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O M  S A M R Å D S H A N D L I N G E N

Anläggandet av en solpark utgör inte miljöfarlig verksamhet med tillstånds-
plikt enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen 
(2013:251). Utifrån projektets storlek och omfattning avser Soltech dock att 
söka frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken. Soltech anser att verksam-
heten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna samrådshandling 
har utarbetats som underlag för avgränsningssamråd för Lyngby Solpark, ett 
projekt som utvecklats av Soltech. 

Ett avgränsningssamråd följer bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och samråd 
ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga 
myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av 
verksamheten.  

En samrådshandling är inte att förväxla med en miljökonsekvensbeskrivning 
som tas fram i ett senare skede av tillståndsprocessen. Samrådets syfte är att 
informera myndigheter, enskilda och allmänhet om det planerade projektet 
och att på ett övergripande plan redogöra för de miljöeffekter som planerad 
verksamhet bedöms kunna ge upphov till, medan kommande miljökonsekvens-
beskrivning utreder miljöeffekterna vidare.  

Denna samrådshandling presenterar översiktligt vad kommande miljökon-
sekvensbeskrivning ska innehålla och vilka miljöeffekter som kommer att 
utredas vidare. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning påbörjas under våren 
och en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken är planerad att lämnas in 
under 2023.
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D I N A  S Y N P U N K T E R  Ä R  V I K T I G A

Genom samrådsförfarandet ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet 
att bidra med information och inkomma med synpunkter om den planerade  
verksamheten. Soltech avser nu inhämta yttranden gällande miljökonsekvens-
beskrivningens innehåll och utformning, samt om den planerade verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter planerad verksamhet 
kan antas medföra direkt eller indirekt. 

Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådsyttranden för att vi på  
ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en  
samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Samrådsyttranden lämnas via e-post till samrad.soltech-lyngby@ecogain.se  

alternativt via brev till: 

Ecogain AB  
United Spaces  
Lyngby solpark  
Östra Hamngatan 16 
411 09 Göteborg 

Vi behöver era samrådsyttranden senast 2023-02-24 
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S A M M A N FAT T N I N G

Soltech avser att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap.  
miljöbalken för att uppföra en solcellspark, nedan benämnt  
som solpark, i Lyngby i Kristianstad kommun, Skåne län.  

Projektet förväntas bidra med ett antal positiva miljöeffekter. Den främsta  
är att solparken kommer att producera en stor mängd förnybar el som  
bidrar till klimatsomställningen. Den planerade solparken skulle kunna  
uppgå till en effekt av ca 200 MW, utifrån exempellayouten med fast system, 
och producera cirka 200 GWh förnybar el årligen. Utöver detta planerar  
Soltech att under etablerings- och driftsfasen vidta åtgärder för att gynna den 
biologiska mångfalden inom projektområdet. Anläggandet av en solpark utgör 
inte per automatik miljöfarlig verksamhet. Utifrån projektets storlek och  
omfattning avser Soltech dock att söka frivilligt tillstånd enligt 9 kap.  
6 b § miljöbalken. Soltech anser att verksamheten kan antas medföra  
betydande miljöpåverkan. 

Denna samrådshandling utgör underlag för samrådsprocessen. Projekt- 
området för Lyngby solpark är uppdelat i nio delområden och omfattar en 
sammanlagd area på cirka 311 hektar. Projektområdet ligger i Kristianstad 
kommun, Skånes län, cirka tre kilometer öster om tätorten Everöd. Tillgången 
till marken inom projektområdet är säkrad genom avtal med berörda markä-
gare och fortsatt dialog med ett fåtal samfälligheter. Fördjupade utredningar 
gällande bland annat naturvärden, fågelliv och artskydd kommer att genom-
föras inom ramen för projektet. Utredningarna kommer, tillsammans med 
synpunkter från samrådet, att ligga till grund för slutlig utformning av sol- 
parken och utgöra underlag till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
som tas fram som del av kommande tillståndsansökan. 

Utifrån den information som nu finns att tillgå är bedömningen att  
projektets mest väsentliga miljöeffekter, utöver bidragandet till klimat- 
omställningen genom produktion av förnybar el, utgörs av delvis förändrad 
markanvändning, påverkan på landskapsbild och påverkan på naturmiljö och 
biologisk mångfald. Bedömningen kan komma att förändras utifrån resultaten 
av de planerade utredningarna samt utifrån de synpunkter som framkommer  
i samrådet.
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1.  INLEDNING

Kapitlet ger en introduktion till projektet och den verksamhet  
som planeras. Vidare redovisas gällande lagstiftning, tillstånds- 
processens olika steg och det samrådsförfarande som projektet 
befinner sig i.

Soltech undersöker möjligheten att etablera en solpark i Lyngby, Kristianstad 
kommun, Skåne län. Den planerade solparken skulle kunna uppgå till en  
effekt av ca 200 MW, och producera cirka 200 GWh förnybar el årligen. 
Detta motsvarar hushållsel (exklusive uppvärmning) för ungefär 40 000 villor, 
eller ett års körning av cirka 80 000 elbilar.  

En solpark av planerad storlek skulle motsvara cirka 7,5 % (200 GWh)  
av Skånes elproduktion. 

Om bolaget 

Soltech-koncernen är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar, 
med kontroll över hela värdekedjan, från utveckling till installation. Soltech 
Energy Solutions 1988 AB (nedan kallad Soltech Energy Solutions eller  
bolaget) har sedan 1988 levererat och finansierat hållbara energilösningar 
inom kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. Bolagets långa erfarenhet 
av både projektering och byggnation samt drift och underhåll av kraftverk  
ger oss en bred förståelse och erfarenhet som våra kunder får del av. Huvud-
kontoretligger i Jönköping och sysselsätter ca 70 medarbetare. Soltech Energy 
Solutions är ISO-certifierad (9001 & 14001) samt arbetar enligt AFS:2001  
för arbetsmiljö.  Soltech Energy Solutions är ett helägt dotterbolag till  
Soltech Energy Sweden AB (publ). Soltech Energy Sweden AB är börs- 
noterat på First North Stockholm med drygt 67 000 ägare. Koncernen  
sysselsätter ca 700 medarbetare.  Genom delägarskap äger och driver  
koncernen ca 200 MW installerad solcellseffekt (2021), främst i Kina.  
Bolaget har en stark finansiell ställning och lång erfarenhet av att investera  
i och förvalta solparker och sälja el via s.k. PPA-avtal.
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1.1 Bakgrund till solparksplanerna 
vid Lyngby 

Sverige har tagit fram energipolitiska mål som bland annat anger att den 
svenska elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar och att inga 
nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till atmosfären år 2045. Solkraften 
utgör en del i omställningen till ett mer ekologiskt uthålligt samhälle, genom 
en effektiviserad elanvändning och en övergång till förnybara energislag med 
teknik som är miljömässigt acceptabel.  

I IPCC:s senaste klimatrapport från 2022 beskrivs bland annat hur  
solkraften tillsammans med vindkraften utgör de investeringar som har  
störst potential att minska utsläppen till 2030 och är en av de absolut  
billigaste åtgärderna för att minska utsläppen av koldioxid.  

Det framtida elbehovet har beskrivits i flera olika utredningar. I januari 
2022 tog Regeringen fram en elektrifieringsstrategi med syfte att kunna 
lägga grunden för att realisera en omfattande elektrifiering som bidrar till 
att klimatmålen nås. I den har Energimyndigheten och Svenska kraftnät 
redovisat flera långsiktiga scenarier om utvecklingen av elsystemet till 2045 
med olika nivåer på den framtida elanvändningen. Scenarierna med den 
högsta elektrifieringsgraden pekar på en möjlig fördubbling av elbehovet, 
från dagens cirka 140 TWh till omkring 280 TWh 2045 (Regeringen, 2022). 
Energimyndigheten (2021) räknar på att elanvändningen ökar till 234 TWh 
år 2050 och solkraft förväntas bidra med mellan 9 – 11 TWh, jämfört med 
dagens cirka 1 TWh.  

Ur ett regionalt perspektiv har södra Sverige ett större elbehov än norra 
Sverige eftersom större delen av elproduktionen sker i norra Sverige och 
överföringskapaciteten söderut är inte tillräcklig i förhållande till efterfrågan 
på el. Förbrukningen kommer att öka dramatiskt även i norra Sverige de 
kommande åren vilket kan medföra att södra Sverige inte kan förlita sig  
på elförsörjning från norra Sverige på samma sätt som idag.  

I Skåne förbrukas 4,7 gånger mer el än vad som produceras. Under 2022 
producerade länet 2 671 GWh el och förbrukade 12 463 GWh (Statistiska 
centralbyrån, 2022).
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1.2 Gällande lagstiftning
Planerad verksamhet är inte tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken.  
Soltech avser dock att söka frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken,  
vilket innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras och att en  
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram av verksamhetsutövaren. 

Projektets storlek och omfattning medför att Soltech, utifrån 10–13 §§  
miljöbedömningsförordningen, anser att verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Detta innebär att samrådsförfarandet ska inledas 
med ett avgränsningssamråd.  

Denna handling utgör underlag för avgränsningssamråd, som enligt  
bestämmelserna i 6 kap. 30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 
verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner  
och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. 

En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, att  
verksamhetsutövaren samråder om hur MKB:n ska avgränsas, identifierar, 
bedömer och dokumenterar den planerade verksamhetens miljöeffekter  
i MKB:n och att tillståndsprövande myndighet därefter slutför  
miljöbedömningen.
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Tillståndsprövande myndighet är i aktuellt fall miljöprövningsdelegationen 
vid Skånes länsstyrelse. Tillståndsprocessens olika steg redovisas schematiskt 
i figur 1. 

1  PROJEKTIDÉ 2 SAMRÅDSUNDERL AG

4 MIL JÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING TAS FRAM

3 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 
OCH MIL JÖBEDÖMNING

Möjlighet att lämna synpunkter

5 TILLSTÅNDSANSÖKAN 
L ÄMNAS IN

6 HANDL ÄGGNING

7 EVENTUELL 
KOMPLET TERING

8 ANSÖKAN KUNGÖRS
Möjlighet att lämna 

synpunkter

12  EGENKONTROLL,  
MIL JÖTILLSYN

11  VERKSAMHETEN 
GENOMFÖRS

10 KUNGÖRELSE AV BESLUT
Eventuellt överklagande

9 BESLUT OM TILLSTÅND 
OCH VILLKOR

TILLSTÅNDSPROCESSEN

FIGUR 1 Schematisk bild av tillståndsprocessen
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I samrådet avser Soltech att från berörda myndigheter, organisationer,  
enskilda och allmänhet inhämta information och synpunkter gällande 
innehåll och utformning av MKB, samt om den planerade verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som den planerade 
verksamheten kan antas medföra direkt eller indirekt. Miljöeffekterna kan 
vara positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående och uppstå på kort, 
medellång eller lång sikt avseende: 

• befolkning och människors hälsa 
• djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken  

och biologisk mångfald i övrigt 
• mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och  

kulturmiljö 
• hushållningen med mark- och vatten och den fysiska miljön  

i övrigt 
• annan hushållning med material, råvaror och energi 

• andra delar av miljön. 
 
