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Kapitel 1

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare: Svea Solar Utility Development AB
Organisationsnummer: 559383-4012
Adress: Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm
Kontaktperson: Evelina Steen
Kontaktuppgifter: evelina.steen@sveasolar.com, 076 118 76 57
Projektnamn: Projekt Benestad
Fastighetsbeteckning: Benestad 24:9, 23:6, 27:12 och 28:11
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta

1.1 Samrådsprocessen

Bolaget skickade in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (så kallat 12:6-samråd) till Länsstyrelsen i Kronoberg den 27 juli 2022.
Länsstyrelsen svarade genom att fatta beslut om framtagande av mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB), dnr. 525-3915-2022. Framtagandet av
MKB ska föregås av samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Efter genomfört un-
dersökningssamråd fick bolaget den 27 januari 2023 beslut ombetydande
miljöpåverkan.

Bolaget inleder härmedett avgränsningssamråd inför framtagande avMKB
för att samråda om MKB:s omfattning. Detta dokument utgör ett under-
lag till samrådet och innehåller bland annat beskrivning av verksamheten
samt av förväntade miljöeffekter.
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Kapitel 2

Projektbeskrivning

Följande kapitel beskriver det planerade projektet med dess åtgärder och
områdespåverkan under projektets olika faser.

2.1 Syfte

Svea Solar Utility Development AB (nedan kallat Svea Solar eller verksam-
hetsutövaren) planerar att uppföra en solcellspark i Alvesta kommun. Pro-
jektet syftar till att generera förnyelsebar elektricitet vilken minskar för-
bränningen av fossila bränslen och koldioxidutsläpp. Genom produktion
av lokal energi kommer projektet även bidra till att minska effektbristen
i regionen och innebära minskat slitage och nyinvestering av elnätsinfra-
struktur. Solcellsparken syftar även att gynna den biologiska mångfalden
på platsen.

2.2 Om Svea Solar

Svea Solar är ett ledande företag inom solenergi i Sverige både för privat-
personer, företag och kraftproducenter. Sedan 2014 har företaget växt till
mer än 1000 anställda med närvaro i över 5 länder. Svea Solar är Sveri-
ges största och Europas tredje största företag inom solcellsinstallationer
på tak. Företaget har ett starkt ekosystem av partners och blev utvalt av
IKEA som exklusiv partner av deras solenergilösning Solstråle. Svea Solar
har stark finansiell stabilitet med Altor som minoritetsägare sedan 2022
och samma år kungjordes samarbetet med CarVal Investors som investe-
rar 100 miljoner EUR i Svea Solars solparker [1].

Bolaget har uppmärksammats för sina höga ambitioner och tillväxt, bland
annat som snabbast växande bolag med Dagens Industris pris ´´Superga-
sell”2019. Svea Solars fundament är en vilja att accelerera klimatomställ-
ningen genom att driva bort fossila bränslen från energisystemet. Vårt mål
är att leda övergången till en hållbar framtid genom smarta och innovativa
solenergilösningar, både lokalt och regionalt. Solparker utgör en viktig del
av den övergången då de möjliggör en snabb utökning av stora mäng-
der förnyelsebar el. Varje installerad solpanel bidrar i omställningen till ett
fossilfritt samhälle.

En del av Svea Solars kärnverksamhet är projektering, installation och ägan-
de av storskaliga solparker. Företaget har uppfört flera markbaserade sol-
cellsanläggningar i Sverige, både för eget ägo och till externa kunder, bland
annat den första kommersiella solparken Sparbanken Skåne Solcellspark
i Sjöbo. Svea Solar har en portfolio på över 110 MW solparker färdigställda
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

och under installation samt en pipeline med planerade projekt på över 1
GW.

2.3 Lokalisering

Vid lokalisering av nya projekt föreligger alltid ett gediget arbete i identifie-
rande av lämpliga platser för solcellsparker. Grundläggande förutsättning-
ar för en solenergianläggning är god solinstrålning samt närhet till befintlig
elnätsinfrastruktur med tillgänglig inmatningskapacitet. Marken bör inne-
fatta stora sammanhängande ytor med minimal skuggning för att ge hög
elproduktion. För att minska omfattningen av förberedande markarbeten,
och därmed påverkan på omgivningen, tas även marksammansättningen
i beaktande. Ytterligare viktiga faktorer är eventuella skyddszoner och all-
männa intressen för att minimera verksamhetens påverkan på människor
och miljö.

Från ett nationellt perspektiv är nya produktionsanläggningar av förnyel-
sebar energi viktiga för att minska effektbristen i södra Sverige. Vid jämfö-
relse av kommersiellt tillgängliga förnybara energikällor är solenergi extra
väl lämpad då solinstrålningen som regel är högre i södra Sverige. De ske-
nande elpriserna i södra Sverige (elområde SE3 och SE4) är tydliga indi-
katorer på behovet av mer lokal energiproduktion. Snittpriser på elbörsen
juni 2022 var 122,5 öre/kWh i SE4 och 86,6 öre/kWh i SE3 vilket kan jämfö-
ras med snittpriset i SE1 och SE2 för samma period som var 22,5 öre/kWh
[2]. Det här projektet har därför möjligheten att positivt påverka den lo-
kala privat- och företagsekonomin genom tillskott av lokal elproduktion,
men även genom systemeffekter då ökad distribuerad energiproduktion
innebär minskat behov för investering i eltransmission från norra till södra
Sverige.

Mer utförlig lokaliseringsutredning redovisas i kommandeMKB vilken kom-
mer ta upp aspekter som lyfts samrådet med länsstryrelsen och övrig
samrådskrets.
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

2.4 Val av plats

Svea Solar ämnar att uppföra en solcellspark i Alvesta kommun på fas-
tigheter Benestad 24:9, 23:6, 27:12 och 28:11. Verksamhetsområdet om-
fattar totalt cirka 28 hektar mark vilken utgörs av betesmark, lågproduktiv
åkermark och mindre mängd skog. I figur 2.1 visas verksamhetsområdets
placering.

