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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Soltech Energy Solutions 1988 AB 

Organisationsnummer:  556340-1560 

Adress:   Hedenstorpsvägen 5B, 55475 Jönköping   

Kontaktperson:  Johan Granlöf 

Kontaktuppgifter:  E-post: johan.granlof@soltechenergy.com,  

Telefon: 036-3300435 

Anläggningsnamn:  Furuhuset Solpark  

Fastighetsbeteckning:  Furuhuset 1:3, 1:5, Ugerup 23;5, 23:6, 23:7, 49:3 och 49:4 

Län:   Skåne län 

Kommun:   Kristianstad kommun 

2 SAKEN 

Föreliggande handling utgör ansökan om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6b§ miljöbalken avseende ny 

solcellsanläggning inklusive de elanläggningar (solpark) som planeras inom det inhägnade området. De 

åtgärder som planeras är inte tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt andra bestämmelser i 

miljöbalken. 

2.1 SAMRÅD 

Soltech Energy Solutions 1988 AB (nedan kallat Bolaget) avser att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 

kap. 6b § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av solcellsverksamheten.  

Bolaget har valt att bedriva samrådsförfarandet som ett samlat undersöknings- och 

avgränsningssamråd, för att kunna bedriva en tidseffektiv MKB-process. Undersöknings- och 

avgränsningssamrådet inleds med ett samrådsmöte med Länsstyrelsen och kommunen och genomförs 

därefter med övriga samrådsparter.  

Föreliggande handling utgör underlag för undersökningssamråd och syftar till att få ett beslut om 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Föreliggande handling utgör även 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. Avgränsningssamrådet innebär att den som 

avser att bedriva verksamheten samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, 

de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Avgränsningssamråd regleras av 

bestämmelserna i 6 kap 29–31 §§ miljöbalken. 

2.2 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Sökanden inväntar Länsstyrelsens beslut om huruvida den ansökta verksamheten innebär betydande 

miljöpåverkan samt synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 
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samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

Sökande anser att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motivering anges 

under avsnitt 8, samlad bedömning i slutet av dokumentet.  

3 LOKALISERING 

3.1 VAL AV PLATS  

Bolaget planerar att uppföra en solpark inom fastigheterna Furuhuset 1:5 med flera i Kristianstad 

kommun, Skåne län. Verksamhetsområdet är beläget ca 8 km söder om Kristianstad centrum, se figur 

1. Syftet med verksamheten är att möta behovet av ny förnybar elproduktion i södra Sverige. 

Platsen är vald utifrån dess goda förutsättning för solenergi som enligt solinstrålningskartor är bland 

Sveriges bästa, och för att det finns en tillgänglig och närliggande elanslutning. En annan viktig faktor 

vid val av plats är att solparken kan harmonisera med eventuella natur- och kulturintressen samt att den 

ska stämma överens med markägarens framtida brukande av marken. Ovanstående kriterier är bland 

de viktigaste för realisering av en solpark. 

 

Figur 1. Planerad solcellsanläggning ligger ca 8 km söder om centrala Kristianstad. 

3.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Den västra delen av det planerade verksamhetsområdet består främst av talldominerad 

produktionsskog. Den östra delen av verksamhetsområdet utgörs av betesmark, varav den sydöstra 
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delen är bevuxen med träd. I verksamhetsområdet norra del finns en alsumpskog. Det planerade 

verksamhetsområdet omfattar totalt ca 49 ha. Inom verksamhetsområdet kommer solpaneler, 

växelriktare, nätstationer mm. att uppföras. Verksamhetsområdet omfattar även ett avverkningsområde 

för att minimera skuggning samt ytor utanför stängslet som vid behov kan planteras med insynsskydd 

alternativt låta växtlighet etableras naturligt. Samtliga paneler kommer att hägnas in. Den inhägnade 

ytan har en area om ca 44 ha. En översiktskarta över det planerade verksamhetsområdet visas i figur 

2. 

Ungefär 200-250 m söder om verksamhetsområdet ligger ett lantbruk och OLW:s chipslager. Drygt 500 

m söderut ligger bränneriet Absolut Company AB Nöbbelöv. En kraftledning löper centralt genom 

anläggningen i syd-nordlig riktning och ytterligare en kraftledning korsar områdets nordöstra del i 

sydostlig-nordvästlig riktning. Längs vägen, från norr till söder, sträcker sig Rambrobäcken. Ca 90 m 

väster om den planerade anläggningen går väg 19. 

 

Figur 2. Planerat verksamhetsområde inklusive avverkningsområde och yta för insynsskydd som ingår i det planerade 
verksamhetsområdet. Två kraftledningar korsar anläggningen. 

3.3 RIKSINTRESSEN 

Inom den norra delen av verksamhetsområdet finns ett område utpekat som riksintresse för naturvården 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området benämns Mosslunda och består av ängs- och betesmarker med 

art- och individrika växtsamhällen. Ungefär 90 m västerut ligger statlig väg 19 som utgör riksintresse för 

vägnätet och ca 500 m åt nordväst kommer en ny väg att dras som även den kommer omfattas av 

riksintresse för vägnätet. Riksintresset Kristianstad Österlen Airports norra gräns ligger 1,4 km söder 

om planerad solcellspark och dess influensområde för flyghinder sträcker sig över hela solparken, se 

figur 3.  
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Figur 3. Riksintressen enligt miljöbalken i närheten av planerad solpark. 

3.4 SKYDDADE OMRÅDEN OCH OMRÅDEN MED NATURVÄRDEN 

I den norra delen av verksamhetsområdet ligger en 2 ha stor sumpskog som domineras av klibbal. Enligt 

Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor är området beteshävdat med stora ornitologiska värden. 

Vidare finns det rikligt med döda träd och högstubbar och området har högt potentiellt framtida 

naturvärde. Informationen i Skogens pärlor baseras på en inventering utförd år 1994. Området kommer 

att inventeras ytterligare inför kommande ansökan. 

Mosslunda naturreservat ligger ca 300 m norr om solcellsparken, inom riksintresseområdet som är 

benämnt Mosslunda. Området är även klassat som ett Natura 2000-område enligt art- och 

habitatdirektivet och sträcker sig något längre söderut, ca 80 m norr om verksamhetsområdet. 

Mosslunda har hävdats i århundranden, är varierat och består av såväl torra, sandiga partier som av 

fuktängar och rikkärr. De botaniska värdena beskrivs som höga och området är välbesökt av fåglar.  

Den norra delen av verksamhetsområdet har även inventerats i ängs- och betesmarksinventeringen. 

Skyddade områden och områden med naturvärden i anslutning till planerat verksamhetsområde 

beskrivs i figur 4. 

Den planerade solcellsparken ligger inom biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Som biosfärområde 

är Vattenriket ett internationellt erkänt modellområde för hållbar utveckling. Området i sig har dock inget 

formellt skydd. Området visas inte i figuren eftersom det skulle göra den mindre tydlig. 

I anslutning till verksamhetsområdets östra sida finns en fornlämning och intill områdets västra sida finns 

en möjlig fornlämning (se avsnitt Kulturmiljö 5.5) och inom området finns det biotopskyddade stenmurar. 
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Figur 4. Planerat verksamhetsområdet med närliggande områdesskydd och områden med utpekade naturvärden. 

3.5 PLANER 

3.5.1 Översiktsplan  

Kristianstads kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2013 och har en 

tidshorisont fram till år 2025. År 2021 aktualitetsförklarade kommunfullmäktige översiktsplanen. 

Verksamhetsområdet omfattas inte av några utpekade planer eller strategier enligt översiktsplanen eller 

kommunens markanvändningskarta. 

I planen finns inga särskilda riktlinjer för anläggningar som blir vägledande för en solcellsanläggning 

inom aktuellt område. I översiktsplanen anges dock att landsbygdens möjlighet att bidra till 

fossilbränslefri energiproduktion via till exempel vindkraftverk är viktig (s. 28). En ökning av 

energiproduktion från solel går därmed i linje med ett av planens mål. 

Möjligheterna att bruka jordbruksmark i kommunen ska värnas och den mest värdefulla 

jordbruksmarken ska undantas från exploatering. Planerad solcellspark ligger i ett område med lägre 

jordbruksklass (se avsnitt Nuvarande markanvändning 5.1). 

Området för planerad anläggning ligger i en del av ett område med mycket sårbart grundvatten (s. 58) 

(Kristianstad kommun 2021).  

3.5.2 Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi 

Klimat- och energistrategin är Kristianstads kommuns styrdokument för det lokala arbetet med att 

uppfylla Sveriges nationella åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser. Ett av målen är att  

40 GWh solel/år ska produceras i Kristianstad år 2030. Detta innebär att ca 5% av elanvändningen ska 



 

9 
 

täckas med solproduktion. Får att nå detta mål krävs en kraftig utbyggnad av solenergi (Kristianstad 

kommun 2021b).  