Administrativa uppgifter

I tabell 1 redogörs för de administrativa uppgifter som ligger till grund för 
denna samrådshandling.

TABELL 1. Administrativa uppgifter.

Verksamhetsutövare Soltech Energy Solutions 1988 AB 

Organisationsnummer 556709-9436 

Postadress (huvudkontor) Hedenstorpsvägen 5B  
55475 Jönköping 

Kontaktperson Johan Granlöf, projektledare 

Telefon (växel) +4636-3300435 

Anläggningens namn Lyngby Solpark 

Berörda fastigheter Lyngby 8:3, 10:3, 14:2, 14:11, 14:13, 17:10, 18:27, 
19:13, 19:12, 19:29 20:68, 21:4,  
Köpinge 20:3, 39:13, 87:1, 107:1, 112:1, 119:1, 119:2    

Kommun, län Kristianstad kommun, Skåne län
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2. LOKALISERINGS- 
UTREDNING OCH  
PROJEKTBESKRIVNING

Detta kapitel redovisar inledningsvis hur lokalisering av planerad 
verksamhet har valts fram. Vidare redogörs för den planerade  
solparkens omfattning, dimensioner och tekniska förutsättningar.  

2.1 Lokaliseringsutredning
Eftersom Soltech anser att planerad verksamhet kan antas medföra  
betydande miljöpåverkan ska kommande MKB redovisa alternativa  
lokaliseringar, om sådana är möjliga, och olika utformningsalternativ som 
utretts inom projektets ramar. Vidare ska även ett nollalternativ redovisas. 

Miljöbalken anger i sin portalparagraf  att mark, vatten och fysisk miljö ska 
användas så att en, från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt, långsiktig god hushållning tryggas. 

Ett lämpligt område för en solpark har hög solinstrålning och goda  
möjligheter till storskalighet för att kunna bära gemensamma kostnader,  
exempelvis för nätanslutning. Dessutom bör området ha få motstående 
intressen.  

Idag råder underskott på el i södra Sverige. Flera stora elintensiva  
anläggningar planeras dessutom i norr vilket sannolikt innebär att mer av 
den el som produceras i norra Sverige också kommer att konsumeras där. 
Därför är en utbyggnad av lokal elförsörjning i Skåne högst angelägen. 

Den höga solinstrålningen i Skåne är en mycket viktig grund för vald  
lokalisering eftersom hög solinstrålning ger en hög nyttjandegrad av  
solpaneler. Detta innebär att det krävs färre hektar av solpaneler på en  
plats med hög solinstrålning än på en plats med lägre solinstrålning. Utöver 
att mindre mark behöver tas i anspråk innebär det även att mindre material 
behövs för att producera samma mängd energi, vilket ger ett lägre miljö-  
och klimatavtryck.  



14

Närliggande anslutningsmöjlighet till elnätet är alltid en förutsättning för 
realisering och byggnation av en solpark. För att identifiera alternativa lokali-
seringar för planerad solpark har Soltech därför utgått från var i regionnätet 
det finns tillgänglig kapacitet.  

I lokaliseringsutredning har åkermark av högre åkerklass undvikits. Vidare 
har tätbebyggda områden undvikts.    

Lokaliseringsalternativ 

Platsen är vald utifrån goda förutsättningarna för solenergi. Enligt  
solinstrålningskartor ligger projektområdet på en av Sveriges bäst lämpade 
platser, och en tillgänglig elanslutning finns inom projektområdet. En  
annan viktig faktor vid platsvalet är att solparken kan existera i samklang 
med eventuella natur- och kulturintressen, samt att den ska överensstämma 
med markägarens planer för framtida bruk av marken.  

Ett antal fastigheter identifierades som särskilt lämpliga för etablering.  
Utförliga dialoger har hållits med markägarna angående var inom  
aktuella fastigheter som anläggningen lämpligen kan lokaliseras. Mark- 
ägarna i Lyngby äger 980 hektar i Lyngbyområdet där Soltech började 
diskutera solparksprojektet. Se vidare i Omfattning och utformning, under 
avsnitt 2.2 Valt huvudalternativ. 

Utformningsalternativ 

Exempel på utformningsalternativ kan till exempel vara olika placeringar 
av solcellspanelerna, olika placeringar av tillfartsvägar eller olika arealer 
inom vilka solpaneler monteras. Arbetet med att ta fram den mest optimala 
layouten av anläggningen pågår kontinuerligt under projektets gång. Den 
layout som redovisas under samrådsskedet ska därför endast ses som ett  
exempel på hur den planerade solparken kan komma att se ut. 

Solparken är utformad och uppdelad i flertalet delområden med hänsyn till 
kända naturvärden, friluftsliv, vilt och jakt. Uppdelningen i delområden har 
gjorts för att underlätta kommunikation kring, och utformning av, solparken 
och olika åtgärder samt utformningsalternativ.  

En redovisning av de olika utformningsalternativ som utretts kommer att 
göras i kommande MKB.  
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Nollalternativ 

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som beskriver situationen om 
planerad verksamhet inte genomförs. En redovisning av nollalternativet görs 
i kommande MKB och de bedömda miljöeffekterna, till följd av planerad 
verksamhet, kommer då att ställas i relation till nollalternativet.

2.2 Valt huvudalternativ – 
planerad solpark 

Lokalisering 

Det valda huvudalternativet för projektområdet ligger inom Kristianstad 
kommun, Skåne län, se översiktskarta i figur 2.  

Projektområdet är uppdelat i sju delområden. Tillgången till marken inom 
projektområdet är säkrad genom avtal med berörda fastighetsägare och  
fortsatt dialog med ett fåtal samfälligheter.

Fyra tätorter ligger inom cirka fyra kilometer till projektområdet. I norr, 
Köpinge, i söder Vittskövle. Sydost om området ligger Yngsjö och i väster 
Everöd, till vilket Lyngby tillhör. Runt omkring projektområdet ligger även 
enstaka gårdar spridda i landskapet.  

Helge å rör sig söderut på östra sidan av projektområdet, och Mjöån rinner 
tvärs genom projektområdet och ansluter till Helge å. 

Länsväg 1631 sträcker sig i öst-västlig riktning strax söder om projekt- 
områdets mest söderliggande gräns.   

Boendemiljö

I direkt anslutning till projektområdet ligger ett fåtal bostadshus och gårdar. 
Inom 500 meter från området bor det cirka 20 folkbokförda personer.
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FIGUR 2 Översiktskarta. Lokaliseringen av 
projektområdet i Kristianstad kommun, 
Skåne län. 
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Omfattning och utformning

Projektområdet omfattar maximalt 311 hektar och är beläget tre kilometer 
öster om tätorten Everöd, inom fastigheten Lyngby 17:10 med flera, i  
Kristianstad kommun. Inom projektområdet kommer solparken i form av 
solpaneler, växelriktare, nätstationer (transformatorstationer), montage- 
system, batterilagringsenhet, ställverk, markförlagda kablar, tillfartsvägar, 
containrar för materialförvaring med mera etableras. Områdena med  
solpaneler och övriga anläggningsdelar kommer att hägnas in. Utanför  
inhägnaderna tillkommer även vägar och kablar som sammanbinder  
projektområdets olika delar, upplagsplatser för fordonsuppställning och  
material. Inom projektområdet finns även platser för åtgärder som särskilt 
ska gynna biologisk mångfald både innanför och utanför inhägnaden. 

Bolaget startade med ett utredningsområde om 980 hektar. Utifrån  
diskussion med markägarna kring jordens bördighet och arrondering  
har markägarna upplåtit 328 hektar till Soltech för vidare projektering. 

På merparten av de totalt 980 hektaren önskade lantbrukarna fortsätta  
med livsmedelsproduktion, vilket Soltech tidigt anpassade sig efter.  
Därefter undantogs ytterligare yta av Soltech med hänsyn till landskapsbild. 

Projektområdet till samrådsunderlag är 311 hektar. Se figur 3 för val av plats 
och slutlig lokalisering av projektområdet.  

Den planerade omfattningen motsvarar en årlig elproduktion  
på cirka 200 GWh. 
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FIGUR 3 Urvalsprocess, val av plats, 
slutlig lokalisering projektområdet 
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Layout för solparken och följdverksamheter 

I figur 4 visas det slutliga projektområdet. Anläggningen kommer att bestå 
av sektioner med solpaneler. Projektområdets storlek och solpanelernas  
placeringar inom projektområdet styrs av platsens lokala förutsättningar, 
främst med hänsyn till natur- och kulturvärden samt för att minimera  
negativ påverkan på och i stället främja den biologiska mångfalden  
i området. 

Under pågående utredningsfas kan utformningen av solparken komma  
att förfinas utifrån ovan nämnda kriterier, och det är rimligt att anta att 
områdets utbredning kommer att minska, samt att den installerade effekten 
sjunker till följd av detta. Arbetet med att ta fram en optimal layout med 
hänsyn till motstående intressen pågår kontinuerligt

Ytterligare anpassningar av projektområdet kan komma att ske som resultat 
av underlagsutredningar och inkomna samrådsyttranden. 
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FIGUR 4 Aktuellt projektområde för solparken. Ytan för solpaneler kommer att 
innehålla exempelvis mätstationer och uppställningsplatser (se beskrivning s. 19. 
Kabelsträckningar och eventuella vägar mellan delområdena, som också kommer 
att ingå i projektområdet i ansökan, finns inte med i kartan eftersom deras  
lokalisering inte är fastställd i nuläget.
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Solpaneler på montagesystem

Solpanelerna är huvudsakligen fästa på stålprofiler (montagesystem) vilka 
är förankrade i marken (pålade) eller med fristående fundament, se figur 5. 
En slutgiltig utformning av solparken sker i detaljprojekteringsskedet strax 
innan upphandling och byggnation för att möjliggöra val av bäst möjliga 
teknik. Vid val av ”fasta” solpaneler byggs de vanligtvis med rader i öst-
västlig riktning med en fast lutning mot syd men kan även byggas med rader 
i nord-sydlig riktning med fast lutning mot öst och väst. Vid val av solpaneler 
på ”trackers” byggs de med rader i nord-sydlig riktning där paneler söker 
optimal vinkel mot solen under hela dagen. 

Solpanelernas totalhöjd (panel + montageställning) från marknivå till högsta 
punkt bedöms uppgå till fem meter för en solpark med trackersystem  
(solföljare) och fyra meter för en solpark med fast system, se figur 6.  

Utöver vägar, stängsel och solcellspaneler består en solcellspark även av 
växelriktare, nätstationer och ett internt elnät. Inom solparken planerar även 
bolaget att uppföra en batterilagringsenhet (BESS – Battery Energy Storage 
System). 

FIGUR 5 Exempel på fasta  
solpaneler på montagesystem  
på öppen mark. Solpaneler  
och bilder från Aerocompact. 
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Om hela utredningsområdet nyttjas kan upp till 330 000 solpaneler  
etableras. Dagens solpaneler har ett mått på ca 1,3 x 2,4 m, vilket innebär 
en yta av ca 3 kvadratmeter. Avståndet mellan panelraderna är mellan  
4–5 meter. Vid förankring i mark med pålning, vilket är det vanligaste  
förfarandet, slås varje påle ner i marken till ett djup av cirka 1–3 meter.  
Antal pålar uppskattas till 140 000–200 000 beroende på val av leverantör. 