Figur 2.1: Placeringen av verksamhetsområdet.

Befintlig elinfrastruktur och tillgänglig inmatningskapacitet är den främsta
begränsningen i utvecklingen av solcellsparker. Efter diskussion med el-
nätsbolaget har anslutningspunkten i Alvesta ort identifierats som lämp-
lig och runtom ställverket har mark inom 3 kilometer inventerats. Givet
solcellsparkens storlek är längre avstånd är ej berättigat från ett tekno-
ekonomiskt perspektiv. Inom det inventerade området har flera platser
undersökts utifrån kriterierna beskrivna i avsnitt 2.3.

Norr om anslutningspunkten breder Alvesta ort ut sig vilket skulle innebära
komplicerade och dyra kabeldragningar som även skulle påverka boende
genom störningar från kabelarbeten. Marken norröver utgörs till stor del
av skog eller mosse vilket innebär dyrare markarbeten och mer omfat-
tande ingrepp i naturmiljö. På åkermarken nordväst från anslutningspunk-
ten bedöms påverkan på landskapsbild och närboende som större. Åker-
marken i nordväst och västlig riktning har högre bördighet och är därmed
sämre lämpad för solcellspark än det planerade verksamhetsområdet. Att
gå längre söderut skulle innebära att elanslutningskostnaderna överstiger
vad som är ekonomiskt rimligt.
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

Genom en samlad bedömning av lokaliseringens påverkan på det plane-
rade verksamhetsområdet och dess omgivning har den sökande bedömt
aktuell plats som den mest lämpade. Flera aspekter motiverar den valda
platsen, varav de huvudsakliga listas i punktform nedan.

• Närhet till anslutningspunkt med god anslutningsmöjlighet.

• Verksamhetsområdets storlek är väl anpassat till elnätet för att kunna
utnyttja hela den tillgängliga kapaciteten som kan anslutas.

• Området har god solinstrålning för generering av el med solceller.

• Området ligger relativt avskilt i förhållande till andra platser.

• Jordbruksmark kan enkelt återställas till ursprungligt skick och kom-
mer ej att tas ur produktion.

• Ingen skyddad naturmiljö utöver strandskyddet vid Hjortsbergaån.

• Inga kända fornlämningar och andra skyddsvärda objekt påverkas av
installationen.

• Solparken kommer att generera förnybar elenergi som minskar den
rådande effektbristen.

• Markägaren till fastigheterna ställer sig positivt till satsningen.

Nedan följer ett antal bilder på siten, se figur 2.2 till 2.4.

Figur 2.2: Bild tagen i nordostlig riktning, visar korsande luftledningar.
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

Figur 2.3: Bild tagen i västlig riktning, visar åkermark och skogsparti.

Figur 2.4: Bild tagen i sydvästlig riktning, tagen från vägkant.
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2.5 Anslutningspunkt

Anslutningen sker till Alvesta Energis elnät till ställverket i Alvesta ort på
fastigheten Alvesta 15:8. Efter dialog med elnätsägaren har området be-
dömts ha goda elnätsförbindelser och stark elnätsinfrastruktur för att ta
emot den aktuella kapaciteten. Dragning av högspänningskablar från ställ-
verket till anläggningen görs av elnätsbolaget och prövas i ett separat
ärende.

2.6 Tidsplan

Driftperioden för verksamheten är 40 år, preliminärt 2024 till 2064, be-
roende på tidsåtgång för projektering och byggnation. Anläggningen kan
enkelt och snabbt monteras ner genom ett reversibelt installationsförfa-
rande och återställas för att möjliggöra fortsatt betesdrift eller annat jord-
bruk på området.

2.7 Rådighet över mark

Arrendeavtal upprättas med markägare.

2.8 Avgränsning och omfattning

Den tidsmässiga avgränsningen för miljöbedömningarna i samrådsunder-
laget är solcellsparkens planerade driftskede, vilket motsvarar den teknis-
ka livslängden på 40 år.

Den geografiska avgränsningen för miljöbedömningarna i samrådsunder-
laget omfattar verksamhetsområdet och dess direkta närområde, vilket är
den yta inom vilken störningar kan väntas uppstå när projektet byggs och
är i drift.

Den tematiska avgränsningen förmiljöbedömningarna omfattar demiljöa-
spekter som bedöms kunna påverkas av verksamheten, vilket är följande:
naturmiljö, kulturmiljö, yt- och grundvatten, friluftsliv, landskapsbild och
närboende, markanvändning och klimat.

2.9 Anläggningens utformning

Svea Solar avser uppföra en solcellspark väster om väg 126 mellan byarna
Änganäs och Benestad, straxt söder om Alvesta ort. Den totala verksam-
hetsytan är cirka 28 hektar som för närvarande till stor del används som
betesmark med en mindre del lågproduktiv åkermark. Faktiskt använd yta
reducerasmed diverse ytor vilka lämnas fria. Två skogspartier, ledningsga-
ta, och skyddsområde till strandgräns och bäck utgör tillsammans cirka 6
hektar vilket innebär att total inhägnad yta uppgår till cirka 22 hektar. Pro-
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

jekttiden är 40 år och under den tiden kommer anläggningen årligen att
producera el motsvarade 1 400 villor eller 8 500 elbilar 1.

I figur 2.5 presenteras verksamhetsområdet med måttangivelser. Prelimi-
närt hålls 30 meters avstånd till väg 126 och Trafikverket vilket bekräftats
av Trafikverket i undersökningssamrådet.

Figur 2.5: Planerat verksamhetsområde med måttangivelser.

Norr om verksamhetsområdet flyter Hjortsbergaån, till vilken ett skydds-
avstånd om 20 m lämnas. Strandskyddsärendet kommer att prövas se-
parat. Från Svea Solars tidigare erfarenhet säkerställer 20 m avstånd att
allmännheten har fortsatt tillgång till strandområdet.