3.5.3 Kommunal grönplan 

En grönplan har tagits fram för utvecklingen av kommunens grön- och blåstruktur. En del av planen 

omfattar en strategi för att länka samman gröna miljöer till en funktionell helhet. Detta innefattar bland 

annat att utveckla nya grönstråk genom kommunen. Ett av dessa planerade grönstråk berör det aktuella 

verksamhetsområdet, se figur 5. I grönplanen anges att man vid planering av annan struktur ska ta 

hänsyn till den övergripande grön- och blåstrukturen och mötena utformas på bästa sätt för att vara 

funktionella för både djur, människor och växter samt för reglerande ekosystemtjänster (Kristianstad 

kommun 2021c).  

 

 

3.5.4 Detaljplaner 

Aktuellt projektområde omfattas inte av detaljplanelagt område (Kristianstad kommun 2021d).  

3.6 NÄRBOENDE 

Verksamhetsområdet ligger ca 4,5 km väster om Gärds Köpinge tätort och i området finns även flera 

gårdar och hussamlingar. Från samhället har man ingen utsikt över verksamhetsområdet, men det 

förekommer i landskapet flertalet enskilda gårdar/hus på närmare avstånd. Beroende på avstånd samt 

förekomst av andra landskapselement kommer detta påverka närboende på olika sätt. Avståndet från 

verksamhetsområdet till närmsta bostadsbebyggelse är ca 65 m åt väster (Mosslunda 4:1), 65 m åt 

sydväst (Ugerup 49:2), ca 70 m åt sydost (Furuhuset 1:2) och ca 70 m åt öster (Furuhuset 1:5, 

markägare till solcellsparken). Avstånden mellan bostadshus och inhägnat område är dock längre, ca 

Figur 5. Utdrag ut Grönplan för Kristianstads kommun. Röd cirkel visar det planerade verksamhetsområdet och var det 
överlappar med grönstråket. Bildkälla: Kristianstads kommun, E2021c. 



 

10 
 

105 m (Mosslunda 4.1), ca 110 m (Ugerup 49:2), ca 190 m (Furuhuset 1:2) och ca 75 m (Furuhuset 

1:5).  Bostadshuset på Furuhuset 1:7 ligger ca 180 m öster om inhägnat område. 

En bedömning av påverkan på den generella landskapsbilden finns under avsnitt 5.8 Landskapsbild. 

Skyddsåtgärder för att bevara landskapsbilden finns under avsnitt 4.3 Inarbetade skyddsåtgärder. 

3.7 METODIK - LOKALISERING 

Bolaget jobbar systematiskt med att hitta lämpliga platser att utveckla solparker på. Utgångspunkten är 

att vara där produktionen är bäst (hög solinstrålning), anslutningskostnaden är låg och där elbehovet är 

som störst. För detta projekt har ett sökområde på 2,5 km från anslutningspunkt använts. Sökområdets 

radie ger en affärstrygghet som behövs i en orolig tid där priser på solcellspaneler och annan utrustning 

är höga och osäkra. Att kunna realisera en solpark och snabbt kunna börja producera förnybar energi 

är av stor vikt. När anslutningspunkt och sökområdet är identifierat analyseras lämpliga områden med 

hänsyn till naturmiljön. Skyddade områden och riksintressen undviks i första hand om inte bedömningen 

är att solparken kan byggas utan att riksintresset påtagligt skadas. Generella biotopskydd och 

fornlämningar samt infrastruktur och dess skyddsavstånd undantas så långt det är möjligt samt 

strandskyddade områden undviks. Ett hänsynsavstånd på ca 100 m till närboende antas från inhägnat 

område till bostadshus. Ett samlat projektområde är generellt att föredra för att minimera 

landskapspåverkan och byggkostnader. 

När områden har identifierats kontaktas berörda markägare för stämma av intresset. Finns intresse och 

att en solpark stämmer överens med framtida brukande av marken upprättas arrendeavtal.   

Därefter påbörjas fördjupade utredningar och dialog med nätägare fortsätter, vid behov tas tidig kontakt 

med övriga myndigheter som t.ex. Trafikverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten mfl. Visar området på 

fortsatt goda möjligheter till en realisering påbörjas erforderlig miljöprocess och övriga prövningar.  

En mer ingående beskrivning av lokaliseringen kommer redovisas i kommande miljökonsekvens-

beskrivning. 

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

4.1 OM SOLTECH ENERGY SOLUTIONS 

Bolaget har sedan 1988 levererat och finansierat hållbara energilösningar inom kärnkraft, vattenkraft, 

vindkraft och solkraft och har lång erfarenhet av både projektering och byggnation samt drift och 

underhåll av kraftverk. Huvudkontoret ligger i Jönköping och sysselsätter ca 70 medarbetare. Bolaget 

är ISO-certifierad (9001 & 14001) samt arbetar enligt AFS:2001 för arbetsmiljö.  

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Soltech Energy Sweden AB (publ). Soltech Energy Sweden AB 

är börsnoterat 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 

Asien. Bolaget har en stark finansiell ställning och lång erfarenhet av att investera i och förvalta 

solparker och sälja el via s.k. Power Purchase Agreement (PPA-avtal).  PPA-avtal är ett långsiktigt 

elavtal mellan köpare och elproducent om en affärsvolym till ett fast pris. 
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4.2 BESKRIVNING AV PROJEKTET 

Den planerade anläggningen har i denna utformning (baserat på exempellayout fast system) en effekt 

på ca 34 MWp. Solparken estimeras producera ca 36 300 000 kWh per år, vilket motsvarar hushållsel 

(exklusive uppvärmning) för ca 7 200 villor1 eller ett års körning av 15 100 elbilar2. Den installerade 

effekten, och den årliga produktionen, kan ändras beroende på slutlig utformning samt ledig kapacitet i 

mottagande elnät vid tid för byggnation. 

Den planerade anläggningen är en viktig del i:  

• Att bidra till Sveriges mål om att 100 procent av Sveriges energiproduktion år 2040 ska komma 

från förnyelsebara energislag.  
 

• Att tillföra el i ett elområde (SE4) med underskott av el. Underskott av el bidrar till bland annat 

höga elpriser.  

Anläggningen är även i linje med framtidsscenarier baserat på förnyelsebar energi och elektrifiering. 

Svenska Kraftnäts framtidsscenario om Sveriges elanvändning till 2045 redovisar ett totalt 

produktionsbehov på 304 TWh och där solkraft förväntas bidra med 18 TWh (idag 1 TWh) (svk.se).  I 

Energimyndighetens framtidsscenario ökar elanvändningen till 234 TWh och elproduktionen till 282 

TWh år 2050 medan solkraft förväntas bidra mellan 9-11 TWh (Energimyndigheten 2021).  Dessa 

scenarier kan jämföras med elproduktionen under 2021 som var 166 TWh (Energimyndigheten 2022). 

En översiktlig layout över planerad anläggning visas i figur 6. Samtliga angivna ytor i principskisserna 

nedan (figur 7 och 8) omfattas av aktuell ansökan om tillstånd. För översiktliga layouter samt 

principskisser, se även bilaga 2.  

 
1 Antagen hushållselförbrukning 5000 kWh/år (exklusive uppvärmning). 
2 Beräknat på en körsträcka om 1200 mil/år samt att en elbil i snitt drar 2 kWh/mil. 
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Figur 6.  Exempellayout över solcellsanläggningen. 

 

Figur 7. Principskiss över utformning av solpark på betesmark/åkermark. 
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Figur 8. Principskiss över utformning av solpark i skogsmark. 

4.2.1 Solcellspaneler och exempellayout  

Slutgiltig utformning av solparken sker i detaljprojekteringsskedet strax innan upphandling och 

byggnation för att möjliggöra val av bästa möjliga teknik i en bransch där utvecklingen går snabbt framåt. 

Solpanelerna har på de senaste två åren ökat i storlek med ca 20 % och liknande teknikutveckling kan 

antas fram till planerad byggstart. Solcellspanelernas totalhöjd (panel och montageställning) från 

marknivå till högsta punkt bedöms därmed uppgå till 5 m för en solcellspark med ”tracker-system” och 

4 m för en solcellspark med ”fast system”, se utformning av solpark figur 7 och 8 samt principskisser för 

solcellspaneler figur 9. Exempellayouter baseras på dagens storlek på solpaneler för att kunna estimera 

antal paneler och produktion för solcellsparken.  

Vid val av ”fasta” solpaneler byggs de med rader i öst-västlig riktning med en fast lutning mot syd mellan 

ca 20–30 grader från horisontalplanet. Vid val av solpaneler på ”trackers” (solföljare) byggs de med 

rader i nord-sydlig riktning där paneler söker optimal vinkel mot solen under hela dagen. Solpanelerna 

är huvudsakligen fästa på stålprofiler vilka är förankrade i marken (pålade) eller med fristående 

fundament, se figur 6 för exempellayout med ett fast system. Utöver vägar, stängsel och paneler ska 

även växelriktare, nätstationer samt ett internt elnät placeras inom det inhängande området.  