Projektet är i utredningsfas och en slutgiltig utformning av solparken sker  
i detaljprojekteringsskedet inför upphandling och byggnation för att möjlig-
göra val av bästa möjliga teknik i en bransch där utvecklingen går snabbt 
framåt. Solpanelerna har på de senaste två åren ökat i storlek med cirka  
20 %, och en liknande teknikutveckling är möjlig fram till planerad  
byggstart.

Tillfartsvägar 

Befintliga vägar till och inom projektområdet används i möjligaste mån  
vid etablering samt även vid drift och underhåll. En del nya vägar inom  
och mellan delområdena kommer att behöva anläggas för uppförande  
av solparken, för ökad tillgänglighet vid skötsel av solpanelerna samt för  
transport av utrustning. Befintliga vägar och traktorvägar kommer  
förstärkas och breddas vid behov. Den exakta lokaliseringen för nya vägar 
mellan delområdena är inte fastställd i nuläget, men kommer att finnas  
med i kommande MKB.  

FIGUR 6  Principskisser av solcellspaneler i profil med tre olika typer av markförankring. 
Pålad markförankring (fast system), fristående markförankring (fast system) och pålad 
markförankring (tracker system).

Upp till ca 1m

Pålning ca 1 - 2.5m

Upp till ca 4m

Upp till ca 1m

Upp till ca 4m

Pålning ca 1.5 - 3m

Upp till ca 1m

Upp till ca 5m
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Utöver vägar så tillkommer mellan 15 och 20 ytor om cirka 15x15 meter 
(225 m2) för lagring av material, källsortering av skräp från emballage med 
mera. Vissa ytor kommer behövas under hela anläggningens livstid medan 
andra kan tas bort efter installationen, Se mer under 3.15. 

Åtgärder kan då vidtas för att återställa markytan i syfte att gynna biologisk 
mångfald.  

Inhägnad  

Solparken är en högspänningsanläggning vilket medför krav på inhägnad 
både från försäkringsbolag. Runt de mindre delarna i varje delområde  
uppförs därför stängsel på max 2,5 meter högt, för att reducera risken för 
stöld, skadegörelse samt ur säkerhetssynpunkt för att förhindra människor 
och storvilt från att beträda området.  

Stolpar till stängslet planeras att pålas till ett djup av cirka en meter,  
och/eller att mindre fundament direktgjuts i marken för varje stolpe till ett 
djup av cirka 0,5 meter.  Inhägnaden kommer att anpassas för att smälta in  
i landskapsbilden samt för att inte hindra vilt från att röra sig i området.  
För att öka genomsläppligheten för småvilt utformas delar av stänglset 
som viltstängsel, antingen med relativt grova maskor, eller öppet utrymme, 
nedtill. Vid krav från försäkringsbolag kan det även bli aktuellt att uppföra 
industristängsel med mindre maskstorlek och med överklättringsskydd. De 
inhängande delområdena kommer också att kameraövervakas. Avståndet 
mellan stängsel och solpaneler kommer att vara cirka fem meter.  

Elanslutning  

Etableringen kommer ske i enlighet med Elsäkerhetsverkets riktlinjer  
och regler och anläggningen kommer att beakta gällande krav på elektro- 
magnetisk kompatibilitet (EMC). 

Anslutning till mottagande elnät planeras till befintlig regionledning som 
är belägen inom området. Dialog pågår med berörd nätägare. Solparken 
innefattar även interna nätstationer (transformatorstationer), vilka tillhör 
det interna elnätet, se figur 7. Nätstationerna skiljer sig i storlek beroende på 
ändamål i anläggningen. Majoriteten utgörs av stationer som är 6x4 meter, 
vid sammankopplingar. För mottagningsstationer uppgår ytan till  
14x4 meter per station.  

Pålning ca 1.5 - 3m

Upp till ca 1m

Upp till ca 5m
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FIGUR 7 Principskiss på en nätstation under marknivå. 

Nätstationernas storlek och markens förutsättningar kommer att avgöra om 
de kommer etableras i, under eller över marknivå, och om dränering eller 
markisolering krävs. Vanligtvis grävs vegetationsskiktet bort en bit utanför 
nätstationens ytterkant. Ett bärlager förläggs i botten och därefter ett  
dräneringslager. Ytan runt nätstationen fylls med singel eller liknande  
upp till strax under nätstationens dörrar. 

På eller invid montagesystemen installeras så kallade växelriktare. Växel- 
riktarens uppgift är att omvandla likströmmen från solpanelerna till  
växelström. Från växelriktarna markförläggs lågspänningskablar i kabel-
schakt till de nätstationer som kommer att finnas utspridda i projektområdets 
olika delar. 

Solpanelerna är sammankopplade med kablar som löper på baksidan  
av panelerna. Panelgrupper kopplas samman till växelriktare och nät- 
stationer. Ledningsdragning från panelgrupper, växelriktare och nätstationer 
är markförlagd i kabelgrav, se figur 8. Med kablarna läggs även optofiber, 
för övervakning, kommunikation och styrning av anläggningens olika delar.  
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Det interna elnätet för solparken utförs med markförlagda elkablar. Slutgiltig 
utformning av det interna elnätet bestäms i detaljprojekteringsskedet.  

Extern elanslutning planeras ske till regionnätsledningen inom delområde C 
via en ny 130 kV transformatorstation. Den nya stationen kommer ägas och 
hanteras av EON. Ett internt elnät, så kallat IKN-nät (icke koncessions- 
pliktigt nät), planeras från hela solparken till EON:s nya station.  

Bolaget planerar också att uppföra en batterilagringsenhet (BESS – Battery 
Energy Storage System) inom solparken. Marknaden vid tid för byggnation 
kommer avgöra behovet av en batterianläggning i solparken. Syftet med att 
kombinera en solpark med BESS är att stödja elnätet med frekvensreglering. 
Systemstörningar, överskottsenergi och lastvariationer kan i stället lagras i 
batterilagringsenheten för senare leverans ut på elnätet. BESS planeras att 
bestå av batterirack (container eller fristående) med tillhörande kylsystem. 
En fristående omriktare samt transformator kommer också installeras. BESS 
systemdelar kommer att stå på betongfundament. Anslutningarna kommer 
att komma underifrån och kommer kräva förberedande markarbete. 

Slutgiltig placering och utformning av växelriktare, kabelschakt, batteri- 
lagringsenhet samt nätstationer och mottagningsstationer inom projekt- 
området kommer att ske vid detaljprojekteringen. Den exakta lokaliseringen 
för kabelsträckningar mellan delområdena är inte fastställd i nuläget, men 
kommer att finnas med i MKB:n. 
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Markhantering och skötsel  

Den driftsatta solparken kräver i normalfallet 
relativt lite löpande tekniskt underhåll under 
driftsfasen. Anläggningen besiktas och övervakas 
kontinuerligt för att säkerställa dess funktionalitet. 
Under vissa förhållanden kan det vara nöd- 
vändigt att tvätta panelerna och/eller avlägsna 
snö och is. 

Innan solparken anläggs kommer en skötselplan 
att tas fram. Skötselplanen kommer att beskriva 
hur fortsatt livsmedelsproduktion kan fortsätta 
och hur biologisk mångfald kommer bevaras och 
stärkas. Undervegetation inom projektområdet 
röjs eller betas kontinuerligt, vilket både är  
positivt för biologisk mångfald och jordbruksdrift, 
samtidigt som det förhindrar att vegetation växer 
sig så hög så att skuggeffekter riskerar att uppstå 
på solpanelerna. 

Ytterligare skötselbehov för att gynna den  
biologiska mångfalden beskrivs nedan i avsnitt  
3.8 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster  
och kommer utvecklas mer utförligt i kommande 
steg i processen. 

Vegetation för landskapsanpassning  

Träd- och buskridåer eller klätterväxter på 
stängsel kommer planteras där behov finns, som 
avskärmningsskydd och till förmån för biologisk 
mångfald längs med delar av inhägnaderna.  
Vegetationsridåerna kommer underhållas för att säkerställa att de inte växer 
för högt och skuggar panelerna och därmed hämmar elproduktionen.  
Förslag på placering och utformning av de olika insynsskydden kommer 
redovisas i det fortsatta MKB-arbetet.

FIGUR 8 Exempel på en kabelgrav med två 30 kV 
kablar och rör för optokabel. 
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3. FÖRUTSÄT TNINGAR 
OCH FÖRVÄNTADE 
MIL JÖEFFEKTER

I detta kapitel redogörs kortfattat för landskapets och samhällets 
förutsättningar och de förväntade miljöeffekter som solparken  
bedöms kunna ge upphov till. I kommande arbete med MKB:n 
kommer dessa miljöeffekter att utredas och redovisas mer  
ingående.

3.1 Planförhållanden och markanvändning
Kommunala planer

I gällande översiktsplan från 2013 finns en markanvändningskarta och 
projektområdet är inte utpekat för någon markanvändning som går emot 
planerna med planerad solpark. 

Kommunen har inget tematiskt tillägg till översiktsplanen som berör  
förutsättningarna för anläggning av solparker, vilket kan förklaras av att 
storskaliga solparker är en relativt ny och ovanlig företeelse. Större  
anläggningar utanför tätorter kräver ofta en ombyggnad av elnätet.  

Aktuellt område är inte detaljplanelagt. 

Markanvändningen förr och nu 

Större delen av projektområdet består av lågbördig och till viss del medel-
bördig jordbruksmark, och utgörs idag av traditionellt men lågintensivt 
jordbruk i form spannmåls- och vallodling, mark i träda samt betande 
nötkreatur. En mer ingående beskrivning av markanvändningen och förut-
sättningarna för  
respektive delområde finns i avsnitt 3.3 Landskapsbild. 

Jorbruksmarken är delvis dikad och projektområdet norr om Mjöån berör 
Köpinge fälads dikningsföretag och en liten del av bådnadsområdet för  
nedre Helgeåns regleringsföretag. 
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I nära anslutning till projektområdet finns ett antal gårdar. I anslutning till 
projektområdet löper Ryttmästarevägen och Everöds ängaväg. Därutöver  
löper ett antal enskilda vägar inom eller i anslutning till projektområdet. 
Inga särskilda vandrings- eller cykelleder finns inom projektområdet men 
befintliga vägar antas användas även för dessa ändamål. 

Marken kommer under solparkens drift att erbjuda plats för det väsentliga 
samhällsintresset fossilfri elproduktion, men kommer samtidigt att kunna 
fortsätta bedriva lågintensivt jordbruk genom till exempel fårbete och  
odling/skörd av vall eller annan lämplig gröda. Jordbruksmarken kommer 
inte att förstöras av solparken, utan efter avslutad drift av parken kan marken 
helt återgå till jordbruksproduktion. 
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FIGUR 9 Markanvändning
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3.2 Områden av riksintresse 
och skyddade områden

I tabell 2 och i figur 10 visas områden av riksintresse och 
andra skyddade områden som berörs eller ligger nära projekt- 
området. Det är två riksintressen för naturmiljö, ett för friluftsliv och två  
Natura 2000-områden. I temaavsnitten nedan redogörs mer ingående för 
vart och ett av dessa områden och hur de eventuellt påverkas av solparken. 