Figur 2.6 visar den preliminära layouten och panelradernas placering inom
området. Ett öppet område lämnas för luftledningar i områdets norra del,

1Antar årlig genomsnittsförbrukning om 12 000 kWh per villa samt 2 000 kWh per elbil
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

i enlighet med ledningsägarens säkerhetsföreskrifter.

Figur 2.6: Solparkens preliminära utformning.

Verksamheten innebär lindriga ingrepp i marken. Åtgärder som krävs för
att uppföra anläggningen är pålning avmetallstativ, schaktning av kablage
samt lindriga markarbeten för att upprätta transformatorstationer. Även
stängsel etableras som avgränsar anläggningen och begränsar tillgäng-
ligheten för obehöriga.

Anläggningen innehåller utrustning som solpaneler, växelriktare och trans-
formatorhus. Komponenterna somanvänds har bästamöjliga tekniska egen-
skaper för att förhindra, förebygga och motverka skada eller olägenheter
för miljö och människor.
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Kapitel 2 Projektbeskrivning

2.10 Byggnation

Den första fasen i det fysiska arbetet för projektet är byggnationen, vil-
ket innefattar installationen av solcellsparken och alla ingrepp som sker
under denna fas. Byggnationen tar cirka 3 månader och för att minimera
risken för eventuella olyckor kommer verksamhetsutövaren att följa Elsä-
kerhetsverkets riktlinjer under byggnation.Material levereras till platsen via
befintliga vägar, därefter pålas metallstativ ner i marken på cirka 1,5-2,5 m
djupmed hjälp av pålningsmaskin. Markställningenmonteras radvis i väst-
östlig riktning. Solpanelerna förankras i ställningen och kopplas samman
till en växelriktare som i sin tur kopplas till en av transformatorhusen in-
om anläggningen med hjälp av kablage. Därefter kopplas anläggningen
till elnätet och nätägaren ansvarar för anslutningen.

2.10.1 Solpaneler

Anläggningenbestår av cirka 26000 solcellspaneler av typenmonokristal-
lina kisel, vilket är i nuläget den vanligaste solpanelstypen på marknaden.
Verksamhetsutövaren har planerat att använda 645W-paneler med unge-
färlig dimension 1,3 x 2,4 meter. Slutgiltigt val av panel bestäms inför be-
ställning av material, men storleken på solcellspanelerna brukar inte skil-
ja sig i någon större utsträckning. Panelerna monteras på ett metallstativ
som är förankrat i marken.

Figur 2.7: Svea Solars befintliga solpark i Sjöbo.

Avståndet mellan underkanten av panelerna och marken är cirka 80 cm. I
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överkant blir anläggningen inte högre än fyra meter. Mest troligt blir den
cirka 3 meter hög, enligt initiala beräkningar. Solcellsmodulerna placeras i
långa rader väst-östlig riktning så att panelerna lutar åt söder. I slutlig pro-
jektering optimeras anläggningen för att hitta optimal lutning och radav-
stånd. I den preliminära layouten för anläggningen är radavståndet cirka
4.5 meter och lutningen cirka 30 grader.

Figur 2.7 visar en bild från verksamhetsutövarens anläggning i Sjöbo. Bil-
den representerar hur Projekt Benestad kommer se ut, dock utformas pla-
ceringen av paneler till den faktiska geometrin. En annan skillnad mellan
anläggningen i Sjöbo och det här projektet är att solcellspanelerna pla-
ceras i porträtt i stället för landscape. Det innebär att man installerar två
stående paneler ovanpå varandra (2 m x 2,2 m) i stället för tre liggande (3
m x 1,3m).

2.10.2 Växelriktare

Solcellspanelerna sammankopplas och ansluts till en växelriktare somom-
vandlar likström till växelström. Dessa placeras antingen utspridda bakom
solcellsmodulerna på markställningen eller tillsammans på en eller flera
separata ställningar. I den befintliga parken i Sjöbo förankrades växelrik-
tarna i markställningen bakom solcellspanelerna, se figur 2.8.

Figur 2.8: Växelriktare förankrade i markställningen. Bild från Svea Solars solpark i Sjöbo.

2.10.3 Montagesystem

Solcellspanelernamonteras på ihåligametallpålar somär förankrade imar-
ken och har ungefärliga dimensioner 7 x 7 cm. De slås ned i marken med
hjälp av en pålningsmaskin, se 2.9. För att fastställa på vilket djup som pål-
ningen ska göras, utförs dragtester. Dragtestet innebär att man testar att
påla marken för att sedanmäta vilken kraft som behövs för att dra upp på-
larna. Normalt görs pålning på omkring 1,5–2 meters djup. Anläggningen
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kommer innehålla omkring 10 000 pålar.

Figur 2.9: Montagesystem förankras med pålningsmaskin.

2.10.4 Transformatorhus

För att transformera spänningen i solcellsparken så att den är kompati-
bel med överliggande elnätet krävs transformatorhus på området. Trans-
formatorbyggnaderna är små, cirka 2 x 3 meter och cirka två meter på
höjden. De uppförs på makadambäddar. För en tydligare bild av ett trans-
formatorhus och de markarbeten som uppförandet av dessa innebär, se
figur 2.10. Anläggningen kommer innehålla upp till 10 transformatorhus.

Figur 2.10: Vänster: markförberedelser för transformatorhus. Höger: transformatorhus.

Transformatorhusen kommer att följa de standarder somfinns enligt IBH14.
De är säkerhetsanpassade och uppfyller branschspecifika krav och rikt-
linjer. Transformatorn är den enda komponenten som kräver ett bygglov i
solcellsparken och ansökan kommer att göras separat hos Alvesta kom-
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mun.