Exempellayout fast system består av upp till ca 51 000 solpaneler samt 32 000 pålar. Dagens solpaneler 

har ett mått på ca 1,3*2,4 m och med en yta av ca 3,1 m2. Minsta avståndet mellan panelraderna 

planeras till 4–5 m. Vid förankring i mark med pålning, vilket är det vanligast förfarandet, slås varje påle 

ned till det önskade djupet. Vid behov kan det krävas att förborra hålen pålarna ska ned i, hålen är då 

ca 0,3 m i diameter. Därefter fylls hålen med betong och pålarna sänks ned och positioneras i våg. Varje 

påle sätts ner i marken till ett djup av ca 1–3 m.  

I detta dokument baseras projektspecifika data på fast layout då den medför störst installerad effekt, 

flest paneler och nätstationer mm. Fotomontage (bilaga 1) kommer däremot att baseras på trackers för 

att redovisa ett worst-case scenario då dessa är högst och därmed ger störst insynspåverkan. 
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Figur 9.  Principskisser solcellspaneler i profil med tre olika typer av markförankring. Överst till vänster pålad markförankring (fast 
system), överst till höger pålad marförankring (tracker system) och nederst fristående markförankring (fast system). 

4.2.2 Stängsel och vägar 

Hela anläggningen kommer att hägnas in med typ industristängsel, max 2,5 m högt. Stolpar till stängsel 

planeras att pålas till ett djup av ca 1-3 m och/eller att mindre fundament direktgjuts i marken för varje 

stolpe till ett djup av ca 0,5 m.  

Nya vägar kommer att anläggas inom solparken för tillgänglighet vid skötsel av solpanelerna samt 

transport av utrustning. Vägar kommer utföras som enkel grusväg (ev. på markduk).  

Utöver vägar tillkommer 1-5 st ca 200 m2 stora övriga ytor för lagring av material med mera. Vägarna 

och övriga ytor kan vid behov tas bort efter driftstiden. 

4.2.3 Insynsskydd 

Längs solparkens stängsel på utsidan reserveras en markyta/remsa på 0–10 m för att vid behov 

möjliggöra plantering av insynsskydd i form av till exempel buskar/häckar. Istället för plantering kan 

växtlighet tillåtas etableras naturligt. 

4.2.4 Elanläggningar 

Etableringen kommer ske i enlighet med Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler och anläggningen 

kommer att beakta gällande krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).  
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Anslutning till mottagande elnät planeras ske via utvalda nätstationer inom solparken, så kallade 

mottagningsstationer. De övriga nätstationerna inom solparken, så kallade satellitstationer, ansluter till 

mottagningsstationerna. Från mottagningsstationerna planerar E.ON att dra ett markförlagt elnät med 

stöd av deras områdeskoncenssion till befintlig transformatorstation på fastigheten Ugerup 41:6. 

Inom solparken planeras det upp till 16 nätstationer om ca 1–9 MVA vardera, dessa tillhör det interna 

elnätet. Spänningsnivå planeras till mellan 10–30 kV. Nätstationerna (mottagningsstationer och 

satellitstationer) inom parken kommer variera i längd mellan 3–6 m beroende på elektrisk utrustning, 

bredd ca 3,5 m och höjd ca 3,5 m, se figur 10. Nätstationens storlek och markens beskaffenhet kommer 

avgöra om den kommer etableras i, under eller över marknivå samt huruvida dränering eller 

markisolering krävs. Principskissen visar ett exempel på en nätstation etablerad under marknivå. 

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. Panelerna är sammankopplade med kablar vilka löper på baksidan av 

panelerna. Panelgrupper kopplas samman till växelriktare och nätstationer (transformatorstationer). 

Ledningsdragning från panelgrupper, växelriktare och nätstationer är markförlagd i kabelgrav. Det 

interna elnätet för solparken utförs med markförlagda elkablar (kraftkabel).  

Slutgiltig utformning av det interna elnätet bestäms i detaljprojekteringsskedet. Förläggningsdjup 

bestäms efter markens beskaffenhet och bredd på kabelschakt beror på typ och antal kraftkablar. I detta 

skede bedöms minsta bottenbredd på schakt vara ca 0,5 m för en kraftkabel med jordlina och optokabel. 

För varje tillkommande kraftkabel ökar bottenbredd på kabelschaktet med ca 0,5 m. Förläggningsdjup 

bedöms till ca 0,8 m. Se figur 11 för principskiss av kabelgrav. 
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Figur 10. Principskiss på en nätstation. 

 

Figur 11. Principskiss kabelgrav. Bredden kommer att variera från ca 0,5 m längst ifrån nätstationer till 4–5 m allra närmast 
nätstationerna. 

4.2.5 Batterilagring 

Inom solcellsparken planerar Bolaget uppföra en batterilagringsenhet (BESS, Battery Energy Storage 

System) som kommer placeras på en grusad yta. Exakt placering beslutas i detaljprojekteringsfasen 

inför upphandling och byggnation. Marknaden vid tid för byggnation kommer avgöra behov och 

lönsamhet med en batterianläggning i solparken. I nuläget bedöms det finnas ett behov och därmed 

även en lönsamhet kopplat till stora batterilagringsenheter.  

Syftet med att kombinera solpark med BESS är i nuläget huvudsakligen att stödja elnätet genom att 

kunna erbjuda en stödtjänst som benämns frekvensreglering. Tillfälliga lastvariationer och eventuella 

systemstörningar i mottagande överliggande elnät kan genom batterilagringsenheten snabbt och 

effektivt stöttas upp. Även överskottsenergi som inte kan levereras från solparken på grund av 

eventuella begränsningar i anslutningspunkt kan då i stället lagras i batterilagringsenheten för senare 

leverans ut på elnätet.  
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BESS planeras att bestå av batterirack (container eller fristående batterirack) med tillhörande kylsystem 

för att hålla battericellerna på önskad drifttemperatur. Till detta så kommer det installeras fristående 

omriktare för att gå från likström/växelström, växelström/likström och sedan en transformator för att nå 

önskad växelströmsspänning samt fungera som galvanisk isolering för att undvika läckströmmar av 

likström i växelströmsnätet.  

Solparken och BESS kommer kopplas samman på växelströmssidan, efter solparkens växelriktare. 

BESS kommer att ha ett integrerat brandsläckningssystem. BESS systemdelar ska stå på 

betongfundament, anslutningarna kommer in underifrån och detta kommer kräva förberedande 

markarbete.  

Skyddsavståndet runt batterirackarna/containrarna är cirka 3 m i alla riktningar och för omriktarna är det 

cirka 1,5 m i alla riktningar, till exempel behöver ett 2MWh/2MW BESS en yta på cirka 125 m2 inklusive 

skyddsavstånd och exklusive transformator. Höjden på systemet är ca 4 m. Ljudnivån från anläggningen 

är mindre än 75 dB på 1 m avstånd. BESS kommer att hägnas in och står det inom solparken används 

i första hand stängslet för parken för BESS.  

4.2.6 Anläggningsarbeten 

Anläggningsarbeten föregås av geotekniska undersökningar och består därefter huvudsakligen av 

följande moment:  

• Avverkning av skog  

• Stubbrytning  

• Markarbeten  

• Anläggande av stängsel  

• Anläggning av servicevägar och ytor för nätstationer och materialupplag  

• Kabelförläggning  

• Byggnation av monteringstrukturer/montagesystem  

• Montage av solpaneler  

• Etablering av nätstationer 

• Ev. byggnation av batterilager 

• Vid behov plantering av häck/insynsskydd  

Avverkning av skog planeras inom hela det inhägnade området samt enstaka områden utanför enligt 

vad som redovisats i exempellayouter. Utöver avverkning och stubbrytning kommer markförberedande 

Figur 5. Vänster: Exempel på montage av Huawei batterilagringsenhet. Höger: Färdigmonterad Huawei batterilagringsenhet 
(Bildkälla: Huawei Technologies Sweden AB). 
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arbeten 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 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 tracker system. 

Om häckar planteras behöver markarbeten ske även utanför inhägnat område som är reserverat för 

insynsskydd. 

4.2.7 Transport och buller 

Transport  

Möjlig anslutningsväg går via väg 19, vidare till väg 1644 för att avslutningsvis fortsätta på samfälld väg 

Ugerup S:2. Vid anläggningsarbeten beräknas det totala antalet lastbilstransporter uppgå till ca 450. 

Anläggningsfasen sker under en period av 6 – 12 månader där majoriteten av transporter sker i första 

halvan av anläggningsskedet då paneler samt montagematerial levereras till projektområdet.  

