
jordbruksmark	i	anspråk	och	med	få	närboende	som	kan	bli	störda.	Markägarna	har	också	godkänt	
arrendeavtal	för	ändamålet	vilket	är	en	förutsättning	för	projektet.		
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7. Miljöaspekter	och	preliminär	miljöbedömning	
7.1. Landskap	

Området	för	den	planerade	anläggningen	har	tidigare	varit	avsevärt	påverkat,	då	det	brukats	som	
torvtäkt	och	flera	uträtade	diken	förekommer,	vilket	syns	som	ränder	på	satellitkartorna.	I	dag	
brukas	inte	området	som	torvtäkt	längre.		
	
Den	planerade	anläggningen	kommer	innebära	en	förändring	av	det	lokala	områdets	karaktär	som	
kännetecknas	av	bland	annat	igenväxt	vegetation	och	tallskog	på	våtmark,	se	Figur	7	för	en	
satellitkarta	som	ger	en	överblick	av	landskapets	karaktär	på	platsen.		

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	och	bruna	i	landskapet.	Utöver	
transformatorstationerna	kommer	området	inte	vara	inhägnat.	För	att	undvika	bländning	kommer	
solcellspanelerna	att	vara	reflexbehandlade.	

Figur 7 - Satellitkarta över investeringsområdet samt områdets placering i förhållande till Växjö 
och Karlskrona. 	
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Anläggningen	kommer	inte	att	medföra	någon	bestående	skada	på	landskap	eller	kulturmiljö	
eftersom	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.	
	

7.2. Naturmiljön	
Förarbetets	informationssökning	visar	att	det	inom	inventeringsområdet	inte	finns	skyddad	natur	
enligt	7	kap	miljöbalken.	Buffertzon	på	1	km	tangerar	ett	område	för	Riksintresse	av	Naturvård,	detta	
anses	inte	påverkas	då	vare	sig	anläggning	eller	arbete	kommer	att	beröra	platsen.	Inga	ytterligare	
områden	för	skyddad	natur	enligt	7	kap	miljöbalken	förekommer	inom	en	buffertzon	på	1	km	
omkring	inventeringsområdet.	Övrig	information	från	underlag	som	har	förekommit	och	analyserats	
är	TUVA-områden,	sumpskogar,	VMI	och	jordbruksblock,	lutning	och	fuktighets	underlag	från	SLU	
samt	Avverkad	skog	från	Skogsstyrelsen.	
	
På	det	planerade	verksamhetsområdet	avses	det	att	ha	så	lite	inhägnad	som	möjligt,	så	att	djur	och	
natur	påverkas	i	minsta	möjliga	mån	och	kan	ströva	fritt	inom	området.		
	
På	uppdrag	av	Sökanden	har	Vinnergi	genom	miljökonsulten	Calluna	genomfört	en	övergripande	
naturvärdes-	och	en	fågelinventering	i	området.	Även	en	fältinventering	genomfördes	under	oktober	
2022,	rapport	från	denna	invertering	är	under	arbete.	Calluna	följer	SLU	Artdatabankens	regler	för	
sekretess	och	rumslig	diffusering	vid	information	om	och	produktion	av	kartor	med	skyddsklassade	
artobservationer.		
	
Resultatet	från	dessa	inventeringar	kommer	redovisas	i	den	kommande	
miljökonsekvensbeskrivningen.	Hänsyn	kommer	att	tas	till	de	utpekade	naturvärden	i	den	fortsatta	
projekteringen	och	den	eventuella	påverkan	arbetet	för	med	sig	kommer	beskrivas	i	
miljökonsekvensbeskrivning.	
	
Det	bedöms	i	dagsläget	inte	finnas	behov	av	ytterligare	inventeringar	eller	utredningar	av	
naturmiljön,	men	den	slutgiltiga	NVI:en,	efter	fältundersökning,	kan	komma	att	justera	denna	
bedömning.		

7.3. Kulturmiljö	
Enligt	tjänsten	Fornsök	finns	inga	bekräftade	fornlämningar	inom	det	planerade	
verksamhetsområdet,	dock	ligger	några	mellan	Område	1	och	2,	se	Figur	8	och	Tabell	1	nedan	för	
möjliga	och	bekräftade	fornlämningar	mellan	områdena.		
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Tabell 1 - Fornlämningar 

Namn	i	Fornsök	 Beskrivning	 RAÄ-nummer	
L1953:1226	Fossil	åker	 Fornlämning	 Stenbrohult	127:1	
L1953:1384	Bytomt/gårdstomt	 Möjlig	fornlämning	 Stenbrohult	99:1	
L1953:651	Kemisk	industri	 Fornlämning	 Stenbrohult	128:1	

L1953:6193	Bytomt/gårdstomt	 Möjlig	fornlämning	 Virestad	449:1	

	
På	platserna	där	fornlämningar	finns	är	det	inte	planerat	att	några	solcellspaneler	ska	sättas	upp,	
mark-	eller	luftkablar	kommer	dock	behöva	anläggas	för	att	ansluta	till	det	överliggande	elnätet.	Vid	
planering	av	hur	dessa	kablar	ska	placeras	kommer	platserna	med	fornlämningar	att	undvikas,	vilket	
ger	en	preliminär	bedömning	att	kulturmiljön	inte	kommer	att	påverkas.		
	