Lågspänningskablar från växelriktarna kopplas till transformatorhusen som
omvandlar spänningen. Högspänningskabel drasmellan transformatorhu-
sen och sedan till nätägarens ställverk i Alvesta ort. Dragning av högspän-
ningskabeln kommer prövas i ett separat ärende av nätägaren. Ställverket
ägs av Alvesta Energi och ligger på fastigheten Alvesta 15:8.

2.10.5 Stängsel

Området för solparken inhägnas med stängsel, vilken typ är ännu inte be-
stämt. Inhägnad görs för att tydligt markera verksamhetsområdets grän-
ser och för att hindra obehöriga att tillträda elproduktionsanläggningen.
Stängslet håller även storvilt utanför verksamhetsområdet samtidigt som
det håller inne eventuellt betande djur. Stängslet uppförs med en glipa
på cirka tio cm till marken, vilket möjliggör tillträde för mindre djur. An-
läggningen inhägnas också av försäkringsskäl som kan medföra krav på
stängslets utformning. Figur 2.11 visar hur stängslet kan se ut.

Figur 2.11: Vänster: viltstängsel. Höger: industristängsel.

2.10.6 Servicevägar

I största mån används existerande vägar men beroende på parkens ut-
formning kan enklare grusväg om cirka 3 m behöva anläggas inom verk-
samhetsområdet. Detta för att underlätta installationsprocessen och drif-
ten av anläggningen. Likt transformatorstationernasmakadambädd så tas
gruset bort vid återställning av marken som återställs till ursprungligt till-
stånd.
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2.10.7 Markarbeten

Verksamheten medför mindre markarbeten under installationsprocessen,
såsom schakt för kablar och transformatorhus samt för pålning av mark-
ställningen. Kabelschakten är ungefär 70 cm breda och 50 cm djupa och
anläggs mellan växelriktarna och transformatorhusen. Kabelschakt visas i
figur 2.12.

Figur 2.12: Schakt för kabelgångar.

2.11 Underhåll

Verksamheten medför inte att jordbruksmarken tas ur produktion. För att
kunna bevara markens status som jordbruksmark kommer verksamheten
att bedrivasmed jordbruksliknande skötsel. Det kan innebära fårbete, slåt-
teräng eller produktion av vallfodermellan panelraderna. Ambitionen är att
så en fröblandning som får blomma under vår och sommar och sedan ha
ett efterbete med får. Det är så som solcellsparken i Sjöbo sköts. I när-
heten finns lantbrukare aktiva inom fårskötsel där samarbete med fördel
ingås. I det fall att verksamheten kombineras med fårbete, fyller stängslet
ytterligare en funktion, att hålla inne djuren.

Anläggningen övervakas kontinuerligt på distans och årligen genom pla-
nerad teknisk besiktning av komponenter och utrustning och rengöring av
paneler. Anläggningen kan även användas i utbildningssyfte, till exempel
studiebesök för elever. Om kameraövervakning används i säkerhetssyf-
te kommer regler som finns i dataskyddsförordningen GDPR samt kame-
rabevakningslagen följas och kamerorna kommer endast övervaka själva
solcellsanläggningen och ett begränsat område kring staketet och grin-
darna.
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2.12 Återställning

Efter projekttidens slut åtar sig verksamhetsutövaren att ansöka om nytt
miljötillstånd för verksamheten om projektet önskas fortsätta.

Återställningen innebär ett reverserat installationsförfarande, bland annat
demontering av solcellspanelerna, växelriktare och montagesystem samt
borttagande av kablage. Marken där transformatorhusen har stått åter-
ställs genom att ta bort makadambädden, plantera matjord och så jorden
med vall eller annan gröda enligt markägarens önskan.

Materialet kommer antingen att återvinnas eller återanvändas. Den långa
perojektperioden gör det svårt att förutspå hur materialet kommer att tas
tillvara på vid projektets slut men verksamhetsutövaren kommer se till att
komponenterna återgår till materialkretslopp.

2.13 Alternativ utformning

Anläggningen är dimensionerad efter den effekt som närliggande ställ-
verk kan ta emot utan behov av större renoveringar. Genom att ha ett
sammanhängande verksamhetsområde krävs det endast en grävning från
anslutningspunkten i parken fram till nätägarens ställverk. Om solcellspar-
ken vore mindre skulle grävningen för nätanslutning fortfarande vara av
samma omfattning, men i det fallet förse elnätet med mindre el. Skulle
anläggningen delas upp på flera friliggande inhägnader skulle nätägaren
behöva gräva kablage från varje anslutningspunkt i varje park fram till ställ-
verket, vilket skulle medföra större markingrepp och kostnader. Av dessa
skäl bedöms det som mer hållbart att bygga storskaligt från första bör-
jan. Ett sammanhängande verksamhetsområde underlättar även för verk-
samhetsutövaren att utföra underhåll och avhjälpning vid fel under hela
parkens livslängd.

Det finns även alternativ vad gäller typen av solpaneler som används. För
det aktuella projektet kommer paneler av typen monokristallin kisel att
användas istället för polykristallina kisel paneler. Monokristallina paneler
är mer yteffektiva och kräver således mindre yta jämfört med alternativet.
De är även svarta och antireflexiva till skillnad från polykristallina paneler
som är blåa i tonen, vilket gör ett diskretare intryck i landskapet.

Solcellsparken utgörs av solcellspaneler som uppförs radvis i östvästlig
riktning med fixerad lutning mot söder, så kallat fixed-tilt system. Ett al-
ternativ till fixed-tilt är en teknik kallad single-axis trackers, vilket innebär
rörliga paneler som kan flyttas mellan två lägen i öst/väst alternativt följa
solens bana dagligen för maximal elproduktion. Detta alternativ har valts
bort av flera skäl. Det är inte lika yteffektivt som fixed-tilt, tekniken krä-
ver bla större utrymme mellan raderna av paneler. Det är också dyrare per
installerad effekt, samt kräver mer underhåll eftersom systemet är upp-
byggt av rörliga komponenter. Trots detta kan dessa rörliga alternativ vara
lämpliga i vissa fall då ett större avstånd mellan panelerna möjliggör för
exempelvis mer rationell odling på marken. Detta bedöms dock inte som
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nödvändigt i detta projekt eftersom marken inte är brukningsvärd. Fixera-
de paneler med mindre underhållsbehov bedöms också som fördelaktigt
för att kunna bedriva fårbete inom anläggningen, eftersom rörliga kompo-
nenter kan vara störande för fåren.