Vid driftsfasen beräknas upp till ett 10-tal transporter trafikera området per år i samband med service, 

underhåll samt eventuell felavhjälpning. I tillägg tillkommer transporter med lantbruksredskap för 

åtgärder vid skötsel av marken mellan panelerna.  

Buller  

Vid anläggningsfasen kommer buller att uppkomma vid transporter och vid markarbeten. 

Anläggningsarbeten som bedöms medföra ökade ljudnivåer är pålning och åtdragning av bultar. 

Nedmontering och avvecklingen av solcellsparken kommer också att innebära byggtrafik på 

verksamhetsområdet vilket medför en viss störning genom buller.  

Det buller som alstras från anläggningen vid driftsfasen uppkommer dels från nätstationerna, 

växelriktare, batterilager, underhållstransporter och från trackermotorer vid val av layout med 

trackerlösning (solspårare).  

4.2.8 Tidplan 

Byggnation planeras till 2023/2024. Anläggningsarbeten beräknas vara i 6 - 12 månader. Byggstart 

kan eventuellt förskjutas beroende på bland annat byggnation av extern elanslutning och för 

ändamålet erforderliga samråd, anmälningar, bygglov, tillstånd med mera har upprättats och 

godkänts. Solcellsanläggningen förväntas kunna vara i drift i ca 40 år. 

4.2.9 Nedmontering och avveckling 

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. Återställningen av marken är reglerad i det arrendeavtal som finns mellan 

markägaren och Soltech, och kommer att återställas till ursprungligt skick. Materialet återvinns eller 

återanvänds. 

4.3 INARBETADE SKYDDSÅTGÄRDER 

Vid val av den aktuella platsen har förekomsten av motstående intressen, markanvändning, markens 

bördighet, avstånd till bebyggelse mm. beaktats. Åtgärder för att den samlade påverkan från den 

planerade anläggningen ska begränsas har därför redan vidtagits.  

Därefter har ytterligare skyddsåtgärder vidtagits för att minimera påverkan på områdets natur-, kultur- 

och rekreationsvärden samt landskapsbilden. Utpekade skyddade områden, riksintressen, 

fornlämningar, infrastruktur, biotopskyddsobjekt samt strandskydd har undvikits i största möjliga mån.  
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Insynsskydd kommer vid behov att skapas där befintlig vegetation eller strukturer inte räcker till. 

Insynsskyddet bidrar dessutom med ekologiska värden. Där landskapsbilden bedöms särskilt känslig 

kan befintlig högre vegetation (träd och buskar) bevaras för att ge avskärmningseffekter och 

insynsskydd.   

Genom att ändra på panelernas lutning och riktning kan risken för bländning minskas. Åtgärder för 

insynsskydd gäller även som skydd mot bländning. Detta kan eventuellt kompletteras med ett 

skuggande nät som appliceras på stängslet. 

Avstånd kommer lämnas till närbelägna lämningar samt till stenmurar och andra objekt som omfattas 

av generellt biotopskydd i så stor utsträckning som möjligt. För att anlägga vägar, internt elnät samt 

stängsel från öst-väst samt sydost-nordost som behövs för att få tillgång till hela verksamhetsområdet 

behöver dock vissa partier av stenmurar behöva tas bort. Dispens från biotopskyddet kommer att sökas 

för detta. 

Solcellsanläggningen kommer av säkerhetsskäl att omges av stängsel för att hindra att människor eller 

större djur tar sig in på området. Under stängslet lämnas en liten glipa på ca 10 cm för att småvilt ska 

kunna passera. Längs stängslets utsida reserveras en markyta/remsa på 0–10 m för att vid behov 

möjliggöra plantering av insynsskydd i form av till exempel buskar/mindre träd/häckar. Alternativt kan 

sly tillåtas växa upp. 

En kraftledning löper centralt genom anläggningen och ytterligare en kraftledning korsar områdets 

nordöstra del. Bolaget har en pågående dialog med E.ON för att bestämma avstånd till stolpar och 

luftledningar mm. Etableringen kommer ske i enlighet med Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler och 

anläggningen kommer att beakta gällande krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

Befintliga diken inom verksamhetsområdet kommer rensas vid behov och efter lämpliga intervaller. 

Transportledningar från åkermarken och dess tillhörande brunnar ska hållas intakta.  

Verksamhet kommer inte att bedrivas inom det byggnadsfria området för väg 19 (30 m från vägen). 

Bolaget planerar även att vidta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Följande åtgärder är 

exempel och behöver preciseras och fastställas i ett senare skede.  

• En inventering av verksamhetsområdet med avseende på höga naturvärden har genomförts, i 

syfte att skapa förståelse för och kunskap kring områdets förutsättningar.  

• Hålla skyddsavstånd till eventuella vattendrag, träd, stenmurar, stenrösen mm. i den mån det 

är möjligt resp. erforderligt för att undvika negativ påverkan.  

• Stora stenar som flyttas under anläggningsarbetet kan användas till att skapa nya stenrösen till 

förmån för djurlivet. Skötsel av solcellsparken kommer att bestå av röjning av växtlighet 

alternativt att marken kommer att skötas genom slåtter, putsning eller bete. Så länge växtlighet 

inte skuggar paneler ska slåtter, putsning eller annan åtgärd utföras sent på säsongen så att 

blommor hinner fröa av sig innan. I de fall där marken sköts med slåtter kan bortforsling av 

växtmaterial utföras, i möjligaste mån, för att gynna insekterna och viktig flora genom att näring 

tas bort och marken hålls mager. Att efter avverkning och underhållsröjning kvarlämna död ved 

inom verksamhetsområdet som potentiella faunadepåer eller grov död ved. Topphuggna träd 

kan bevaras som högstubbar.  

• Vägar som anläggs inom verksamhetsområdet är inte permanenta utan kan tas bort när 

solcellsparken avvecklas.  

• I möjligaste mån ta hänsyn till årstid och väder vid planering och etablering för att begränsa 

påverkan på biologiskt värdefulla markområden.  

• Att inom verksamhetsområdet uppföra insektshotell och fågelholkar. 

• Om det är möjligt skapa nya potentiella livsmiljöer, s.k. ”kreotoper”, för växter och djur inom 

verksamhetsområdet. Exempel är stenhögar, sandblottor, veddepåer, dammar och småvatten. 
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4.4 SKÖTSEL I DRIFTSKEDE 

Själva solkraftparken kräver relativt lite tekniskt underhåll. Sökande bedömer att platsbesök med 

driftpersonal kommer att ske ca 10 gånger per år. 

Rengöring av solpaneler samt avlägsnande av snö och is sker vid behov. Planerade och akuta service- 

och underhållsarbeten genomförs av utbildad driftpersonal utifrån behov. Reserverad yta för 

insynsskydd utanför inhägnat område kommer underhållas för att säkerställa att växtlighet inte växer så 

högt att panelerna inom området skuggas och därmed hämmar energiproduktionen.  

Under drift av planerad solcellsanläggning kommer skötseln anpassas för att skapa bästa förutsättningar 

för biologisk mångfald. Marken sköts genom slåtter, puts eller bete i syfte att förhindra uppslag av 

skuggande vegetation. Slåttern kommer genomföras efter blomning för att gynna pollinerande insekter. 

Växtmaterialet som avlägsnas kan användas för djurfoder. Buskar/sly inom det inhägnade området 

klipps ner. 

Längs med skogsvägar, stängsel och kraftledningar kommer vegetation att skötas genom topphuggning 

och röjning så att vegetationen inte blir för hög. Efter avslutad drift avlägsnas solpanelerna och marken 

kan återigen användas för betesmark samt skogsbruk. 

4.5 ÖVRIG PRÖVNING 

Bygglov för nätstationer och batterilagret kommer att sökas hos Kristianstads kommun.   

Avverkningsanmälan för ändrad markanvändning kommer att göras till Skogsstyrelsen.  

Terrängkörning kommer att ske i samband med projektering, byggnation, drift- och underhåll samt 

avveckling av anläggningen och vid skötsel. Erforderlig dispens kommer vid behov att sökas. Bolagets 

bedömning är dock att dispens inte behövs i enlighet med 1 § 3 st. 2 p. terrängkörningsförordningen 

(1978:594). Väl avgränsade och inhägnade solcellsparker som den ifrågavarande kan betraktas som 

sådana "andra liknande områden" som undantas i bestämmelsen. Länsstyrelsen i Skåne län har i andra 

solcellsprojekt angett att de är av samma uppfattning. Se även Naturvårdsverkets allmänna råd till 

terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen, handbok 2005:1, s. 26. 

Strandskyddet sträcker sig 100 m från Rambrobäcken och inhägnat anläggningsområde kommer som 

närmst att placeras ca 110 m öster om bäcken. Avståndet mellan bäcken om anläggningens 

avverkningsyta är ca 65 m. Vid behov kommer en ansökan om strandskyddsdispens att ingå i 

kommande tillståndsansökan.   