Jordbruk är enligt 3 kap. 4 § miljöbalken av nationell betydelse. Bruknings-
värd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen om det inte går 
att ta annan mark i anspråk.

R I K S I N T R E S S E N  O C H  A N D R A  S K Y D D A D E  O M R Å D E N

Riksintressen är geografiska områden, utpekade för att de innehåller nationellt 
viktiga värden och kvaliteter. Område av riksintresse kan syfta till att bevara ett 
värde eller prioritera ett område för exploatering, men kan också vara utpekat 
för viss typ av användning; yrkesfiske och rennäring (Boverket 2017).

Naturreservat skyddar, genom miljöbalken, utpekade naturområden mot 
exploatering och/eller bevarar eller återskapar naturmiljöer eller funktioner för 
friluftsliv (Naturvårdsverket 2020). 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom hela EU. Dessa områden 
innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv (Naturvårdsverket 2019). 
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TABELL 2. Riksintressen och skyddade områden inom, i direkt anslutning till eller nära projektområdet.  
I kartan visas inte att hela området ingår i Biosfärsområdet Kristianstads vattenrike.

ID Namn Skydd Värdebeskrivning Avstånd från  
projektområde

1 Mjöån Riksintresse för 
friluftsliv 3 kap.  
6 § MB

Vattendrag med mycket höga 
naturvärden som innefattar träd, 
skogar, raviner och källflöden.

Projektområdet 
ligger inom riks-
intresseområdet 

2  Araslövssjön-
Hammarsjön-
Helge å

Riksintresse för 
friluftsliv 3 kap.  
6 § MB 

VInnefattar sjöar och vattendrag, 
samt lövskog och våtmarks- 
landskap. 

Tangerar  
projektområdet 

3 Helgeåns nedre 
lopp (med 
Araslövssjön och 
Hammarsjön) 

Riksintresse för 
naturvård 3 kap.  
6 § MB

Innefattar sjöar och vattendrag, 
samt lövskog och våtmarks- 
landskap.

Tangerar  
projektområdet 

4 Helge å RAMSAR Innefattar sjöar och vattendrag, 
samt lövskog och våtmarks- 
landskap. 

Tangerar  
projektområdet 

5 Helge å Natura 2000 Art- 
och habitat- 
direktivet (SCI) 

Stora årliga vattenståndsföränd-
ringar som ger angränsande sump-
skogar, kärr och betesmarker höga 
biologiska värden. 

Tangerar  
projektområdet 

6 Prästängen Natura 2000 Art- 
och habitat- 
direktivet (SCI) 

Fuktig slåtteräng med en lång his-
toria av hävd som bidragit till stor 
variation av växter och insekter. 

Tangerar  
projektområdet
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FIGUR 10 Riksintressen och skyddade områden 
inom, i direkt anslutning till eller nära projekt-
området. I kartan visas inte att hela området 
ingår i Biosfärsområdet Kristianstads vattenrike.  
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3.3 Landskapsbild
Begreppet landskap syftar till såväl det naturgivna landskapet 
som det kulturgivna landskapet, det vill säga det landskap som 
människan skapat och brukat. Med landskapsbild avses landskapets 
karaktär, det vill säga landskapets utseende och upplevelsemässiga aspekter. 
Detta avsnitt är därför nära sammankopplat med andra avsnitt som beskrivs 
i denna samrådshandling, till exempel kulturmiljö. 

Uppfattningen om landskapsbilden och de eventuella konsekvenser en  
solpark ger upphov till är subjektiv och utgår från människans upplevelse  
av landskapet. Landskapets utseende, innehåll och topografi är avgörande 
för graden av påverkan. Hur förändringarna upplevs varierar med  
betraktaren och hör samman med betraktarens förväntningar på  
landskapet och inställning till förnybar energi. 

Topografi och naturgeografiska förutsättningar 

Projektområdet ligger i den centrala delen av den flacka Kristianstadslätten 
och karaktäriseras av ett öppet jordbrukslandskap på sand- och kalkstens- 
avlagringar. Jordbruksmarkerna används idag för vallodling och spannmåls-
odling samt bete. Inom projektområdet finns flera större öppna gräsmarker 
och ängar som tidigare tycks ha brukats som odlingsmarker men som  
antingen planterats, växt igen eller ligger i träda. 

Topografin inom projektområdet är mycket flack och ligger 0–6 meter  
över havet. Inom projektområdet finns även inslag av mindre skogsmarker,  
åkerholmar och dungar. Det förekommer även mindre områden med  
planterad barrskog i direkt anslutning till projektområdet. Mjöån slingrar  
sig tvärs genom projektområdets norra delar och bidrar med dynamik,  
småbiotoper och inslag av vegetation i det övrigt öppnare landskapet  
inom projektområdet. 

Projektområdets omgivningar är också flacka och domineras till största del 
av öppna odlingslandskap. Nordväst om projektområdet finns ett område 
med planterad barrskog. Landskapet väster om projektområdet är aningen 
mer böljande med höjder upp mot 50 meter över havet. Öster om projekt-
området tar kustlinjen vid. 
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Det omgivande landskapet är präglat av jordbruk som med tiden intensi-
fierats alltmer, vilket inneburit att brukningsenheterna med åren blivit allt 
större och ändrat karaktären i landskapet med tiden (Kristianstad kommun, 
2017). Vindkraftverk finns väl synliga och etablerade i omgivningarna nära 
projektområdet. Vindkraftverken och större silos är de betydande land- 
märkena i projektområdets omgivningar.  Även flertalet större luftledningar 
med dess stolpar syns tydligt i området. 

Den visuella effekten av en solpark i landskapet varierar beroende på  
betraktarens position i landskapet och om betraktaren är stilla eller i rörelse. 
Det flacka öppna landskapet ger långa siktlinjer som förändras vid  
anläggandet av en solpark. Befintliga landskapselement, så som skog,  
trädridåer och buskage kan skärma av, agera bakgrund till och visuellt  
bryta upp vyer av solparken i landskapet. 

Att lägga till ny vegetation i landskapet där det behövs kan hjälpa att  
blockera eller bryta upp siktlinjer där den visuella påverkan bedöms vara 
stor, särskilt i anslutning till intilliggande bostäder. Exempel på åtgärder är 
plantering av en oavbruten vegetation, solid trädridå, där betraktaren har 
långvariga eller statiska vyer av projektet. På de delarna där betraktaren i 
stället ser projektet medan de är i rörelse kan en uppbruten vegetation med 
trädridå, buskage eller klätterväxter planteras. Dess syfte är inte att helt  
hindra vyn till solparken utan att bryta upp siktlinjerna och dra ner på  
upplevd skala. Se figur 11 för exempel. 

Stängslet runt projektområdet påverkar också landskapsbilden. Även där  
kan vegetation, buskage och klätterväxter användas för att bryta upp vyn 
och undvika en visuell upplevelse av en storskalig solpark.

FIGUR 11 Exempelskisser som visar hur vyn kan brytas upp med hjälp av vegetation. 
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Reflexer 

Solpanelerna är optimerade för att reflektera så lite ljus som möjligt, då  
reflektion utgör ett tapp i produktionen. Risken för störning för människor 
och djurliv i form av bländning bedöms som begränsad, men kan ibland 
uppstå. 

Genom att ändra på panelernas lutning och riktning kan risken för  
bländning minskas. Även åtgärder med vegetation fungerar som skydd mot 
bländning. Detta kan eventuellt kompletteras med ett skuggande nät som 
appliceras på stängslet. 
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FIGUR 12 Vy från öster, in mot delområde A.  
Delområde A utgörs till största del av åkermark  
som används för bete eller ligger i träda. 

FIGUR 13 Vy från öster, in mot delområde A.  
Delområde A utgörs till största del av åkermark  
som används för bete eller ligger i träda. 

 Förutsättningar för delområdena

I figur 4 i avsnitt 2.2 visas projektområdet på en karta med de olika  
delområdena utmarkerade.

Delområde A:  åkermark av bördighetsklass 2 och 3 som delvis ligger  
i träda. Området har troligen använts som bete tidigare. Delområdet  
är svagt kuperat.
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Delområde B: utgörs av åkermark som står outnyttjad och är av låg 
bördighet, bördighetsklass 2. Områdets södra delar angränsar till en mindre 
planterad tallskog som är undantagen från projektområdet. Området är 
svagt kuperat.

FIGUR 14 Vy från Ryttmästarevägen  
från söder, in mot delområde B. 
FIGUR 15 Vy från Ryttmästarevägen  
från söder, in mot delområde B. 
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FIGUR 16 Vy från söder, in mot delområde C.  
Området utgörs av intensivt brukad åkermark. 
FIGUR 17 Vy från söder, in mot delområde C.  
Området utgörs av intensivt brukad åkermark. 

Delområde C: delområde C utgörs av åkermark, bete och gräsmarker. 
Åkermarken inom delområde C är av bördighetsklass 5. De fält som brukas 
inom delområde C används främst för produktion av spannmål. De södra 
delarna av området brukas konventionellt och är dikade. I delområdets 
norra delar längs Mjöån finns mer vegetation.
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Delområde D: området utgörs av bete. Markerna är sandiga, torra, magra 
och välhävdade.  

Delområde E: området utgörs liknande D av magra, sandiga delvis  
betade och hävdade marker. Inom delområde E förekommer även värden 
som sandblottor.

FIGUR 18 Vy från öster, in mot delområde D.  
Marken inom delområde D är magrare  
och sandigare än övriga delområden. 

FIGUR 19 Vy från öster, in mot delområde D.  
Marken inom delområde D är magrare  
och sandigare än övriga delområden. 
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FIGUR 20 Vy från öster, in mot de norra delarna  
av delområde F. Åkermark delvis i träda  
med inslag av självsått spannmål. 

FIGUR 21 Vy från öster, in mot de norra delarna  
av delområde F. Åkermark delvis i träda  
med inslag av självsått spannmål. 

Delområde F: inom delområde F finns åkermark som används för vall och 
spannmålsodling såväl som betes, gräs- och ängsmark. Ett litet parti inom 
delområde E är åkermark av klass 6 och 7, vilket är den högsta klassningen 
av åkermark som återfinns inom projektområdet. I övrigt är bördigheten 
inom området av klass 5. Delområdet är en mosaik av olika fält och flera 
dungar med lövträd i kantzonerna inom området. 

Delområde G: delområdet utgörs av betesmark på sandig mark med höga 
naturvärden. Delområde F angränsar också till de sandiga partierna med 
höga naturvärden mot delområde D.
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Delområde H: delområde H är en mer intensivt brukad del av undersök-
ningsområdet. Området består av åkermark av bördighet 5. Inom området 
förekommer såväl vallodling som spannmålsodling. 

Delområde I: delområde I är en mer intensivt brukad del av under- 
sökningsområdet. Området består av åkermark av bördighet 5 och inom 
området förekommer såväl vallodling som spannmålsodling, salixodling  
och bete.