Av dessa skäl bedöms den valda utformningen och tekniken vara de mest
fördelaktiga och den bästa tillgängliga tekniken sett till platsens förutsätt-
ningar.

2.14 Avfall och kemiska produkter

Anläggningen genererar inget avfall som behöver hanteras under driftti-
den. Vid nedmontering av anläggningen kommer komponenterna att kun-
na återanvändas eller återvinnas.

Anläggningen innehåller få komponenter som skulle kunna förorena mil-
jön. Den enda komponenten som kan bidra till föroreningsspridning är
oljan i transformatorhusen. För att minimera risken använder Svea Solar
transformatorhus som är säkrade med invallning vilket hindrar eventuellt
läckage att spridas.

2.15 Risker och säkerhet

Elsäkerhetsverkets riktlinjer och regler följs vilket minimerar risken för all-
varliga olyckor. Dessutom innehåller anläggningen inga rörliga komponen-
ter vilket reducerar risken för olyckor.

Terrängkörning är nödvändig under installationsprocessen och kommer
att utföras på ett hållbart sätt. Området inhägnas och blir en byggarbets-
plats under tiden för installation vilket räknas som undantag från terräng-
körningslagen.

Drivmedel, olja mm. ska hanteras så att anslutande mark och vatten inte
förorenas.

Under pålningsprocessen kan diverse komponenter under markens yta
komma att skadas såsom ledningar och kablar. Inför installationen kom-
mer därför all data kring känsliga delar av verksamhetsområdet samlas in
från exempelvis databasen Ledningskollen (en databas för kablage och
vattenledningar).

För att motverka barriäreffekt på storvilt har utformningen av anläggning-
en konstruerats med viltpassager och avstånd till skogspartier. För att mi-
nimera potentiell påverkan på djur som ej är rapporterade i Artportalen
kommer kablar grävas ned i stället för att vara luftburet. I och med att an-
läggningen kommer konstrueras utan rörliga komponenter kommer finnas
stora markytor för fåglar att vila på. Kablar som är ovan mark kommer för-
ses med gnagskydd för att minska risken för att djur kommer till skada
samtidigt som komponenterna i anläggningen skyddas.
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Solcellsanläggningenmedför inte risker förmänniskors hälsa. Under drifts-
tiden för anläggningen avges inte ljud, toxiska ämnen, reflektion eller annat
som skulle kunna skada människors hälsa.

Anläggningen inhägnas med stängsel tre delar vilket gör att området inte
blir tillträdesbart för allmänheten. Eftersom dennamark i dagsläget utgörs
av åkermark, kan den teoretiskt sett anses vara tillgänglig för allmänheten.
I praktiken går det dock inte att beträda området under stora delar av året
eftersom det kan medföra skada eller annan negativ inverkan på odling-
arna, vilket strider mot den princip som beskrivs i 7 kap. 1§ miljöbalken.
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Skyddade områden och planer

Följande kapitel beskriver eventuella skyddade områden och allmänna in-
tressen. Som underlag används karttjänster från bland annat Naturvård-
verket, Riksantikvarieämbetet, Artportalen, länsstyrelsen och kommunen.

3.1 Skyddade områden

Det planerade verksamhetsområdet omfattas inte av några nationella eller
internationella naturskydd, utöver strandskyddet runt Hjortsbergaån. Figur
3.1 visar skyddad natur inom och omkring verksamhetsområdet. Närmaste
skyddsområdet är landskapsskyddsbildsområdet Blädingeåsen cirka 1 km
bort vilket är väl avgränsat från anläggningen genom skogspartier öster
om väg 126.

Figur 3.1: Skyddad natur och naturinventeringar inom och omkring verksamhetsområdet.

Dispens från strandskyddet kommer hanteras i ett separat ärende. Svea
Solar bedömer att solcellsparken är förenlig med strandskyddets syften,
dvs. allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevarande av go-
da livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Upphörande av kon-
ventionellt jordbruk innebär minskat näringsläckage till ån och Svea Solars
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åtgärder för ökad biologisk mångfald inom anläggningsområdet innebär
en positiv påverkan på livsvillkor för djur och växtliv.

3.2 Skyddade arter

Kontroll mot Artportalen har genomförts, och inga rödlistade , invasiva el-
ler fridlysta arter har observerats under de senaste 25 åren inom verksam-
hetsområdet [3]. Inom cirka 100 meter från verksamhetsområdet har ett
antal arter observerats, vilka presenteras i tabell 3.1.

Till kommandemiljökonsekvensbeskrivning kommer ett utlåtande från obe-
roende naturvårdskonsult bifogas. Naturvärdena på platsen kommer un-
dersökas för att göra eventuella anpassningar och åtgärder.

Tabell 3.1: Lista på rödlistade arter som har observerats de senaste 25 åren i närheten av
verksamhetsområdet [3].

Art Rödlistning Rapporteringar

Tofsvipa VU 19
Gråtrut VU 11
Stare VU 10
Fiskmås NT 6
Kråka NT 5
Slåttergubbe VU 6
Björktrast NT 5
Skrattmås NT 4
Havsörn NT 3
Buskskvätta NT 2
Kricka VU 2
Sävsparv NT 1
Duvhök NT 1
Ärtsångare NT 1
Hussvala VU 1
Bläsand VU 1
Spillkråka NT 1
Gulsparv NT 1
Fjällvråk NT 1
Strandskata NT 1
Rödvingetrast NT 1
Storspov EN 1

För att minimera potentiell påverkan på fauna som är icke rapporterad
kommer kablaget att grävas ned i marken i stället för att vara luftburet. An-
läggningen kommer konstrueras utan rörliga komponenter och det kom-
mer även finnas stora markytor för fåglar att vila på.