Inom planerat verksamhetsområde finns ett flertal stenmurar i jordbrukslandskap som omfattas av det 

generella biotopskyddet. Anläggningen anpassas så långt det är möjligt för att undvika påverkan på 

dessa. Enstaka partier av vissa stenmurar behöver dock tas bort för att anlägga vägar, internt elnät, 

stängsel och göra hela verksamhetsområdet tillgängligt. Erforderlig ansökan om dispens från det 

generella biotopskyddet kommer att ingå i kommande tillståndsansökan. 

En samfälld fastighet (sannolikt gammal väg) ligger i det planerade verksamhetsområdets västra del. 

Bolaget har ännu inte något avtal med fastighetsägarna att nyttja området men kommer att starta en 

lantmäteriutredning, alternativt kommer samfälligheten undantas från anläggningen. 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRUTSEDDA 
MILJÖEFFEKTER 

Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, tillfälliga eller 

bestående, kumulativa eller icke kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på miljön 
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eller människors hälsa. Miljöeffekter är inte begränsade geografiskt, det vill säga de kan uppstå både i 

närområdet och långt bort. De kan uppstå både inom och utanför Sveriges gränser. Bedömningen utgår 

från följande definitioner av miljöpåverkan och effekt: 

• Miljöpåverkan: en faktisk förändring av miljö- och hälsoaspekter, tex. utbyggnad av en väg. 

• Miljöeffekt: en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, t.ex. buller.  

• Miljökonsekvens: följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks oftast 

som en värderande bedömning, t.ex. påverkan på vatten och risken för spridning av 

föroreningar i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt eller indirekt art på en nationell, regional 

och/eller lokal nivå. För att undvika eller för att minimera negativa konsekvenser föreslås 

skyddsåtgärder där det är aktuellt. 

5.1 NUVARANDE MARKANVÄNDNING OCH NATURRESURSER 

5.1.1 Förutsättningar 

Markanvändningen inom planerat verksamhetsområde utgörs av ungefär lika delar talldominerad 

produktionsskog i den västra delen och jordbruksmark (bete) i den östra delen. Större delen av 

skogsarealen utgörs av produktionsskog med klass 13 på en skala 11-13 där 11 är hög bonitet och 13 

är låg bonitet.  

Verksamhetsområdets betesmarker är till största delen oklassificerade, men mindre delar av 

betesmarken i verksamhetsområdets ytterkanter är klassificerade som klass 2 och 4 på en 10-gradig 

skala för åkermark där 1 är låg bördighet och 10 är högsta bördighet (Länsstyrelsen Skåne län), figur 

12. Markägare i området bekräftar den låga bördigheten av jordbruksmarken samt att det förekommer 

återkommande torka i området. Betesmarken används i dag och betas kontinuerligt av djur. 
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Figur 12. Klassificering av åker- och skogsmark. Åkermark klassificeras på skalan 1-10 där 1 är låg bördighet och 10 är hög 
bördighet. Skogsmark klassificeras på skalan 11-13 där 13 är låg bonitet och 11 är hög bonitet. I verksamhetsområdets närområde 
finns endast åkermark med klass 1-4 och skogsmark med klass 13. För att göra figuren tydligare har den justerats att endast visa 
dessa intervall. 

5.1.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

När anläggningen etableras kommer skogs- och betesmark tas i anspråk för elproduktion. Marken 

kommer därför inte på samma sätt kunna nyttjas för produktion av skogsprodukter vilket leder till en 

negativ effekt för skogsbruket under tiden som anläggningen är i bruk. Skogsmarken har dock låg bonitet 

vilket ger låg produktion av träd. Marken kommer fortsättningsvis kunna används till visst 

jordbruksändamål genom bete eller genom att vegetation samlas ihop efter slåtter och ges som foder 

till djur. Om betesmarken hade använts som åkermark hade produktionen blivit låg på grund av den 

låga bördigheten.  

Betesmarken tas inte ur bruk och dess kvalitet kommer inte att försämras. Förutsättningar finns därför 

för att återuppta ett aktivt brukande av marken efter att anläggningen avvecklas. Det kommer även vara 

möjligt att återplantera området med skog för att bedriva skogsbruk. Då intresset av solkraft och intresset 

av jordbruk kan kombineras bedömer Bolaget att prövningen inte möter hinder utifrån 3 kap. 4 § 

miljöbalken.  

En långvarig påverkan för förutsättningarna att bruka jorden skulle kunna uppstå genom kraftig omröring 

av djupare jordlager, vilket skulle förstöra det ytliga lagret med matjord. Planerat grävarbete för 

kraftkablar, nätstationer, eventuell batterilagring och anläggande av vägar kan skapa sådan påverkan. 

Påverkan begränsas dock genom att stolpar till solcellspaneler och stängsel kommer pålas ner i marken, 

alternativt gjutas fast. Detta minimerar omrörningen av jordlager vid grävning och minskar risken för att 

det ytliga matjordslagret förstörs. När kabelgravar fylls igen kommer jordmassorna fyllas igen i 

ursprunglig lagerföljd i möjligaste mån. Bolaget gör därför bedömningen att det inte uppstår någon 
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långvarig skada på jordbruksmarken. På skogsmark kommer skogen behöva avverkas, stubbar och 

grenar avlägsnas och marken jämnas till. Stora stenar vid markytan och vissa partier av stenmurar kan 

behöva tas bort. Detta kommer innebära en viss omrörning av jordlagren.  

5.1.3 Samlad konsekvensbedömning 

Konsekvenserna för jordbruket bedöms bli små eftersom området fortsatt kommer kunna användas för 

jordbruksändamål. Gräs som avverkas genom slåtter kommer kunna användas som djurfoder vilket 

innebär samma användningsområde som betesmarken har idag. Skogsbruket kommer påverkas 

negativt under anläggningens driftskede då ingen ny skog kommer kunna planteras. Nuvarande skog 

som avverkas kommer dock att användas till skogsprodukter och efter att anläggningen avvecklas 

kommer skogsproduktionen att kunna återupptas. Marken som tas i anspråk är lågavkastande inom 

både jordbruks- och skogsbruksmarkerna. 

Marken kommer primärt att användas till storskalig elproduktion av förnyelsebar energi, vilket är ett 

angeläget samhällsintresse. Regeringen har antagit ett mål om 100% förnybar elproduktion till 2040. 

Stora solcellsparker som denna i Furuhuset tar Sverige ett steg närmare detta mål. För att bygga stora 

solcellsparker behövs stora öppna och platta ytor. Utgångspunkten för lokalisering av solcellsparker är 

att använda mark som inte är högproduktiv, det vill säga i första hand kultiverad betesmark, brukad skog 

och lågproduktiv åkermark. 

Eftersom verksamheten bidrar till ett väsentligt samhällsintresse och utgör en effektiv 

energiproduktionsform per areal, utan att medföra permanent skada på marken i området, anses detta 

vara ett exempel på hållbart nyttjande av naturresurser. Sammantaget bedöms verksamheten därför 

medföra obefintliga/positiva konsekvenser för aspekter naturresurser.  

5.2 RIKSINTRESSEN  

5.2.1 Förutsättningar 

Delar av verksamhetsområdet ligger inom ett riksintresse för naturvård benämnt Mosslunda. 

Riksintresset beskrivs som ett representativt odlingslandskap med lång hävdkontinuitet och rik 

förekomst av naturbetesmarker. I den öppna hagmarken återfinns art- och individrika växtsamhällen. 

En förutsättning för att riksintresset ska kunna bevaras är fortsatt jordbruk med åkerbruk, 

naturvårdinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement samt restaurering av igenvuxna 

naturbetesmarker.  

Hela anläggningen ligger inom influensområde för flyghinder. Höga föremål kan utgöra fara för 

flygtrafiken och samråd med Försvarsmakten krävs vid föremål över 20 m utanför tättbebyggt område.  

Närheten till väg 19, framtida vägdragning och Kristianstad Österlen Airport gör att frågan om bländning 

behöver belysas längre fram i ansökan. Bolaget har tagit en tidig kontakt med flygplatsen som menar 

att bl.a. bländningen behöver utredas så att ingen påverkan kommer ske på flygtrafiken.  

5.2.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Om inte betesmarkerna betas eller på annat sätt hålls öppna riskerar de att växa igen vilket kommer 

påverka dess värden negativt. Under tiden anläggningen är i drift kommer marken att skötas genom 

slåtter, puts eller bete. Så länge växtlighet inte skuggar paneler ska slåtter, putsning eller annan åtgärd 

utföras sent på säsongen så att blommor hinner fröa av sig. Hävden av betesmarkerna kommer därför 

att främjas och igenväxning av landskapet att motverkas. 