	

Figur 8 - Utdrag ur Fornsök med fornlämningar i området runt Äskya. De som har 
blivit markerade med orange ring är lämningarna i tabellen nedan.	
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7.4. Vatten	
Området	ligger	inom	Helge	Å	och	Möckelns	(sjö)	avrinningsområde	för	ytvatten	samt	Såganässjöns	
och	utloppet	av	Möckelns	delavrinningsområde.	Fastigheten	ligger	inte	inom	ett	
vattenskyddsområde	eller	ett	område	med	värdefulla	vatten.	
		
Vid	behov	kommer	betongfundament	användas	i	våtmark,	utöver	detta	är	inga	åtgärder	i	vatten	är	
planerade	och	ingen	påverkan	på	vatten	förväntas.		Skäliga	skyddsavstånd	kommer	att	beaktas	från	
förekommande	vattendrag.	Eventuella	dispenser	från	strandskydd	eller	biotopskydd	kommer	att	ingå	
i	tillståndsansökan	om	det	blir	aktuellt.	
	
Verksamheten	kommer	inte	att	generera	några	utsläpp	till	vatten	och	därmed	inte	heller	någon	
påverkan	på	vattenkvaliteten	eller	hydrologi	i	närliggande	vattendrag.	
	

7.5. Friluftsliv,	allemansrätt	och	barriäreffekter	
Största	delen	av	verksamhetsområdet	består	av	gammal	torvtäkt	samt	tallskogar	på	och	utanför	
våtmark,	platsen	omfattas	inte	av	något	utpekat	skydd	eller	intresse	för	friluftslivet.	Här	finns	inte	
heller	några	utpekade	vandringsleder	eller	liknande.		
	
Solcellsanläggningen	kommer	inte	vara	inhägnad	och	det	kommer	på	så	vis	fortsatt	att	finnas	
möjlighet	att	röra	sig	inom	området.	Därför	anses	ingen	inskränkning	på	allemansrätten	ske.	Av	den	
anledningen	blir	inte	heller	anläggningen	en	barriär	mellan	naturområden	i	närheten	av	den	
planerade	parken.		
	

7.6. Klimat	
Sveriges	klimatlag	innebär	att	utsläppen	av	växthusgaser	från	svenskt	territorium	ska	vara	minst	85	
procent	lägre	år	2045	än	utsläppen	år	1990.	Riksdagen	har	även	beslutat	om	ett	mål	att	Sveriges	
elproduktionen	ska	vara	100%	förnyelsebar	till	år	2040.	Verksamheten	ligger	i	linje	med	klimatlagen	
och	bidrar	till	att	uppfylla	både	de	nationella	och	kommunala	klimatmålen	eftersom	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	inom	den	berörda	kommunen	och	länet.	Sveriges	elnät	
är	sammankopplat	med	dess	nordiska	grannländer,	samt	andra	länder	i	Europa,	där	majoriteten	av	
elproduktionen	har	fossilt	ursprung.	Grön	elproduktion	i	Sverige	kan	på	så	vis	bidra	till	ökad	andel	
förnybar	el	i	övriga	Europa,	samtidigt	som	import	av	el	med	fossilt	ursprung	kan	minska	genom	att	
öka	den	egna	produktionskapaciteten.	
	
Att	öka	elproduktionen	i	södra	Sverige	bidrar	till	att	åtgärda	flaskhalsarna	som	finns	i	
överföringskapaciteten	från	de	norra	delarna	av	landet.	Det	föreligger	behov	av	att	stabilisera	elnätet	
för	att	undvika	skenande	elpriser	samt	import	av	fossil	elenergi	från	andra	länder.	Ny	
solelsproduktion	i	södra	Sverige	kommer	därmed	kunna	bidra	till	både	ett	stabilare	elnät	och	
minskade	utsläpp	av	koldioxid.		
	
Den	planerade	verksamheten	innebär	positiva	effekter	för	klimatet	när	solenergi	kan	ersätta	
elproduktion	från	fossila	bränslekällor.	
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7.7. 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	transformatorkiosker,	kommer	stängslas	in.	
	