Bedömningen är att en artskyddsdispens inte behövs för den planerade
verksamheten. Skyddsåtgärder för att minimera påverkan på fåglar och
andra djur åtas.
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3.3 Generellt biotopsskydd

Vid platsbesök identifierades objekt som omfattas av det generella bio-
topskyddet.

Åkerholmar och småvatten indentifierades. Vid ingrepp i åkerholme så
kommer biotopskyddsdispens sökas, annars anpassas utformningen av
solcellsparker så att avstånd lämnas till biotopskyddade objekt. Panelra-
derna kan komma att sträcka sig över dikena, men pålarna kommer förläg-
gas på avstånd. Efter dialog med Länsstyrelsen kräver en sådan utform-
ning ej biotopsskyddsdispens.

3.4 Kulturhistoriska lämningar

Det finns inga fornlämningar inom cirka 300 meter från området. En övrig
kulturhistorisk lämning i form av en hägnad finns cirka 80m väster om om-
rådets norra del, samt ett antal övriga kulturhistoriska lämningar intill järn-
vägenmer än 200mbort från området. Verksamhetsområdet i förhållande
till närliggande kulturhistoriska lämningar visas i figur 3.2. Om fornlämning-
ar mot förmodan påträffas under byggnation kommer verksamhetsutöva-
ren att följa Kulturmiljölagen med plikt om att avbryta installationen och
anmäla fyndet till Länsstyrelsen.

Figur 3.2: Kulturhistoriska lämningar inom och omkring området.
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3.5 Övriga skyddsområden

Anläggningen omfattas av område för förbud mot markavvattning vilket
gäller i majoriteten av södra Sverige men är ej relevant för anläggningen
då ingen markavvattning sker.

I närheten av verksamhetsområdet har finns områden för ängs- och be-
tesmarksinventering samt våtmarksinventering. Dessa områden omfattas
och påverkas ej av anläggningen.

Figur 3.3: Övriga skyddade områden och inventeringar.

3.6 Riksintressen

Riksintressen inom och runt anläggningen visas i figur 3.4. Anläggning-
en ligger inom ett större område på över 300 000 hektar för riksintresset
skyddade vattendrag benämnt Mörrumsån. Inom detta område är vatten-
kraft samt vattenreglering eller vattenledning ej tillåtet, vilket innebär att
riksintresset inte berörs av verksamheten då en solcellspark inte har på-
verkan på existerande vattenförhållanden.

Drygt 500mbort från verksamhetsområdet finns riksintresse för kulturmil-
jövård benämnt Benestad-Blädinge-Oby-Näs. Området huserar gravfält
och andra fornlämningsmiljöer, och består av odlingslandskap med be-
tade hagmarker, samt herrgårdar, ladugårdar och andra byggnader [4].
Verksamhetsområdets förhållande till kulturhistoriska lämningar har redan
beskrivits i avsnitt 3.4 och inga lämningar inkräktas på. Verksamhetsområ-
det avgränsas från hag- och betesmarkerna genom skogspartier. Kultur-
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historiska byggnader och infrastruktur är främst koncentrerade i de södra
delarna av kulturmiljöområdet, dvs. längre bort från verksamhetsområdet.

Figur 3.4: Riksintressen i närheten av verksamhetsområdet.

3.7 Planer och program

3.7.1 Översiktsplan

Alvesta kommuns översiktsplan antogs 2008 och aktualitetsförklarades år
2017. Platsen för verksamhetsområdet pekas inte särskilt ut i kommunens
översiktsplan [5].

Alvesta kommun har en uttalad ambition att bli fossilfri och skriver även i
översiktsplanen att ”lokala och förnyelsebara energikällor ska utnyttjas i så
hög grad sommöjligt” [5]. I Alvesta kommuns energi- och klimatplan så är
satsning på förnybar energi en av huvudstrategierna. Alvesta är positiva till
båda vind- och solkraft och huserar en vindkraftspark cirka 10 km väst om
verksamhetsområdet. Sol- och vindkraft är bra komplement till varandra
och solcellsanläggningen skulle bidra till kommunens gröna arbete samt
producera mer lokal energi.

Anläggningen tillåter lokala företag och industrier att köpa el och ursprungs-
garantier från solcellsanläggningen genom ett så kallat Power Purchase
Agreement (PPA). Det är i linje med det hållbarhetstänk som blir allt vanli-
gare bland företag och industrier. Det senaste årets höga elpriser har visat
vikten av att långsiktigt kontrollera elkostnader vilket har lett till ökad ef-
terfrågan på PPA:n. Anläggningen kan även stärka Alvestas näringsliv och
utbyggnaden av industrier i området. Större industrier är nämligen delvis
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beroende av stark elinfrastruktur och närproducerad elektricitet.

3.7.2 Detaljplan

Lokaliseringen innehåller inga detaljplaner.

3.7.3 Naturvårdsprogram

Området omfattas inte av naturvårdsprogam.

Närmaste naturvårdsavtal finns mer än 1,5 km bort i Engaholm på östra
sidan sjön Salen.

3.7.4 Kulturmiljöprogram

Området omfattas inte av kulturmiljöprogram.

Drygt 500 m bort från verksamhetsområdet finns kulturmiljöprogrammet
Benestad-Oby [6], vilket även är ett utpekat riksintresse och har beskrivits
i avsnitt 3.6. Kulturmiljöprogrammet är väl avgränsat från verksamhetsom-
rådet och bedöms ej påverkas av anläggningen.
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Omgivningen och påverkan

Följande kapitel beskriver projektets påverkan på verksamhetområdet och
kringliggande miljö.