Solcellsparker finns på, eller i närheten av flera flygplatser i Sverige, exempelvis Kalmar, Göteborg 

(Säve) och Hudiksvall samt stora vägar så som längs med väg E6 vid Varberg. Det finns därför inget 

som talar för att det inte skulle gå att anlägga en solcellspark i närheten av Kristianstad Österlen Airport 
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och väg 19. Vidare visar studier att endast 2% av det solljus som träffar en solpanel reflekteras (NREL, 

2018). Trots detta kan solceller orsaka bländning och det är därför viktigt att utreda vilken påverkan det 

kan få på omgivningen. Inför upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen kommer därför bländning 

att utredas mer i detalj för att utreda vilken effekt i form av bländning och reflektion som anläggningen 

kan medföra på riksintressena väg 19, framtida vägdragning och Kristianstad Österlen Airport samt 

närboende och djur.  

Ingen del i av anläggningen, varken under installation, drift eller avveckling, kommer överstiga 20 m 

över marknivå.  

5.2.3 Samlad konsekvensbedömning 

Hävd av betesmarkerna kommer fortsätta att bedrivas. Bedömningen är därför att riksintresset för 

naturvård inte kommer att påverkas negativt av verksamheten. 

Erfarenheter från befintliga solcellsanläggningar runt om i landet tyder på att det går att anlägga 

solcellsanläggningar nära flygplatser och vägar. Studier visar att endast en bråkdel av ljuset som träffar 

en solpanel reflekteras. Trots detta kommer bländningen från anläggningen att utredas vidare.  

Eftersom anläggningens höjd kommer understiga 20 m görs bedömningen att solcellsanläggningen inte 

kommer att påverka influensområdet för flyghinder. Sammantaget bedöms konsekvensen för 

närbelägna riksintressen bli obefintlig. 

5.3 OMRÅDESSKYDD  

5.3.1 Förutsättningar 

Områdesskydd i närheten av solcellsparken framgår av figur 4, avsnitt 3.4 ovan. 

I den norra delen av verksamhetsområdet ligger en 2 ha stor sumpskog. Ungefär 300 m norr om den 

planerade solparken ligger Mosslunda naturreservat som även är klassat som Natura 2000-område 

enligt art- och habitatdirektivet. Natura 2000-området sträcker sig något längre söderut och ligger ca 80 

m norr om solparken. Vidare omfattas hela området av biosfärområdet Vattenriket. 

Inom området finns biotopskyddade stenmurar. Dessa har inventeras och konsekvensbedömts i 

naturvårdsinventeringen. Även sumpskogen kommer att beskrivas ytterligare i kommande 

naturvärdesinventering. 

5.3.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Ingen verksamhet kommer att bedrivas inom Mosslunda naturreservat eller Natura 2000-området, och 

dessa bedöms därmed heller inte påverkas av planerad anläggning. 

Stenmurar kan påverkas negativt av bl.a. åtgärder som skadar murars uppbyggnad samt ovarsam 

körning med maskiner som kan skada muren. Biotopskyddade objekt kommer att undvikas för att inte 

riskera påverkan. För att säkerställa detta kommer biotopskyddade områden att under 

anläggningsskedet märkas ut i fält med exempelvis snitslar eller staket. Enstaka partier av vissa 

stenmurar inom jordbruksmark som omfattas av det generella biotopskyddet behöver dock tas bort för 

att anlägga vägar, internt elnät och stängsel och göra hela verksamhetsområdet tillgängligt.  

5.3.3 Samlad konsekvensbedömning 

Med ovan nämnda skyddsåtgärder bedöms verksamhetens påverkan på närliggande områdesskydd bli 

obefintlig. Delar av stenmurar inom verksamhetsområdet kan komma att påverkas av anläggning av 

vägar, internt elnät och stängsel inom verksamhetsområdet. Slutlig bedömning görs efter 

naturvärdesinventeringen, beslut av metod samt detaljplanering. Erforderlig ansökan om dispens från 

det generella biotopskyddet lämnas om så krävs. 
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5.4 YT- OCH GRUNDVATTEN 

5.4.1 Förutsättningar 

Projektområdet ligger inom grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten (SE619618-444855). 

Vattenförekomstens kvantitativa status är god men den kemiska statusen uppnår inte god status då 

gränsvärdet för PFAS överskrids. Vattenförekomsten har fått en tidsfrist till år 2027 för att uppnå god 

kemisk status (VISS). Verksamhetsområdet ligger i skärningspunkten där grundvattentillgången i 

jordlagren skiljer sig mycket åt. Större delen av området som omfattas av solparken har dock utmärkt 

till ovanligt god grundvattentillgång (20 000- 200 000 l/h), med undantag för de allra västligaste delarna 

som har måttlig till stor grundvattentillgång (1-25 l/s) (SGU). 

Enligt Kristianstads kommuns översiktsplan ligger planerad anläggning inom område med mycket 

sårbart grundvatten. 

Strandskyddet sträcker sig 100 m från Rambrobäcken och anläggningens inhägnade del ligger ca 110 

m öster om bäcken. Avverkningsytan i verksamhetsområdets västra del ligger ca 65 m från bäcken. 

Inom åkermarken finns befintliga täckdiken samt transportledningar från åkermarken söderut. 

5.4.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Oljeläckage från nätstationerna kan påverka grundvattenkvaliteten. Nätstationerna samt batterilagret 

kommer ha uppsamlingskärl som samlar upp olja vid ett eventuellt läckage.  

Under drifttiden kommer inga farliga ämnen förvaras inom anläggningen, och bara tillfälligt hanteras vid 

underhållsåtgärder. Hantering av kemiska produkter såsom petroleumprodukter kommer att bli aktuellt 

under byggtiden. Förvaring och hantering av skadliga ämnen kommer att ske på sådant sätt att läckage 

snabbt upptäcks. Eventuellt spill kommer tas omhand och hanteras som farligt avfall. 

En hydrologisk påverkan kan ske i samband med att pålning sker på befintlig täckdikning, vilket medför 

risk för förstörd dränering och försämrad markavvattningsfunktion. Även avverkning av större 

skogsskiften kan medföra en ökad avrinning till omgivande marker. Solcellsparkens eventuella 

hydrologiska påverkan kommer att utredas till kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

5.4.3 Samlad konsekvensbedömning 

Bolaget kommer att vidta skyddsåtgärder för kemikaliehantering. Inget grundvatten kommer avledas. 

Bedömningen är därför att grundvattnets kvantitativa och kvalitativa status inte kommer att påverkas. 

Inte heller Rambrobäcken kommer att påverkas. Den samlade bedömningen är att verksamhetens 

påverkan på yt- och grundvatten blir obetydlig. 

5.5 KULTURMILJÖ  

5.5.1 Förutsättningar 

Verksamhetsområdet angränsar till en fornlämning i öster (Boplats, RAÄ-nummer: Köpinge 141:1) samt 

till en möjlig fornlämning i väster (Boplats, RAÄ-nummer: Köpinge 130:1), se figur 13.  

Inga andra kända registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till planerad exploateringsyta. 
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Figur 13. Planerat verksamhetsområde samt närliggande lämningar. En fornlämning angränsar österut och en möjlig fornlämning 
ligger längs med områdets västra sida. 

5.5.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Lämningar kan skadas vid grävning. Bolaget avser att undvika markingrepp inom fornlämning, och   

anläggningen anpassas så att erforderligt avstånd hålls till de kulturhistoriska lämningarna.  

Föreslagen tillfartsväg till anläggningens östra sida går över ovan angiven fornlämning med RAÄ-

nummer Köpinge 141:1. Bolaget avser att vidta åtgärder för att undvika påverkan på denna genom att 

vägen i stället dras runt fornlämningen alternativt genom att vägen läggs på annan plats. 

Om fler misstänkta fornlämningar upptäcks under anläggandet, avbryts arbetet direkt och kontakt tas 

med Länsstyrelsen. 

5.5.3 Samlad konsekvensbedömning 

Baserat på fornlämningarnas lokalisering i utkanten av planerad solcellsanläggning samt 

skyddsåtgärderna som vidtas för att bevara kända kulturvärden bedöms påverkan på kulturmiljön bli 

obetydlig. 

5.6 NATURMILJÖ  

5.6.1 Förutsättningar 

Det planerade verksamhetsområdet består av en blandning av skogs- och betesmark som genomskärs 

av en större kraftledningsgata i nord-sydlig riktning samt en mindre som löper från nordväst-väst i 

verksamhetsområdets norra hörn. Produktionsskogen, som främst domineras av tall, finns i 
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verksamhetsområdets västra del. Den östra delen av verksamhetsområdet utgörs av betesmark som 

idag betas kontinuerligt. I sydost är betesmarken bevuxen av träd. 

I den norra delen av verksamhetsområdet ligger en 2 ha stor alsumpskog som tidigare avverkats.  