FIGUR 22 Vy från sydost, in mot delområde I. FIGUR 23 Vy från sydost, in mot delområde I. 
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Den planerade solparken tar en stor yta i anspråk och kommer att innebära 
en viss förändring av det närmaste områdets karaktär. Solparken är dock 
relativt låg, fyra till fem meter i överkant. I området finns redan träd och 
buskage som bryter upp siktlinjen och skärmar av. Där det bedöms behövas 
mer för att skärma av solparkens synlighet för närboende och förbi- 
passerande, samt minska synintrycket av solparken på längre håll, kommer 
i senare skede mer vegetation i form av träd, buskage eller klätterväxter på 
stängsel att planeras och anläggas. Landskapet kan komma att upplevas som 
mer slutet på grund av stängsel och ny växtlighet.
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3.4 Naturmiljö 
Naturmiljön inom projektområdet och i dess omgivningar 
domineras av jordbruksmark i form av åker-, betes- och ängs-
mark. Ett vattendrag, Mjöån, rinner genom de norra delarna av 
projektområdet. Inom projektområdet finns även några områden med träd 
och samlad vegetation, exempelvis en skogsdunge som domineras av al och 
salixplanteringar som skulle kunna utgöra biotop för fåglar och vilt. I figur 
18 visas kända naturvärden och skyddade områden inom och i anslutning 
till projektområdet. 

Befintliga spridningssamband i projektområdet utgörs framför allt av Mjöån 
med dess närområden. Mjöåns värden sticker även ut från det övriga land-
skapet som nästan uteslutande utgörs av åkermark. Soltech avser inte att 
sätta solceller hela vägen till Mjöån utan ett lämpligt skyddsavstånd kommer 
hållas, se vidare i avsnitt 3.5 Yt- och grundvatten. 

Av den naturvärdesinventering på förstudienivå som Soltech låtit genomföra 
(WSP, 2022) är två områden i projektområdets sydvästra del identifierade 
med potentiellt höga naturvärden och är preliminärt bedömda som natur-
värdesklass 2. Markerna är sandiga och betas kontinuerligt, och där finns 
värden som sandblottor och enkelmurar. Dessa områden hyser värdefull 
flora och har sannolikt hög biologisk mångfald. I förstudien framgår också 
att rödlistade arter har observerats inom projektområdet. Se vidare i avsnitt 
3.7 fridlysta arter och naturvårdsarter.  

Projektområdet berör ett riksintresse för naturvård, Helgeåns nedre  
lopp med Araslövssjön och Hammarsjön, som även innefattar Mjöån  
(i östra delen av delområde F). Riksintressets värde ligger i att det är ett 
representativt odlingslandskap med hävdkontinuitet och mycket naturbetes-
marker. Hagmarkerna är artrika och riksintresseområdet är en viktig fågel- 
lokal med många vadare. Åarna som ingår i riksintresset är mycket artrika 
när det gäller fisk. I Helge å förekommer utter och lax (Naturvårdsverket, 
2000), vilket också stöds av fynd från artportalen. 

Projektområdet för Lyngby Solpark angränsar till Natura 2000-området 
Prästängen. Prästängen är en fuktig slåtteräng med en lång historia av hävd. 
Markanvändningen har förblivit oförändrad under en lång tid. Floran är 
rik och rymmer slåtter- och betesindikerade arter och markens kalkinnehåll 
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främjar en kalkgynnad flora. Marken inom Natura 2000-området är  
opåverkad av gödning, till skillnad från de i övrigt uppodlade omgivningarna 
(Länsstyrelsen Skåne, 2017). I öster sammanfaller Prästängenområdet med 
Helge å som också är skyddat som Natura 2000 område. 

Utöver de formellt skyddade naturobjekten ingår hela projektområdet i en 
utpekad värdetrakt för gräsmarker, Hanöbukten-Hammarsjön. Hanöbukten-
Hammarsjön omfattar ett stort område som rymmer en mängd naturtyper. 
Värdetrakten har i stort goda förutsättningar för artrikedom och biologisk 
mångfald (Länsstyrelsen Skåne, 2020). Det finns stora möjligheter att gynna 
biologisk mångfald inom värdetrakten, och på flera platser inom projekt- 
området finns potential att höja naturvärdena i samband med etableringen 
av solparken.

Vidare ingår projektområdet i Biosfärsområde Kristianstads vattenrike,  
som omfattar nästan hela Kristianstad kommun. Inom biosfärsområdet  
finns 20 procent av landets rödlistade arter (Vattenriket, u.å).

Inom projektområdet förekommer en del åkerholmar och diken, vilka  
omfattas av det generella biotopskyddet. Ett skyddsavstånd kommer att  
hållas till dessa.

Inom ramen för kommande MKB kommer en naturvärdesinventering (NVI) 
enligt svensk standard (SIS19000:2014) med ambitionsnivån NVI på fältnivå 
medel och med tillägget Generellt biotopskydd att utföras under våren 2023. 
I avsnitt 3.8 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster redogörs för de åtgärder 
som planeras för att bevara och öka den biologiska mångfalden i projekt- 
området.
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FIGUR 24 Kända naturvärden  
inom och nära projektområdet. 
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3.5 Yt- och grundvatten
Projektområdet ligger inom grundvattenförekomsten Södra 
Kristianstadsslätten, se figur 17. Grundvattenförekomsten har 
enligt VISS (2022) otillfredsställande kemisk status och god kvantitativ status. 
Grundvattenförekomsten omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer med 
kraven god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 

Inom projektområdet och dess närområde sträcker sig Mjöån som räknas 
som ett huvudavrinningsområde, och det finns även enstaka delavrinnings-
områden för ytvatten samt avrinningsområden för ytvatten med vatten- 
förekomst. Samtliga vattendrag mynnar i Helge å. Eftersom delar av pro-
jektområdet ligger inom strandskyddat område för Mjöån avser bolaget att 
hålla ett skyddsavstånd till Mjöån. Den exakta omfattningen av skydds- 
avståndet kommer fastställas längre fram i processen inför MKB, med  
hänsyn till naturmiljö, biologisk mångfald, lokala förutsättningar och  
inkomna samrådsynpunkter. 

Mjöån och Helge å omfattas av beslutande miljökvalitetsnormer med  
kraven god kemisk ytvattenstatus och god ekologisk status. Enligt VISS 
(2022) har samtliga vattendrag och avrinningsområden god ekologisk status 
och god kvantitativ status, men Mjöån och Helge å uppnår ej god kemisk 
status för ytvatten. Den kemiska ytvattensstatusen har klassificerats till ej god 
till följd av atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter samt kvicksilver 
och kvicksilverliknande föreningar. Gränsvärdena för dessa ämnen  
överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster. 

Solparken förväntas inte medföra någon direkt påverkan på utpekade  
yt- och grundvattenvärden och stor hänsyn kommer att tas för att inte heller 
påverka dessa värden indirekt vid till exempel anläggningsarbetet.

M I L J Ö K VA L I T E T S N O R M E R  F Ö R  Y T-  O C H  G R U N D VAT T E N

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för 
yt- och grundvatten utvecklats. Vidare finns normer för konstgjorda och kraftigt 
modifierade vattenförekomster (till exempel vattenkraftsdammar). Huvud- 
regeln är att alla vattenförekomster skulle ha uppnått normen om god status 
och statusen får inte försämras, dock kan undantag göras. Nya miljökvalitets-
normer beslutades och kungjordes i december 2021 för perioden 2021–2027. 
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FIGUR 25 Kända yt- och grund-
vattenvärden inom och nära  
projektområdet 
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3.6 Fåglar
All exploatering i naturmiljöer riskerar att påverka fåglar 
negativt genom störningar och ianspråkstagande av livsmiljöer. 
Risken för störning är som störst under anläggningstiden.  

Som underlag till MKB:n har flera fågelinventeringar genomförts  
under 2022. Fågelinventeringarna har bestått av: 

• inventering av rastande flyttfåglar 
• heltäckande revirkartering av häckande fåglar 
• inventering av rovfåglar som nyttjat området för födosök. 

De fågelfynd som gjorts inom projektområdet är främst allmänt före- 
kommande arter. Vid inventeringarna gjordes dock enstaka observationer  
av Kungsörn. Örnarna tycks använda området för födosök och jagar i  
fuktigare områdena efter bland annat vattensork. Vissa av de fuktigare  
partierna kan därför komma att behöva undantas i senare skede av  
processen. Ett våtmarksområde, där det idag är en salixplantering, har  
identifierats som ett potentiellt sådant område. Bolaget undersöker möjlig-
heterna att förbättra och återställa våtmarken för att gynna både örn och 
biologisk mångfald. Som tidigare nämnt så kommer även ett skyddsavstånd 
att hållas till Mjöån i projektområdets norra delar. 

Utöver byggfasen bedöms inte solparken medföra någon stor störning på 
örn. Solparken kommer dock orsaka en minskning av födosöksområden 
samt revir för flera fågelarter.  

Utöver örn kan även hänsyn komma att behöva tas till tofsvipa och storspov. 

För att kunna ta beslut om eventuella skydds- och hänsynszoner behöver  
resultatet från fågelinventeringarna vägas samman med resultatet från 
NVI:n som kommer att genomföras under våren 2023. Fågelrapport och 
NVI kommer att läggas som bilagor till kommande MKB. Åtaganden  
för fågel kommer därmed att redovisas i MKB. 
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3.7 Fridlysta arter och 
naturvårdsarter

I samband med WSP:s naturvärdesinventering på förstudienivå 
(WSP 2022), gjordes en sökning över rapporterade rödlistade-  
och fridlysta arter samt signalarter, för perioden 1997–2022. Underlag över 
så kallade skyddsklassade arter erhölls också från Artdatabanken. Kontakt 
har även tagits med Nordöstra Skånes Fågelklubb och kommunekologerna. 
Rödlistade arter har observerats inom projektområdet.  

Målet med utredningen, tillsammans med övriga natur- och artinventeringar, 
är att kartlägga förekomst av fridlysta och andra naturvårdsintressanta arter 
inom projektområdet och dess närområde. Detta i syfte att kunna anpassa 
projektet för att i möjligaste mån undvika och/eller minimera skada på dessa 
arter. Resultatet kommer även att användas inom ramen för MKB:n för  
projektet, då bedömningen av påverkan på arter först kan ske. 

Inom jordbrukslandskapen runt Lyngby i Kristianstads kommun finns  
observationer av rödlistade- och fridlysta fågelarter. Det är framför allt  
fågelarter som är kopplade i öppna jordbrukslandskap, så som vaktel  
och rapphöna. Det finns även observationer av diverse rovfåglar.  

Den slutgiltiga bedömningen av påverkan på fåglar kommer ske  
i samband med naturvärdesinventeringen och MKB:n.

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut 
från det område som rödlistan avser, i vårt fall Sverige.  
Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer 
befinner sig i kraftig minskning.  

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med 
sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), nationellt 
utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) 
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna 
kallas med en gemensam term för hotade arter. 

Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken enligt 
internationella kriterier och revideras regelbundet. Den 
senaste rödlistan publicerades år 2020.

A R T S K Y D D S F Ö R O R D N I N G E N

Artskyddsförordningen är en lagstiftning 
som innebär fridlysning av ett antal arter 
och alla vilda fåglar, samt skydd av deras 
livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar 
EU:s art- och habitatdirektiv samt fågel-
direktivet i svensk lagstiftning. Till förord-
ningen hör två listor med arter: bilaga 1 
och bilaga 2. Förenklat kan sägas att alla 
de listade arterna är fridlysta, vilket innebär 
att man inte får samla in, skada eller döda 
de listade arterna. För arterna i bilaga 1  
är dessutom arternas livsmiljöer skyddade  
och får inte förstöras.