4.1 Naturmiljö

Sammantaget bedöms solcellsparken inte medföra större effekter på na-
turmiljön givet dess mycket begränsade inverkan på marken samt då om-
rådet inte bedöms hysa höga naturvärden. Eftersom marken inom områ-
det fortsätter utgöras av betesmark bedöms sammansättningen av flora
och fauna inte påverkas i större utsträckning. Möjligen kan floran påverkas
till viss del av panelernas skuggning. För de delar av marken som brukas
som åkermark bedöms positiva effekter på naturmiljön infalla, då använ-
dande av konstgödsel och bekämpningsmedel upphör.

Direkt påverkan sker vid pålning och schaktning i samband med byggna-
tion, dock inom en mycket liten del av verksamhetsområdet. Etableringen
av panelerna medför att mindre grupper av träd och buskar inom området
tas bort, vilket gör att de skyddande miljöer som dessa utgör försvinner.
Detta bedöms vara av marginell betydelse eftersom de förekommande
träden har låga naturvärden och då det finns gott om ersättningshabi-
tat i det direkta närområdet. En inhägnad yta kan få negativa effekter för
djurlivet genom att skapa barriäreffekter vilket förhindrar spridning inom
landskapet. Eftersom verksamhetsområdet still stor del redan idag är in-
hägnat bedöms detta intemedföramärkbar skillnad gentemot nuläget. En
viltpassage skapas dessutom naturligt under ledningsgatan vilken lämnas
fri. Ledningagatan mynnar ut i ett skogspart vilket utgör en buffert mellan
vilt och väg 126. Genom att lämna 20 m skyddsavstånd till Hjortsbergaån
säkerställs att djur kan röra sig förbi området i norr. Inga viltpassager pla-
neras i södergående rikning för att undvika att vilt leds ut på väg 126 då
inga naturliga hinder emellan finns.

Solcellsparker innebär enmöjlighet att kunna stärka den biologiskamång-
falden på platsen. Jordbruksverket förklarar effekten som jordbruk har på
biologisk mångfald och skriver ”Det intensiva jordbruket har länge varit
en stark drivkraft bakom förlusten av biologisk mångfald.” [7]. Målet med
markskötseln under driftperioden är att den biologiska mångfalden ska
öka och skapa en bra miljö för mindre djur och insekter samt stärka na-
turvärdena i marken. I samråd men sakkunnig och erfaren aktör kan op-
timal skötselmetod bestämmas. Verksamhetsutövaren har tidigare anlitat
en oberoende naturvårdskonsult för att göra en för- och efterstudie på sol-
cellsanläggningen i Sjöbo. I studien framgår att naturvärden och den bio-
logiska mångfalden gynnas av solcellsparken. I Sjöbo har det bland annat
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etablerats flera blommande örter i de öppna områden i parken och även
formats nya viloplatser för fåglar och annan fauna som finner skuggan un-
der panelerna behaglig. Figur 4.1 visar en bild av marken i verksamhetsut-
övarens solcellspark i Sjöbo. Nedan följer ett uttdrag från naturvårdskon-
sultens studie gällande effekten på biologisk mångfald.

Sammantaget har förutsättningarna för biologisk mångfald ökat i den be-
fintliga solcellsparken jämfört med tidigare. Vi bedömer också att parken
bidragit till ökade skydd- och födosöksmöjligheter för groddjur, småfåg-
lar och andra organismer, precis som vi bedömde i det förra utlåtandet.”
(2020)

Figur 4.1: Blomster på Svea Solars solpark i Sjöbo.

Ett antal fågelobservationer har gjorts i anslutande områden vilka beskri-
vits i sektion 3.2 och kommer utredas vidare i kommande handlingar. Flera
förmildrande omständigheter finns gällande solparkens eventuella påver-
kan på fågellivet. Kablage och ledningar grävs ned för att minimera påver-
kan på fågelliv. Avstånd lämnas mellan panelraderna och majoriteten av
marken förblir därmed fortsatt tillgängligför fåglar. Solparken begränsan-
de påverkan på marken innebär t.ex. att områden som är blötlagda under
delar av året förblir blötlagda även under solparkens livstid, till fördel för
vadarfåglar och likande. Sökande har även gjort anpassningar vilka lämnar
flera naturområden oförändrade såsom skyddszon till Hjortsbergaån och
Benestadbäcken samt skogsparti inom området. Utöver de öppna ytorna
som förblir inom solparken finns gott om vidsträcktamarker i direkt anslut-
ning till parken åt väst. Verksamhetsområdet ligger även i direkt anslutning
till redan exploaterad mark i norr.

Sammanfattningsvis uppstår miljöeffekter av både positiv och negativ ka-
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raktär. Avlägsnandet av mindre grupper träd och buskage innebär viss
negativ påverkan, samt att det kan bli aktuellt med topphuggning av träd
längs verksamhetsområdets kant för att undvika skuggning. Panelerna kan
också delvis skugga markväxtlighet och leda till förändring i artsamman-
sättning. Dessa effekter bedöms dock vara begränsade givet de låga na-
turvärdena i området. Påverkan på fågelliv i form av begränsad ytamotver-
kas bland annat av nedgrävt kablage och att stora delar yta förblir tillgäng-
ligt mellan panelrader och skyddszoner. Upphörandet av bekämpnings-
och gödselmedel samt åtgärder för att öka biologiska mångfalden inne-
bär positiva effekter för växt- och djurliv då enmer variationsrik vegetation
skapas och näringsläckage minskas. Sökandens bedömning är att den
sammanslagna effekten på naturmiljön från verksamheten är neutral.

4.2 Kulturmiljö

Det finns inga kända kulturhistoriska lämningar inom eller intill verksam-
hetsområdet och omokända sådanamot förmodan påträffas under bygg-
nation kommer verksamhetsutövaren avbryta installationen och anmäla
fyndet till Länsstyrelsen i enlighet med Kulturmiljölagen.