Tidigare fynd av naturvårdsarter 

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Artportalen 2022-05-13 för rapporteringsperioden 1997–

2022. Totalt har sex naturvårdsarter tidigare dokumenterats inom inventeringsområdet (figur 14 och 

tabell 1). Inom 200 m från inventeringsområdet har nio naturvårdsarter tidigare dokumenterats (tabell 2) 

 

Figur 14. Förekomst av naturvårdsarter under perioden 1997-2002, enligt Artportalen (sökning 2022-05-13). 

 

Tabell 1. Naturvårdsarter noterade inom inventeringsområdet under perioden 1997-2022, enligt Artportalen (sökning 2022-05-
13). 
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Tabell 2. Naturvårdsarter noterade inom 200 m buffer från inventeringsområdet under perioden 1997-2022, enligt Artportalen 
(sökning 2022-05-13). 

 

Naturvärdesinventering 

WSP har på uppdrag av Bolaget genomfört en naturvärdesinventering över ansökt verksamhetsområde. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i 

landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma vilka 

naturvärden dessa områden har och vilken påverkan den planerade solcellsanläggningen kan komma 

att ha på dessa. Identifierade områden och sammanställning av befintlig information redovisas i sin 

helhet i bilaga 3. 

En fältinventering genomfördes den 15 juni och 4 juli 2022. Totalt identifierades sex naturvärdesobjekt, 

se figur 15. Samtliga utpekade objekt finns inom betesmark, där värdena är som högst i betesmarkens 

nordvästra del. Tallskogen i inventeringsområdets västra del, samt största delen av den trädklädda 

betesmarken i sydöst har inte tilldelats naturvärde då vare sig biotop- eller artvärdena i dessa områden 

når upp till visst naturvärde. 

Under fältinventeringen noterades fem fridlysta eller rödlistade arter, se figur 16. De fridlysta växtarterna 

är ängsnycklar, grönvit nattviol och backsippa. Backsippa är även rödlistad som sårbar (VU). De 

rödlistade insektsarterna som noterades är bredbrämad bastardsvärmare och ängsmetallvinge, som 

båda är rödlistade som nära hotad (NT). 
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Figur 15. Identifierade naturvärdesobjekt från fältinventeringen. 
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Figur 16. Rödlistade och fridlysta arter som noterades under fältinventeringen. 

 

I anslutning till åkermarken inom verksamhetsområdet finns ett flertal stenmurar och två odlingsrösen 

som omfattas av generellt biotopskydd. 

En bedömning av verksamhetens påverkan på naturvärden i området kommer att göras mer utförligt i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

5.6.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Skogsmarken inom verksamhetsområdet bedöms ha begränsade naturvärden. Skogsmarken utgörs av 

produktionsskog och är i slutet av sin produktionscykel, och kommer att avverkas inom relativt snar 

framtid oberoende av huruvida solcellsanläggningen uppförs eller ej. Jämfört detta nuläge bedöms 

således inte solcellsanläggningen leda till någon förlust av dessa skogsbestånd. 

Befintliga naturvärden utgörs främst av betesmarker i norra och östra delen av verksamhetsområdet, 

och arter kopplade till dessa. Marken kommer fortsättningsvis kunna användas till visst 

jordbruksändamål genom bete eller genom att vegetation samlas ihop efter slåtter och ges som foder 

till djur. Bolaget planerar att vidta åtgärder för att fortsatt gynna den biologiska mångfalden inom 

verksamhetsområdet, se avsnitt 4.3 ovan. I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer det 

utvecklas vilka skyddsåtgärder som avses vidtas för att säkerställa att anläggningen av solcellsparken 

inte medför någon negativ påverkan på fridlysta och rödlistade arter. 

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet kommer ingå i kommande tillståndsansökan. 

Behov av eventuella skyddsåtgärder för att skydda biotopskyddade objekt beskrivs i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 
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5.6.3 Samlad konsekvensbedömning 

Resultatet av den planerade verksamheten kommer bli en förändring av naturmiljön inom 

verksamhetsområdet, då nuvarande produktionsskog omvandlas till öppna gräsbevuxna ytor och 

betesmarken tas i anspråk för solpaneler. Detta kommer medföra en viss negativ effekt för större 

däggdjur, som inte längre har tillgång till det instängslade området, och för fågellivet som också kommer 

uppleva en viss habitatförlust. Det bör dock påpekas igen att hela skogsområdet ingår i ett aktivt 

skogsbruk som avverkas regelbundet oberoende av den planerade solcellsparken. Den negativa 

effekten av verksamheten relativt nollalternativet ligger främst i att hela området avverkas samtidigt 

under en kortare period. Skyddsåtgärder för att säkerställa att fridlysta och rödlistade arter inte påverkas 

kommer hanteras i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Bolagets ambition är att skapa en anläggning för produktion av förnybar energi som även i möjligaste 

mån bidrar till att stärka områdets naturvärden. Det kvarstår fortfarande att anläggningen kommer 

medföra en snabb förändring av naturmiljön inom hela ytan på kort tid och att dess funktion för växt- 

och djurlivet kommer förändras. Åtgärderna tidsbegränsas också till verksamhets driftskede. 

Betesmarken tas inte ur bruk och dess kvalitet kommer inte att försämras. Förutsättningar finns därför 

för att återuppta ett aktivt brukande av marken efter att anläggningen avvecklas. 

Den samlade bedömningen är således att verksamheten medför en liten negativ påverkan för områdets 

naturvärden. 

5.7 FRILUFTSLIV OCH REKREATION  

5.7.1 Förutsättningar 

Det finns inga utpekade vandrings- eller cykelleder inom eller i närheten av den planerade solparken. 

Området som ska hägnas in är dels produktionsskog, dels betesmark och marken som berörs är 

allemansrättsligt tillgänglig. Skogsmarken bedöms kunna användas för lokal rekreation såsom 

promenader, svamp- och bärplockning, i första hand av närboende som rör sig i området. Området är 

dock i vissa delar snårigt och svårtillgängligt. Betesmarken används sannolikt i mindre grad eftersom 

den är inhägnad och betas av nötkreatur. 

5.7.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Anläggningen kommer att hägnas in och blir därmed inte längre tillgänglig för allmänheten. De stora 

värdena för friluftsliv och rekreation i området bedöms dock inte vara knutna till det planerade 

verksamhetsområdet utan snarare till Mosslunda naturreservat där det finns markerade vandringsleder. 

Skogsområdet bedöms i stort som snårigt och svårtillgängligt för allmänheten. 

5.7.3 Samlad konsekvensbedömning 

Solparken innebär påverkan på närboendes möjlighet att röra sig i området. Naturreservatet och Natura 

2000-området Mosslunda som ligger i närheten kommer att fortsätta vara tillgängligt. Verksamheten 

bedöms medföra en liten negativ påverkan på friluftslivet och rekreationen i området. Skogsområdet 

bedöms i stort som snårigt och svårtillgängligt för promenader, svampplockning mm. Det finns likartade 

skogsområden utanför verksamhetsområdet som kan fylla samma syfte och tillgängligheten till 

Mosslunda är oförändrad. 

5.8 LANDSKAPSBILD  

5.8.1 Förutsättningar 

Det planerade verksamhetsområdet ligger i ett i huvudsak öppet åkerlandskap med utspridda områden 
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med gårdsmiljöer, skogspatier och annan övrig vegetation. Ett ca 3 km långt område med 

produktionsskog sträcker sig från norr till söder, där anläggningens placering ingår i skogsområdets 

södra spets. 

De större landskapsdefinierande karaktärerna i landskapet utgörs av en kraftledning som löper centralt 

genom anläggningen, ytterligare en kraftledning som korsar områdets nordöstra del samt väg 19 som 

går väster om den planerade anläggningen. Utöver dessa rinner Ramsjöbäcken längs med väg 19, och 

Ugerupsvägen går söder om den planerade anläggningen. 

Avstånden mellan bostäder och inhägnat område är ca 105 meter (Mosslunda 4:1), ca 110 m (Ugerup 

49:2), ca 190 m (Furuhuset 1:2) och 75 m (Furuhuset 1:5). Fastighetsägaren på Furuhuset 1:5 är 

markägare till solcellsparken. Bostadshuset på Furuhuset 1:7 ligger ca 180 m öster om inhägnat 

område. 

I figur 17-20 visas vyn mot den planerade solcellsanläggningen från olika riktningar i omgivande 

landskap. Fotomontage har också tagits fram för att visualisera hur solenergianläggningen kan uppfattas 

på avstånd från olika platser i landskapet. Dessa visas i Bilaga 1. 
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Figur 17. Vy från väg 19 väster on den planerade anläggningen. Skogsområdet i bakgrunden kommer att avverkas för placering 
av solcellspaneler. Insynsskydd kommer vid behov att bevaras/planteras. 