50

3.8 Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt världen 
över och i Sverige har antalet arter på rödlistan ökat. Siffror från 
2020 visar att Artdatabanken har rödlistat 21,8 procent (4 746 av 21 740)  
av de bedömda svenska arterna, vilket är en ökning från 19,8 procent  
rödlistade arter 2015.  

Biologisk mångfald är variationen av ekosystem, arter och gener i naturen 
och är en förutsättning för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster är ett samlande begrepp för de nyttor som naturen  
tillhandahåller och som på olika sätt bidrar till en god livskvalitet för  
människor. Några exempel på ekosystemtjänster är luft- och vattenrening, 
pollinering, fotosyntes, mat och bioenergi.  

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and  
Ecosystem Services (IPBES) publicerade år 2019 en kunskapssammanställ-
ning om tillståndet för biologisk mångfald och naturnyttor. I rapporten 
beskrivs de viktigaste påverkansfaktorerna för förlust av biologisk mångfald: 
förändrad markanvändning, direkt nyttjande av arter, klimatförändringar, 
föroreningar och spridning av invasiva arter.  

Klimatförändringar listas som det tredje största hotet mot biologisk mångfald. 
Solkraftens bidrag till att minska koldioxidutsläppen och därmed begränsa 
klimatförändringarna redogörs för i avsnitt 4.1. Genom att utbyggnaden av 
solkraft bromsar klimatförändringarna har solenergin i sig en förebyggande 
effekt på förlusten av biologisk mångfald.  

Det största hotet mot biologisk mångfald utgörs av förändrad markanvänd-
ning. Nuvarande markanvändning inom projektområdet utgörs främst av 
åkerbruk. Delar används till bete, ligger i träda eller odlas lågintensivt.  
Marken kommer under solparkens drift att erbjuda plats för solelproduktion, 
men kommer samtidigt att kunna fortsätta brukas lågintensivt för jordbruk 
genom till exempel fgenom odling av vall eller annan lämplig gröda, fårbete 
eller betesputs. Jordbruksmarken kommer inte att förstöras av solparken, utan 
efter avslutad drift av parken kan marken helt återgå till jordbruksproduk-
tion. Mullhalten väntas dessutom öka på grund av de långliggande vallarna 
och betesmarkerna. Även kolinlagringen i marken väntas öka under solparkens 
drifttid. 
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Åkermark levererar även många livsviktiga ekosystemtjänster, se figur 
19. Ekosystemtjänsterna pollinering och livsmiljöer bedöms stärkas vid 
en solparksetablering, eftersom solparken planeras utformas för att skapa 
förutsättningar för pollinerande insekter, till exempel genom etablering av 
vegetationszoner. Pollinering klassas som en reglerande ekosystemtjänst. 
Den reglerar, och underlättar, matproduktion. Matproduktion är i sin tur 
en försörjande ekosystemtjänst som lantbruk kan erbjuda. Därför påverkas 
ekosystemtjänsten matproduktion marginellt av etableringen av denna sol-
park. Med målet att gynna den biologiska mångfalden och att stärka ekosys-
temtjänsten pollinering kommer en skötselplan att tas fram innan solparken 
anläggs. Skötselplanen ska säkerställa att de livsmiljöer som skapas hålls 
livskraftiga och väl anpassade till lokala förutsättningar.

FIGUR 26 Figur över ekosystemtjänster i odlingslandskapet.  
Källa: Jordbruksverket och Naturvårdsverket 
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Soltech har höga ambitioner för biologisk mångfald och vill i samband med 
etableringen skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald på flera  
ställen inom projektområdet. En solpark har stor potential att stärka den  
biologiska mångfalden för pollinerare genom att erbjuda många av de  
förutsättningar och livsmiljöer de behöver för sin överlevnad  
(Blaydes et al., 2019).  

Vad som kommer att genomföras i detalj i detta avseende kommer att  
preciseras och fastställas i senare skede utifrån områdets förutsättningar, 
utkomst av samrådsprocessen och genomförd naturvärdesinventering.  
Nedan listas ett antal åtgärder som bedöms kunna komma att bli aktuella. 

Generella åtgärder

• Adekvata skyddsavstånd till vattendrag/diken, åkerholmar, träd, 
stenmurar, stenrösen med mera kan inarbetas för att undvika 
negativ påverkan.  

• Vid planering och etablering kan hänsyn behöva tas till vissa  
känsliga områden utifrån årstid och väder för att begränsa  
påverkan på marken.  

• Utbildning och/eller information om biologisk mångfald i  
förhållande till projektet kan genomföras för de entreprenörer  
som kommer att arbeta med anläggningen.  

• Möjlighet att skapa sandmiljöer efter grävning, då håligheter som 
uppstår vid etableringen kan fyllas rikligt med sand (Ecogain, 
2022). Träd eller grenar som kapas kan lämnas kvar som död 
ved och stenar som grävs upp kan skapa nya steniga miljöer, eller 
förstärka befintliga, som gynnar biologisk mångfald. Detta måste 
stämmas av med berörd markägare. 

• Genom att bevara högre vegetation och plantera ny vegetation 
där det behövs kan påverkan på landskapsbilden minimeras.  
Samtidigt kan livsmiljöer bibehållas och skapas.  

• Begränsa risken för spridning av invasiva arter. Invasiva arter  
kan till exempel följa med vid förflyttning av massor, emballage 
och insådd av frön.  

• Under driftsfas bör belysningen begränsas i största möjliga mån, 
samt riktas nedåt.
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Insådd

• På lämpliga platser kan en inhemsk ängsfröblandning sås in, både 
under och mellan raderna av solpaneler samt längs kanterna av  
projektområdet. Det är även möjligt att bedriva hävd av dessa  
platser med antingen bete eller slåtter. Lämpliga förhållanden för 
etablering av ängsmark är näringsfattig jord, i soliga lägen med ej 
för hårt packad jord. Även möjligt att anlägga äng efter byggna-
tionen av solpaneler för att minska risken för att ängsetableringen 
påverkas negativt och identifiera skuggiga och soliga platser  
(Ecogain, 2022).  

• Planera insådd för att skapa både föda, i form av nektar, och olika 
höjd och täthet på vegetationen för variation i livsmiljöer.

Habitat och faunadepåer

• Skapa boplatser i närheten av ängen. Boplatserna kan utgöras av 
sandytor, död ved i söderläge, solexponerade ytor och vindskyddade 
områden (Ecogain, 2022).  

• Uppförande kan ske av insektshotell, fågelholkar etcetera inom  
projektområdet för att skapa bättre förutsättningar för en ökad  
biologisk mångfald med fokus på vilda pollinatörer. Observera dock 
att bikupor för tambin kan riskera att konkurrera ut vilda bin.  

• Möjlighet att skapa ytterligare livsmiljöer, så kallade ”kreotoper”, 
för växter och djur inom projektområdet, såsom sandblottor,  
stenhögar, veddepåer, dammar och småvatten.

Skötsel

• Fårbete och/eller vall, betesputs, träda eller odling av annan lämplig 
gröda. Bete av andra djur som kor, getter och hästar fungerar inte i 
kombination med solceller.  

• Skötsel kan anpassas efter pollinerares behov genom att förlägga 
slåtter och bete till lämpliga tidpunkter med hänsyn till dessa. Det 
näringsrika växtmaterialet bör bortföras från ängen vid slåtter. Tillse 
olika struktur, höjd och täthet på vegetationen för ökad variation.  

• Restaurering av eventuella markskador som uppstår i samband med 
etablering och/eller drift av anläggningen i lämplig omfattning. 
Sandiga ytor kan med fördel lämnas kvar.  

• Bekämpa invasiva växter. 
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3.9 Friluftsliv och rekreation
En solparks påverkan på friluftsliv och rekreation kan dels 
bestå av ianspråktagande av mark som är av stort värde för 
friluftsliv och rekreation, dels av förändrad landskapsbild och 
därtill ett förändrat upplevelsevärde från omkringliggande områden. 
Att bariärer skapas genom instängsling är också en aspekt som kan påverka 
friluftslivet negativt. 

I figur 21 visas utpekade platser för friluftsliv och rekreation i anslutning 
till projektområdet. Projektområdet ligger delvis inom och angränsar till 
ett riksintresseområde för friluftsliv, Araslövssjön-Hammarsjön-Helge å. 
Området utgörs främst av sjöar, vattendrag, lövskog och våtmark. Området 
sträcker sig på östra sidan om projektområdet ända upp till Hammarsjön 
och Araslövssjön. Friluftsaktiviteter inom området inkluderar bland annat 
vandring, strövande, promenader, kanot, naturupplevelser, kulturupplevelser, 
fritidsfiske och fågelskådning. 

Delar av projektområdet kommer att stängslas in vilket medför att frilufts-
livet inom projektområdet att begränsas. De större delområdena kommer 
dock att vara uppdelade i flera mindre instängslade delar, och solparken 
kommer därmed inte att utgöra någon större barriär för friluftslivet.  
Eftersom projektområdet främst utgörs av åkermark och inte har särskilda 
naturvärden är friluftslivet redan begränsat med anledning av att åkrar inte 
får beträdas av allmänheten. Boende som bor inom projektområden  
använder sannolikt närområdet för olika former av vardagsrekreation,  
så som strövande och ridning på grusvägar och anslutande gångar.  

Befintliga trädridåer och buskage kring delar av parken kommer till viss del 
att skärma av solparkens synlighet från omgivande vägar. Där det behövs 
kommer ny växtlighet att anläggas. Insådd av blommande växtarter kan 
bidra till att projektområdet uppfattas på ett positivt sätt för friluftsliv och 
rekreation. 

Solparkens påverkan på friluftsliv och rekreation kommer beskrivas mer 
ingående i kommande MKB. 
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FIGUR 27 Utpekade platser för  
friluftsliv och rekreation i och kring  
projektområdet. 
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3.10 Kulturmiljö
Projektområdet sammanfaller inte med några kommunala 
kulturmiljöintressen enligt kommunens kulturmiljöprogram 
och kulturmiljöplaner. Projektområdet angränsar dock i öster till 
Helgeåns strandmarker, som ingår i kommunens kulturmiljöprogram. 
Området är betes- och slåttermark med höga naturvärden. Området anses 
ha rikt fågelliv och en hög biodiversitet bland växter. 

Ca två kilometer väster om undersökningsområdet ligger Everöd-Lyngby 
som också ingår i Kristianstad kommuns kulturmiljöprogram. Området 
åskådliggör den bystruktur som blev vanlig i och med att skiftena genom- 
fördes under tidigt 1800-tal då de utflyttade gårdarna ersattes med gatuhus-
bebyggelse. Kyrkan och prästgården ger tillsammans med bebyggelsen en 
god bild av äldre tiders sockencentra under slutet av 1800-talet. 

Det finns en fornlämning inom projektområdet, se tabell 3 och figur 22 
nedan.