Sökanden	utför	regelbunden	kontroll	och	underhåll	av	solenergianläggningen.	Personal	kommer	ha	
relevant	utbildning	gällande	elsäkerhet	och	lämplig	skyddsutrustning	enligt	arbetsuppgifter.	
Verksamhetsområdet	kommer	ha	skalskydd	med	till	exempel	kameraövervakning.	
	
Vid	en	eventuell	brand	larmas	räddningstjänst	och	släckningsarbete	utförs	enligt	standardförfarande.	
För	att	undvika	oljespill	kommer	det	finnas	uppsamlare	kring	de	anläggningar	inom	anläggningen	
som	innehåller	olja.	
	
Med	hänsyn	till	detta	bedöms	anläggningen	inte	utgöra	någon	uppenbar	risk	för	människors	
säkerhet.	
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8. Miljöpåverkan	under	anläggningsskede		
8.1. 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.		
	
Väster	om	området	löper	riksväg	23,	vägen	löper	mellan	Gudmuntorp	i	syd	till	Linköping	i	norr.	Vägen	
har	funktionell	vägklass	2	och	ingår	i	det	strategiska	vägnätet	för	tyngre	transporter	(se	Figur	9)	enligt	
kartverktyget	NVDB	(Nationell	vägdatabas)	på	webb,	Trafikverket	är	huvudman	för	NVDB.	
		
Den	tillfälliga	ökningen	av	tung	trafik	under	anläggningsskedet	kommer	sannolikt	ha	en	liten	inverkan	

på	bullernivåerna	i	området,	då	tunga	transporter	redan	brukar	vägarna.			
	
Under	driftfasen	för	anläggningen	är	ökningen	av	verksamhetsrelaterad	trafik	i	området	begränsad.	
Driftpersonal	använder	personbilar	vid	den	regelbundna	övervakningen	av	parken.	De	kör	då	längs	
med	servicevägar	inne	på	området	samt	vägar	i	anslutning	till	solparken.	
	
Pålning	kan	orsaka	tillfälliga	ökningar	av	bullernivåer	i	området.	Arbetet	med	pålning	planeras	att	
utföras	på	dagtid	under	vardagar	och	naturvårdsverkets	riktlinjer	för	buller	från	byggarbetsplatser	
kommer	att	följas.	Påverkan	på	närboende	förväntas	av	dessa	anledningar	att	bli	begränsad.	
	

Figur 9 - Utdrag från NVDB-webb över strategiskt vägnät för tyngre 
transporter. Den röda vägen är väg 23.	
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8.2. Markarbeten	och	masshantering	
Inget	påtagligt	behov	av	markarbeten	inom	verksamhetsområdet	kan	i	nuläget	förutses.	Inom	
verksamhetsområdet	finns	inga	kända	markföroreningar	eller	dikningsföretag.	De	eventuella	
markarbeten	som	kan	komma	att	behövas	förutses	vara	begränsade	till	enstaka	träd,	stubbar	och	
rötter	samt	anläggandet	av	eventuella	betongfundament.	
	
Eventuella	schaktmassor	kommer	i	första	hand	fördelas	inom	fastigheten	och	i	andra	hand	att	
transporteras	med	auktoriserad	transportör	till	godkänd	mottagningsanläggning.	Vid	upptäckt	av	
misstänkt	fornlämning	under	pågående	arbete	stoppas	arbetet	och	kontakt	tas	med	Länsstyrelsen	i	
Kronoberg.	
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9. 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	ha	så	lite	inhägnad	som	möjligt	för	att	minimera	påverkan	på	djur	och	

natur	i	området.	

• Att	minimera	inverkan	på	landskapsbilden	genom	att	bevara	högre	vegetation	(träd	och	

buskar)	för	att	ge	avskärmningseffekter	och	insynsskydd.	
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10.Verksamhetsutövarens	bedömning	av	betydande	
miljöpåverkan	(BMP)	

Verksamheten	innebär	att	ett	område	på	cirka	372	hektar	tas	i	anspråk	till	förmån	för	fossilfri	
elproduktion	under	50	år.	Under	driftskedet	nyttjas	verksamhetsområdet	primärt	för	produktion	av	
förnybar	energi.	Efter	avslutad	verksamhet	kan	tidigare	markanvändning	återupptas,	genom	att	all	
utrustning	monteras	ner	och	verksamhetsområdet	återställs.	
	
Naturvärdena	på	det	planerade	verksamhetsområdet	är	begränsade	och	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.		
	