Figur 18. Vy från Ugerupsvägen söder om planerad solcellsanläggning. Skogsområdet i bakgrunden kommer att avverkas. En 
höjd i landskapet framför skogsområdet ger ett naturligt insynskydd. 
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Figur 19. Vy från vandringsled i naturreservatet Mosslunda, norr om planerad solcellsanläggning, mot solparken i riktning söderut. 
Skogsområdet i bakgrunden ingår i naturreservatet och kommer inte att påverkas av att anläggningen uppförs. Från 
naturreservatet kommer inte solcellsanläggningen att synas. 

Figur 20. Vy öster om planerad anläggning. Paneler kommer att placeras i skogsområdet samt en beteshage bakom 
den hage med ligghall som syns närmast i bild. 
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5.8.2 Miljökonsekvenser och förebyggande åtgärder 

Solcellsparken kommer medföra en påverkan på landskapsbilden genom att skogsmark och betesmark 

omformas till en solcellspark. Detta kommer medföra en förändring av den allmänna landskapsbilden, 

främst i närområdet, eftersom landskapet i övrigt främst utgörs av jordbrukslandskap. 

Anläggningen omges av skogsmark i norr, vilket begränsar insynen och påverkan på landskapet på 

avstånd. Insynen bedöms bli störst från söder och öster där omgivningen domineras av jordbruksmark. 

Se Bilaga 1 för 3D-visualiseringar över anläggningen som ger en uppfattning om volymer. 

Visualiseringar i bilagan är baserade på exempellayout med tracker-system.  

Solpanelerna är inte tillräckligt höga för att vara synliga på stora avstånd, så påverkan bedöms bli lokal. 

Synligheten lokalt påverkas i hög grad av åldern på omgivande produktionsskog. Anläggningen kommer 

att synas från väg 19 som ligger västerut. För dem som passerar på vägarna söder och öster om 

anläggningen kommer anläggningen att vara synlig, dock mildras insynen från sydväst då det ligger en 

höjd mellan vägen och verksamhetsområdet. Skogen mellan panelerna och närboende söder om 

solparken kommer inte att avverkas, vilket kommer att mildra påverkan av parken avsevärt. Insynen 

från andra närliggande gårdar bedöms bli begränsad då sikten till stor del skyms av skog, befintligt 

landskap och/eller byggnader. 

5.8.3 Samlad konsekvensbedömning 

Genom bevarande av befintlig vegetation eller anläggning av insynsskydd kan insynen till själva 

anläggningen kraftigt begränsas, vilket mildrar effekten på landskapsbilden på nära håll. En större 

negativ effekt kan uppstå under vinterhalvåret då träden saknar löv, men även då fyller insynsskydden 

sin funktion genom att de är så breda och därigenom svåra att se igenom. Effekten på landskapsbilden 

från närboende bedöms snarare ligga i att en större areal skog avverkas under kort tid, vilket kommer 

ge en förändring av nuvarande landskapsbild.  

Sammantaget bedöms inte anläggningen leda till betydliga störningar vad gäller utsikten från 

närbelägna bostadshus. Landskapsbilden kommer att påverkas, men effekten minimeras av 

anläggningens låga utformning. Skogsmarken utgörs av produktionsskog och är i slutet av sin 

produktionscykel, och kommer dessutom att avverkas inom relativt snar framtid oberoende av huruvida 

solcellsanläggningen uppförs eller ej. Vidare innebär inte driften någon ytterligare störning i form av 

buller eller liknande. Det bör också påpekas att uppfattningen av en solcellsparks påverkan på 

landskapsbilden troligtvis är högst subjektivt. Sammantaget bedöms anläggningen medföra en liten 

negativ konsekvens på landskapsbilden i ett lokalt perspektiv. 

6 RISK 

Anläggningen kräver inte särskilt mycket tekniskt underhåll och kommer därför att vara obemannad 

under större delen av tiden. Risk för skada på människor kommer hanteras genom etablering av ett 

stängsel kring hela anläggningen samt vid behov installation av kameror för övervakning. Etableringen 

kommer ske i enlighet med Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler. Vid intrång i området kontaktas 

polisen. Med hänsyn till detta bedöms anläggningen inte utgöra någon risk för människors säkerhet. 

 

Batterilager som installerats och underhålls på rätt sätt anses som säkra. Risker för överladdning, 

överbelastning och brand kan förekomma men är enligt Elsäkerhetsverket mycket små.  
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7 MILJÖKVALITETSNORMER 

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

miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 

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

påtagliga olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, vattenförekomster, fisk- 

och musselvatten och buller. Verksamheten kommer inte medföra påverkan på några antagna 

miljökvalitetsnormer. 

8 SAMLAD BEDÖMNING 

Verksamheten innebär att ett arrendeområde på ca 49 ha, varav verksamhetsområdet med inhägnade 

solpaneler utgör ca 44 ha, tillfälligt tas i anspråk till förmån för fossilfri elproduktion. Återställning av 

marken kommer vara möjlig efter avslutad verksamhet. Anläggningen anpassas också för att skapa 

värden för biologisk mångfald och bevara rekreationsvärden samt för att värna landskapsbilden.  

Verksamheten bedöms medföra obefintliga/positiva konsekvenser för markanvändningen. För 

miljöaspekterna kulturmiljö, yt- och grundvatten, områdesskydd och riksintressen bedöms 

konsekvenser bli obetydliga. Konsekvenserna på naturmiljön, friluftslivet och rekreation bedöms bli små. 

Tack vare de skyddsåtgärder som vidtagits genom anläggningens fysiska projektering undviks negativa 

effekter och konsekvenser för de allra flesta miljöaspekter. Den negativa konsekvens som uppstår för 

landskapsbilden bedöms som liten på grund av anläggningens låga utformning. Den planerade 

anläggningen får därmed i förhållande till detta anses vara väl planerad och lokaliserad och i samklang 

med utformning av projekt som leder till ett mer hållbart samhälle.  

Sökande anser mot bakgrund av ovan att verksamheten inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

9 PLANERADE UTREDNINGAR 

En naturvärdesinventering enligt SIS-standard har genomförts för att utreda anläggningens eventuella 

påverkan på naturmiljön i området. 

Vid behov kommer en lantmäteriutredning att genomföras för att möjliggöra att nyttjanderättsavtal kan 

upprättas för den samfällda fastighet som ligger inom det planerade verksamhetsområdet. 

En bländningsanalys kommer att genomföras för att utreda anläggningens eventuella 

bländningspåverkan på omgivningen. 

10 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll påverkas av Länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan, vilket avgör huruvida en liten miljökonsekvensbeskrivning eller en specifik 

miljöbedömning ska upprättas. Vid utformning av en specifik miljöbedömning beaktas kraven i 6 kap. 

35 § miljöbalken samt 16-19 §§ miljöbedömningsförordningen.  

Oberoende av beslut om betydande miljöpåverkan föreslås miljökonsekvensbeskrivningen innehålla i 

huvudsak följande: 
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1. Icke-teknisk sammanfattning 

2. Saken 

3. Inledning 

a. Administrativa uppgifter 

b. Samråd och betydande miljöpåverkan 

4. Metod för miljökonsekvensbeskrivning 

a. Avgränsning 

b. Bedömningsgrunder 

5. Den ansökta verksamheten 

a. Utformning och planerade arbeten 

b. Tidplan 

c. Rådighet över mark 

d. Inarbetade skyddsåtgärder 

e. Skötsel i driftskede 

f. Efterbehandling 

6. Övergripande områdesbeskrivning 

a. Planförhållanden 

i. Översiktsplan 

ii. Detaljplan 

b. Riksintressen 

c. Områdesskydd 

d. Närboende 

7. Alternativ 

a. Lokaliseringsutredning 

b. Alternativ utformning 

c. Nollalternativ 

8. Underlag för bedömning 

a. Miljömål 

b. Miljöbalkens hushållningsregler 

c. Miljökvalitetsnormer 

9. Konsekvensbedömning 

a. Landskapsbild 

i. Förutsättningar 

ii. Påverkan, effekt och konsekvens 

iii. Skyddsåtgärder 

iv. Samlad bedömning 

b. Naturmiljö 

c. Rekreation 

d. Kulturmiljö 

e. Yt- och grundvatten 

f. Naturresurser 

g. Klimatpåverkan 

10. Miljökonsekvenser i byggskedet 

11. Skyddsåtgärder 

12. Risk och säkerhet 

13. Hållbar utveckling 

14. Fortsatt arbete 

15. Samlad bedömning 

a. Konsekvenser för människors hälsa och miljö 

b. Förenlighet med gällande planer 
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c. Påverkan på riksintressen 

d. Påverkan på skyddade områden 

e. Sammanfattning 

16. Referenser 

17. Redovisning av projektmedlemmarnas sakkunskap 
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