Solparkens påverkan på regionala och kommunala kulturmiljöintressen samt 
kulturhistoriska lämningar kommer att beskrivas mer ingående i kommande 
MKB. 

TABELL 3. Utdrag från Riksantikvarieämbetets databas Fornsök (2019), kända kultur- 
historiska lämningar inom projektområdet. ID-nummer i tabellen är kopplat till nummer  
i kartan, Figur 21 

ID Lämningsnummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning

1 L1991:7668 Boplats Fornlämning

2 L1990:1094 Boplats Möjlig fornlämning 

3 L1990:847  Boplats Möjlig fornlämning 
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FIGUR 28  Kulturmiljövärden inom  
och i anslutning till projektområdet. 
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3.11 Ljud
Under solparkens anläggningsfas kommer buller att  
uppkomma vid transporter och markarbeten. Anläggnings-
arbeten som bedöms medföra ökade ljudnivåer är pålning och 
åtdragning av bultar. Anläggningsarbeten avser att följa Naturvårds-
verkets riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15).  
Det kommer att utredas och specifieras mer i MKB. 

Under driftsfasen kommer ljudet från verksamheten att vara högst begränsat 
och uppkomma från nätstationerna, växelriktare, batterilagringsenhet och 
enstaka underhållstransporter, samt från motorer vid val av layout med  
trackerösning. Någon störning på omgivningen i form av buller bedöms inte 
uppkomma.

3.12 Risk och säkerhet
Olycks- och brandrisk

Enligt Räddningsverkets rapport Nya olycksrisker i ett framtida 
energisystem (Räddningsverket, 2007) konstateras det att solceller inte anses 
vara riskabla.  

Eftersom solparken inte kräver särskilt mycket tekniskt underhåll kommer 
den att vara obemannad under större delen av tiden. Risk för skada på 
människor kommer att hanteras genom stängsel kring solparken samt  
installation av kameror för övervakning. Etableringen kommer att ske i 
enlighet med Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler. Vid intrång i solparken 
kontaktas polisen. Med hänsyn till detta bedöms solparken inte utgöra någon 
risk för människors säkerhet.  

Vid behov kommer parken att kameraövervakas och denna kommer att  
följa de regler som finns i Dataskyddsförordningen GDPR samt kamera- 
bevakningslagen. För att skydda närboendes integritet kommer kamera- 
vinklarna kalibreras för att endast omfatta själva solparken, med stängsel  
och annan tillhörande utrustning.  

Vid en eventuell brand larmas räddningstjänst och släckningsarbete utförs 
enligt standardförfarande.  
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Soltech kommer att utföra regelbunden kontroll och underhåll av solparken. 
Personal kommer ha relevant utbildning gällande elsäkerhet och lämplig 
skyddsutrustning för arbetsuppgifterna.  

För att undvika oljespill kommer det finnas uppsamlare för de anläggningar 
inom solparken som innehåller oljor. 

Översvämningar 

Projektområdet är lågt beläget och översvämningskarteringar som  
MSB tagit fram visar att delar av solparken statistiskt sett riskerar att över- 
svämmas en gång vart hundrade år. Etableringen av solparken påverkar 
dock inte översvämningsrisken. Vid skyfall eller kraftigt regnoväder bedöms 
inte vattenavrinningen förhindras av solparken. Solparken orsakar inte  
någon ökad risk för översvämning men ligger från början i låg terräng  
wwoch är inom översvämningsriskzon. 

Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska  
och magnetiska fält. De uppkommer bland annat när el produceras, trans-
porteras och förbrukas. Fälten finns överallt i vår miljö, kring kraftledningar, 
transformatorer och elapparater såsom hårtork och dammsugare.  

I solparken kommer det att uppstå elektromagnetiska fält kring mark- 
kablarna i det interna elnätet. Det elektriska fältet beror bland annat på  
kabelns spänning och avtar proportionellt med avståndet till kabeln och 
skärmas också av, framför allt av kablarnas metallskärmar. Det magnetiska 
fältet alstras av strömmen i kabeln. Det elektriska och magnetiska fältet kring 
en markförlagd elkabel är som störst rakt ovanför kabeln, men antar ett 
mycket lågt värde bara några meter ifrån kabeln.  

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd kommer att följas och elektro- 
magnetiska fält från den planerade solparken bedöms inte utgöra någon risk 
för människors hälsa.
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3.13 Byggnation
Vid byggnationen av en solpark förekommer generella  
moment och aktiviteter, som antingen följer varandra eller 
utförs parallellt. Byggnationen bedöms totalt ta cirka 12-18  
månader och omfattar följande moment:

• avverkning av eventuellt förekommande skog och annan  
vegetation inom de delar av projektområdet som avses stängslas in.  

• markarbeten. 
• anläggning av stängsel.  
• anläggning av grusvägar och ytor för nätstationer och material- 

upplag. 
• kabelförläggning. 
• pålning samt montering av montagesystem med solpaneler.  
• installation av växelriktare, nätstationer, mottagningsstationer  

samt batterilager.  
• provdrift som övergår till driftfas.  

Markförberedande arbeten kommer utföras för att jämna till marknivån  
och ta bort lokala höjdskillnader. Stora stenar kommer vid behov flyttas  
med grävmaskin och kan användas till att skapa nya stenrösen till förmån  
för djurlivet. Markarbeten krävs för kabelgravar samt vid anläggning av  
vägar, fundament eller pålning för solcellspaneler, nätstationer, batterilagring 
och stängsel. Pålning kommer att göras ca 1 m till 3 m ner i marken, djup 
beror på markens beskaffenhet och val av fast- eller trackersystem. Om  
vegetation som träd eller buskar planteras behöver förberedande  
markarbeten ske för dessa.
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3.14 Demontering  
och efterbehandling

Solcellernas tekniska livslängd bedöms vara cirka 40 år. Efter 
att de tjänat ut kommer solcellerna och tillhörande infrastruktur 
att demonteras och i möjligaste mån rekonditioneras för återanvändning, 
alternativt återvinnas. Efterbehandlingen av solparken sker i samråd med 
både tillsynsmyndigheten och berörda markägare.  

Soltech har i avtal gentemot berörda markägare åtagit sig att vid  
avveckling avlägsna alla delar av anläggningen, samt återställa området så 
att marken kan återgå till tidigare markanvändning, alternativt annan mark-
användning om markägaren så önskar.  

I samråd med berörda markägare och länsstyrelsen kan det bli aktuellt  
att lämna kvar vissa vägar, då dessa vanligen kan nyttjas för exempelvis  
jordbruksdriften. Även markförlagda kablar kan komma att lämnas kvar,  
om den samlade påverkan för att gräva upp och avlägsna dessa bedöms 
överstiga miljönyttan med att ta bort kablarna i sin helhet.  

Andra ytor som behövs i anläggningsskedet, såsom uppställningsytor,  
kommer i den mån det är möjligt tas bort och återställas redan direkt efter 
installationen. Någon sådan yta kan behöva sparas för att användas vid  
underhåll under driftsfasen. 

Avvecklingsskedet innebär ett reverserat installationsförfarande och bedöms 
därmed innebära samma typ av störning med avseende på buller och  
transporter samt pågå med samma tidslängd som anläggningsskedet.  
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3.15 Lokal nytta och arbetstillfällen
En solkraftsetablering kan medföra positiva effekter  
för en bygd gällande arbetstillfällen och lokalt engagemang.  

De största sysselsättningseffekterna ges vid uppförandet av sol- 
parken, då det behövs arbetskraft för anläggande av vägar, elnät, installation 
av montagesystem etcetera. Arbetet med att montera och installera solcellerna 
kräver specialistkompetens och utförs till största delen av solcellstillverkarens 
personal. Även när parken är färdigställd finns behov av arbetskraft för skötsel 
och underhåll. Av logistiska och ekonomiska skäl försöker Soltech så långt det 
går att anlita lokal arbetskraft, så länge den är konkurrenskraftig vad gäller 
kompetens, erfarenhet och pris.
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4. KLIMAT OCH  
HÅLLBAR UT VECKLING

Detta kapitel redogör kortfattat för de mål som ligger till grund för 
den miljöhänsyn som eftersträvas för att uppnå hållbar utveckling. 
I kommande MKB görs en analys av hur förenlig den planerade 
solkraftsanläggningen är med de globala målen och miljömålen.

4.1 Klimat och förnybar energi
2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal, Parisavtalet, som är 
ett rättsligt bindande internationellt avtal som Sverige ratificerade 2016. I 
Parisavtalet är EU en part, vilket innebär att EU lämnar in en gemensamt 
beslutad klimatplan som alla EU:s medlemsländer står bakom. Sveriges 
långsiktiga mål om noll nettoutsläpp till senast år 2045 och målet om helt 
förnybar elproduktion år 2040 är kopplat till Parisavtalet. 

Livscykelanalyser för solkraft brukar visa att utsläppen ligger på cirka 60 
gram CO2-ekvivalenter (CO2e) per kWh. För gas och kol är motsvarande 
siffra mellan 500 – 1000 gram CO2e per kWh. Solparken i Lyngby planeras 
för 200 MW installerad effekt, vilket innebär att den kan producera omkring 
200 GWh per år. Den mängden el kan driva 80 000 elbilar i 1200 mil/år, 
eller tillgodose hushållselen för 40 000 villor. Jämfört med att driva bilarna 
på fossila bränslen så motsvarar det en besparing på runt 80 000 ton CO2 
årligen. 

Soltech avser att driva och sköta solparken på ett sådant vis att klimatnyttan 
ökar ytterligare. Den indirekta positiva påverkan som kommer utav minskad 
bränsleåtgång för jordbruksmaskiner, och potentialen att öka kolinlagringen 
i jorden, är också av betydelse. Inom ramen för arbetet med kommande 
MKB ska en klimatkalkyl utföras. Syftet med klimatkalkylen är att ingående 
undersöka klimatnyttan från solparken, samt att jämföra klimatnyttan  
mellan solparken och dagens användning av marken inom projektområdet. 
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4.2 De globala hållbarhetsmålen
De globala hållbarhetsmålen har tagits fram av FN:s medlemsländer  
och består av 17 mål, se figur 23. Dessa mål strävar efter att uppfylla  
fyra huvudmål till år 2030 (Globala Målen, 2022). De fyra målen är att:

• avskaffa extrem fattigdom
• minska ojämlikheten och orättvisor i världen
• främja fred och rättvisa
• lösa klimatkrisen.

De 17 målen är kopplade till den globala utvecklingen, allt ifrån hur havets 
resurser ska användas till hur städer ska byggas och hur konsumtionen  
behöver se ut för att vi ska ha en hållbar utveckling. Av de 17 målen kan 9 
kopplas till solenergi vilket redovisas i tabell 4. Kopplingen kan vara att  
solkraft kan hjälpa till att uppnå målen, men också att målen är något att 
tänka på och ta hänsyn till vid byggnationen för att inte motverka målen.
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TABELL 4. Sammanställning av de globala hållbarhetsmål som är kopplade till solkraftsetableringen  
och på vilket sätt.  