De	förutsedda	miljöeffekterna	från	den	planerade	verksamheten	är	begränsade	och	reversibla.	
Anläggningens	utformning	bedöms	kunna	anpassas	på	ett	sådant	sätt	att	risker	och	olägenheter	för	
människors	hälsa	och	miljön	inte	uppstår.	Verksamheten	medför	en	positiv	inverkan	på	klimat	och	
förhoppningen	är	att	planerade	skydds-	och	kompensationsåtgärder	kan	bidra	till	biologiska	
mervärden	i	området.	
	
Solcellsanläggning	ger	möjlighet	till	produktion	av	förnybar	energi	vilket	bidrar	till	minskade	
koldioxidutsläpp	och	medverkar	till	att	uppfylla	kommunala,	nationella	och	globala	klimatmål.	
Verksamheten	bidrar	således	till	ett	väsentligt	samhällsintresse	genom	sin	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	mer	hållbart	samhälle.	I	en	sammanvägd	bedömning	av	
verksamhetens	omfattning,	lokalisering,	miljöns	känslighet	i	området,	förutsedda	miljöeffekter	och	
risker	bedöms	verksamheten	medföra	begränsad	påverkan	på	närområdet,	men	på	grund	av	
solcellsanläggningens	storlek	antas	arbetet	medföra	betydande	miljöpåverkan.			
	
I	tabellen	nedan	sammanfattas	Sökandens	kommentarer	och	ställningstagande	till	11–13	§§	
miljöbedömningsförordningen	(2017:966)	avseende	den	aktuella	anläggningen.	
	
Tabell 2. 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 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. 
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Försiktighetsåtgärder planeras för största möjliga 
miljöhänsyn och anläggningen planeras för att 
bevara befintliga naturvärden. Erforderliga åtgärder 
kommer att vidtas vad gäller kulturmiljö.  

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, efter 
avslutad verksamhet kan tidigare markanvändning 
återupptas i 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 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. Transformatorstationer som innehåller 
olja kommer vara invallade. 

7. risker för människors 
hälsa. 

Det finns inga kända negativa hälsoeffekter 
förknippade med markbaserade 
solcellsanläggningar. Nödvändiga 
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, 

Marken är en gammal torvtäkt som idag är ur bruk. 
Åtgärden med solcellsanläggningen är reversibel, 
vilket innebär att marken även i framtiden kan 
användas som torvtäkt eller till annat.  

2. de naturresurser som 
finns i det område som 
kan antas bli påverkat 
och deras relativa 
förekomst, 
tillgänglighet, kvalitet 

Markanvändningen kommer även i framtiden 
kunna användas som den gjordes innan 
solcellsanläggningen.  

Solenergi, som är en viktig och förnybar 
naturresurs, kommer nyttjas i området och 
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och förnyelseförmåga 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. 

Marken kan i framtiden användas till samma 
ändamål som innan solcellsanläggningen. 
Verksamheten medför en positiv inverkan på klimat 
och förhoppningen är att planerade skydds- och 
kompensationsåtgärder kan bidra till biologiska 
mervärden i området. 

Aktuellt område är inte beläget inom några 
skyddade områden som anges i 7 kap. miljöbalken. 
Det finns två riksintressen inom buffertzonen på 
1 km, dessa bedöms ej påverkas av planerat 
projekt.  

 

13 § I fråga om 
de möjliga 

1. effekternas storlek, 
utbredning, karaktär, 

Inga betydande miljöeffekter för skyddade arter, 
skyddade områden eller riksintressen kan förutses 
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miljöeffekternas 
typ och 
utmärkande 
egenskaper 
enligt 10 § 3 
ska särskild 
hänsyn tas till 

intensitet och 
komplexitet, 

i detta skede. I kommande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer resultat från 
genomförda naturvärdes- och fågelinventeringar 
presenteras samt bedömas.  

Elproduktionen från solcellsparken är förnybar och 
bidrar positivt till både kommunala och nationella 
miljökvalitetsmål. 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.  

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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11.Förslag	till	innehållsförteckning	MKB	
Ett	preliminärt	upplägg	för	miljökonsekvensbeskrivningen	med	innehåll	enligt	6	kap.	35–37	§§	
redovisas	nedan.	Sökanden	gör	bedömningen,	på	grund	av	anläggningens	storlek,	att	den	föreslagna	
verksamheten	medför	betydande	miljöpåverkan.	Delar	Länsstyrelsen	Sökandes	uppfattning	kommer	
nedan	proponerade	innehåll	till	miljökonsekvensbeskrivningen	att	behållas	och	vid	behov	utökas.	
Delar	inte	Länsstyrelsen	Sökandes	uppfattning	om	betydande	miljöpåverkan	kommer	nedan	
föreslagna	innehåll	reduceras	och	anpassas	till	en	liten	miljökonsekvensbeskrivning	med	innehåll	
enligt	6	kap.	47	§.		
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