Mål nr Fokus Koppling till solkraftsetablering

Mål 3 God hälsa 
och välbefin-
nande

Generellt mål som involverar alla aspekter av hållbar utveckling för alla 
åldrar. Specifikt för solkraft är kopplingen främst till psykosocial hälsa 
(involverande allt mellan potentiell upplevd störning i boendemiljö till 
känsla av hopp om framtiden till följd av ökad mängd förnybar energi), 
samt en minskad risk för dödsfall med koppling till kemiska utsläpp och 
annan förorening av mark, vatten och annan livsmiljö. 

Mål 7 Hållbar en-
ergi för alla

Mål 7 syftar bland annat till att andelen förnybar energi ska öka i 
världen. Solkraft spelar en central roll i denna ökning tillsammans med 
andra förnybara energislag. Det mer övergripande målet fokuserar också 
på att det ska finnas tillgång till bra energi för alla.  

Mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor 
och ekono-
misk tillväxt

Utbyggnaden av solenergi skapar arbetstillfällen i solparken och dess 
leverantörskedja. Genom kravställning på leverantörer, ökad transpa-
rens i leverantörskedjan och arbetsmiljötillsyn kan säkra och anständiga 
arbetsförhållanden skapas.  

Mål 9 Hållbar indu-
stri, innova-
tioner och 
infrastruktur

Lyfter att bland annat vägnät, mobilteknik och elnät ska vara tryggt och 
stabilt. För att möjliggöra för en hållbar industrisektor behövs också  
tillgång till förnybar energi. Solkraftsetablering kan vara en positivt 
bidragande faktor till detta.  

Mål 11 Hållbara 
städer och 
samhällen

En hållbar stadsutveckling innebär bland annat en större andel elektri-
fiering av transporter. För det krävs miljömässigt bra och hållbart  
producerad el, och det kan solkraften hjälpa till med. 

I detta mål ingår också att skydda natur- och kulturarv, vilket i vissa fall 
berör områden där solkraft etableras.  

Mål 12 Hållbar kon-
sumtion och 
produktion

Handlar om hur vi ska använda och förvalta de naturresurser som finns 
med hänsyn till miljö, sociala aspekter och ekonomi. Sol är en förnybar 
resurs som bör nyttjas effektivt. Målet handlar också om ansvarsfull 
hantering av kemikalier och avfall och att minska mängden avfall. Både 
vid byggnation, drift och avveckling av solkraft är det viktigt att hantera 
kemikalier och avfall på ett resurseffektivt och ansvarsfullt sätt, samt att 
så mycket som möjligt av materialet som använts kan återvinnas. 

Mål 13 Bekämpa 
klimatföränd-
ringarna

Syftet är att lindra klimatförändringarna. Fokus ligger främst på att det 
ska finnas beredskap för ett förändrat klimat. I detta mål ingår också 
överenskommelsen i Parisavtalet om minskade utsläpp av växthusgaser 
och att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader.  

Mål 15 Ekosystem 
och biologisk 
mångfald

Handlar bland annat om hållbart utnyttjande av landbaserade ekosys-
tem. Etableringen av solkraft måste ta hänsyn till de ekosystem och den 
biologiska mångfald som finns i området. 

Mål 17 Genomför-
ande och glo-
balt partner-
skap

Generellt mål om global solidaritet. Att solkraftsindustrin drivs framåt 
(både vad gäller teknisk och vetenskaplig kapacitet) kan bidra till att den 
globala marknaden utvecklas och gynna solkraften globalt.  
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4.3 Det svenska miljömålssystemet
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och 17 etappmål (Sveriges miljömål, 2022). Miljömålssystemet definierar 
hur Sverige ska gå till väga för att uppnå de ekologiska delarna av de globala 
hållbarhetsmålen. 

Miljömålssystemets syfte är att verka vägledande i arbetet mot en hållbar 
samhällsutveckling och är riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett 
var och av vem det bedrivs. Etablering av solkraft bidrar direkt och indirekt 
till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan uppnås, samtidigt som 
det inte förhindrar att andra miljökvalitetsmål uppnås. För att solkraften ska 
vara förenlig med miljökvalitetsmålen behöver dock hänsyn tas vid lokali-
sering och utformning av den planerade verksamheten. Solkraftsetablering 
berör då främst målen Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vatten-
drag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. Vilka av målen som berörs och 
om påverkan är positiv eller negativ beror på lokalisering, hänsyn och andra 
faktorer. 
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5. FORTSAT T ARBETE

Detta kapitel redovisar kortfattat hur kommande miljö- 
bedömningsarbete är strukturerat, vilka underliggande  
utredningar som planeras och vilken tidplan som projektet följer.

5.1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Efter avslutat samrådsförfarande kommer en MKB att upprättas. En MKB 
utgör ett centralt dokument som bifogas ansökan om tillstånd. Syftet med 
MKB:n är att lägga grunden för planerad verksamhets miljöhänsyn samt att 
utgöra beslutsunderlag för tillståndsprövande myndighet. 

En MKB ska identifiera och beskriva direkta och indirekta miljöeffekter på 
människors hälsa och miljön samt möjliggöra en samlad bedömning av de 
konsekvenser som uppstår till följd av planerad verksamhet.  

Innehåll och omfattning i kommande MKB 

Kommande MKB föreslås följa samma disposition som denna samråds-
handling. Dock kommer fokus ligga på att tydliggöra och djupare analysera 
den miljöpåverkan som planerad verksamhet ger upphov till och urskilja de 
betydande miljöeffekterna som den planerade verksamheten medför.  

MKB:n kommer även att redovisa skyddsåtgärder som har vidtagits under 
projekteringen och som avses att vidtas under byggnation, drift och efter 
avslutad drift för att undvika, minimera, restaurera och kompensera negativa 
miljöeffekter. Utifrån den information som finns att tillgå i detta skede gör vi 
bedömningen att väsentliga miljöeffekter utgörs av påverkan på: 

• markanvändning
• landskapsbild
• naturmiljö

I det fortsatta MKB-arbetet kommer dessa frågor att utredas och redovisas 
mer utförligt.
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Planerade utredningar

Ett antal inventeringar och utredningar kommer att göras inom ramen  
för MKB. Resultaten kommer att ligga till grund för solparkens layout i 
ansökan, eftersom solpanelernas placeringar, vägdragningar och hårdgjorda 
ytor i möjligaste mån kommer att anpassas utifrån identifierade värden för 
att minimera negativ påverkan. Följande inventeringar och utredningar  
har eller kommer att genomföras:

• fågelinventering  
• fotomontage 
• naturvärdesinventering

5.2 Projektets preliminära tidplan 
Avgränsningssamråd planeras att genomföras under januari 2023, med 
efterföljande sammanställning av samrådsredogörelse. 

Under 2022 samt våren 2023 pågår de fördjupade utredningar som listas 
ovan och som kommer att ligga till grund för layouten för den planerade 
solparken och för MKB:n som kommer att tas fram innan ansökan.  
Utredningarna kommer i sin helhet att bifogas framtagen MKB. 

Planen är att Soltech ska lämna in ansökan under andra kvartalet 2023  
om miljötillstånd för byggnation och drift av planerad solpark. 
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B I L A G A  1 .  
B E G R E P P  O C H  D E F I N I T I O N E R

För att underlätta för läsaren har vi här sammanställt specifika  
begrepp och definitioner som vi använder oss av när vi beskriver 
den planerade verksamheten och redogör för projektets  
förutsättningar och förväntade miljöeffekter.

TABELL 5. Begrepp och definitioner som används i dokumentet.

Begrepp Definition/förklaring

Effekt Hastigheten för energiomvandling. Produktionskapacitet mäts  
i kilowatt (kW) och dess multipelenheter: 
1 000 kW = 1 megawatt (MW) 
1 000 MW = 1 gigawatt (GW) 
1 000 GW = 1 terawatt (TW)

Energi Produkten av effekt och tid. Producerad energi mäts  
i kilowattimmar (kWh) och dess multipelenheter: 
1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh) 
1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh) 
1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh)

Följdverksamhet/-er Ett samlingsnamn för de verksamheter som solcellerna kräver: 
interna elledningar inom solparken, vägar och servicebyggnader.  

Miljöeffekter Enligt miljöbalken 6 kap. 2 § effekter som uppstår på människors 
hälsa och miljön med mera. En mer ingående förklaring finns  
i avsnitt 1.2 Gällande lagstiftning.

Miljökonsekvens- 
beskrivning (MKB)

Ett dokument som bifogas ansökan om tillstånd. Dokumentet ska 
beskriva direkta och indirekta miljöeffekter på människors hälsa 
och miljön samt möjliggöra en samlad bedömning av de konse-
kvenser som uppstår till följd av den planerade verksamheten.

Projektområde De fastigheter eller delar av fastigheter, det vill säga det mark-
område som solkraftsprojektören ämnar nyttja för solparken.

Samrådshandling Ett dokument som innehåller information om det planerade pro-
jektet och på ett övergripande plan redogör för de miljöeffekter 
som den planerade verksamheten bedöms kunna ge upphov till.

Skyddsåtgärder De åtgärder som vidtas för att undvika, minimera, återställa  
och kompensera negativa miljöeffekter.
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B I L A G A  2.  
E X E M P E L L AYO U T

 Plats  Lyngby, Kristianstad kommun
 Projektfas  Utredning
 Koordinatsystem  SWEREF-99-TM

System
 DC-Effekt [kWp]  209 645.8
 AC-effekt [kW]  176 945.0
 Antal paneler [st]  367 920
 Panelmått [m]  2.384x1.303
 Växelriktare [st]  823

 Montagesystem  Fast system
 Montagetyp  2 paneler porträtt

 Stängselområde [ha]  278

Lyngby Solpark

Exempellayout - Fast system

Hedenstorpsvägen 5B
554 75 Jönköping

Tel: +46 (0)36-130600

D.Lindén 2022-10-26

209 645.8

J.Granlöf

 Stängsel

 Grind
 Ny väg
 Befintlig väg (förstärkning)
 Solcellpaneler (Fast system)

 Entreprenadyta/lagringsyta

 Nätstation
 Preliminär yta för transformatorstation 130 kV
(Anslutningspunkt EON)

 Yta batterilager (BESS)

Rev 6

Markförlagt internt elnät inom och
mellan inhängnade områdena visas
inte på kartan
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 Plats  Lyngby, Kristianstad kommun
 Projektfas  Utredning
 Koordinatsystem  SWEREF-99-TM

System
 DC-Effekt [kWp]  143 270.4
 AC-effekt [kW]  122 335.0
 Antal paneler [st]  220 416
 Panelmått [m]  2.384x1.303
 Växelriktare [st]  569

 Montagesystem  Trackersystem
 Montagetyp  2 paneler porträtt

 Stängselområde [ha]  278

Lyngby Solpark

Exempellayout - Trackersystem

Hedenstorpsvägen 5B
554 75 Jönköping

Tel: +46 (0)36-130600

D.Lindén 2022-10-26

143 270.4

J.Granlöf

 Stängsel

 Grind
 Ny väg
 Befintlig väg (förstärkning)
 Solcellpaneler (trackersystem)

 Entreprenadyta/lagringsyta

 Nätstation
 Preliminär yta för transformatorstation 130 kV
(Anslutningspunkt EON)

 Yta batterilager (BESS)

Rev 1

Markförlagt internt elnät inom och
mellan inhängnade områdena visas
inte på kartan
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