Verksamhetsområdet omfattas ej av kulturmiljöprogram och givet avstån-
det till närmast utpekade värdefulla kulturmiljöområden, samt att parken
inte kommer att synas från dem, gör att den planerade anläggningen inte
bedöms påverka områdenas motiv för bevarande.

4.3 Yt- och grundvatten

Hjortsbergaån flyter norr om det planerade verksamhetsområdet och ett
antal smalare diken finns längs med samt inom området. Lokalisering-
en ingår riksintresse för skyddade vattendrag, benämnt Mörrumsån. Inga
brunnar finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv inom området för planerad
solcellspark [8].

Den planerade solcellsparken kommer inte medföra någon direkt eller in-
direkt påverkan på vare sig vattenförekomsterna eller områdets hydro-
logi. Ingen avvattning krävs och inga förorenande ämnen släpps ut från
anläggningen. Periodvis står vatten på delar av området vilket kommer
tas i beaktande vid utformning av solparken, speciellt gällande placering
av transformatorstationer med servicevägar. Montagesystemet med väx-
elriktare och solpaneler bedöms ej ta skada eller påverka vattenståndet.
Sammantaget ger detta ingen effekt för yt- och grundvatten.

4.4 Friluftsliv

Området utgörs av brukad åkermark och inhägnad betesmark vilket in-
nebär att det i praktiken är otillgängligt för besökare merparten av året.
Betesmarken då den är inhägnad och åkermarken då det är olagligt att
beträda mark när gröda kan ta skada (Brottsbalken kap. 12 § 4). I praktiken
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innebär detta att allmänheten bara kan beträda åkermarken då den är hårt
frusen och snötäckt eller efter dialog med markägaren för att säkerställa
att marken är säker att beträda. Utöver detta ingår verksamhetsområdet
inte i något områdesskydd rörande friluftsliv och det finns inga stigar eller
liknande som gynnar det rörliga friluftslivet.

Då inga rapportering av arter har gjorts inom verksamhetsområdet, en-
dast i anslutning till verksamheten, bedöms aktiviteter som fågelskådning
kunna fortgås. På Svea Solars solcellspark i Sjöbo har storkbon monterats
i samarbete med den lokala ornitologiska föreningen. Svea Solar är öppen
för att diskutera liknande lösningar för att öka rekreationsvärdet i området.

Gällande ingängning av mark bör det beaktas att Svea Solar har som am-
bition att under driftsfasen bedriva fårbete på området. För att hindra få-
ren för att fly samt styra deras tillgängliga yta för optimala betesmönster så
behövs stängsel runt området. Fårbete harmånga fördelar: livsmedelspro-
duktion via kött, ull, mjölk osv., skapande av öppna landskap där biologisk
mångfald kan frodas, minskande behov av maskinell skötsel för putsning,
samt främjande av den lokala lantbruksekonomin.

Effekterna av solcellsparken på friluftslivet bedöms små då förutsättning-
ar knappt förändras. Mängden inhägnad yta ökar till viss del, men dessa
motiveras delvis av planerna att bedriva fårbete på området vilket har flera
positiva effekter. Längs Hjortsbergaån lämnas 20 m skyddsavstånd vilket
innebär att cirka 1 hektar mark lämnas tillgänglig för allmänheten året om,
jämfört med tidigare inhängning. En viss negativ effekt kan uppstå ge-
nom den förändring som solcellsparken orsakar på landskapsbilden för
den som passerar på vägarna längs med parken, vilket kan påverka na-
turupplevelsen. Då trädmiljöer bevaras i parkens norra del och anläggning-
en ligger nära redan exploaterat industriområde i Alvesta ort bedöms att
effekterna mildras. Konsekvenserna för friluftslivet bedöms sammantaget
som försumbara.

4.5 Landskapsbild och närboende

Verksamhetsområdet omfattas inte av landskapsbildsskydd.

Den planerade anläggningen ligger relativt avskilt i ett flackt landskapmel-
lan Benestad och Änganäs i Alvesta kommun. Landskapet karaktäriseras
av ett småbrutet jordbrukslandskap med trädmiljöer, skogsdungar, vat-
tendrag och andra strukturer som bryter upp åkrarna. Väg 126 går direkt
öster om anläggningen. Inom 500m avstånd från det planerade verksam-
hetsområdet ligger två kluster av bostadshus i norr, fem fristående hus i
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nordost, ett fristående hus i väst samt fyra i sydost, se figur 4.2.

Figur 4.2: Bostäder inom 500 m från verksamhetsområdet.

De två bostadsklustren i norr avgränsas från verksamhetsområdet genom
Hjortsbergaån. Existerande trädridåer finns längs ån tillsammans med två
mindre skogsdungar söder om vardera kluster som begränsar sikt. Svea
Solar ser även möjligheter att plantera ytterligare träd och/eller buskage
längs verksamhetsområdets norra gräns för att minska visuell påverkan på
närboende på andra sidan ån. De fristående husen i nordost är väl avgrän-
sade från verksamhetsområdet via skogen väster om väg 126. Liknande
situation gäller för den fristående husen i sydost som avgränsas väl via
skogsområdet öster om väg 126. Det fristående huset i väst är omgivet av
öppet landskap men avståndet mellan solcellsparken och bostadshuset
är stort, som närmast cirka 200 m.

Från väg 126 kan förbipasserande se solcellsparken men då trädmiljöer
bevaras i parkens norra del och anläggningen ligger nära redan exploate-
rat industriområde i Alvesta ort bedöms effekterna som milda. Solpane-
lerna är antireflexbehandlade för att inte skapa en bländande effekt samt
för att optimera elproduktionen, eftersom en högre absorption av solljus
ger högre elproduktion. Anläggningen ger inte heller upphov till något bul-
ler. Det finns därmed inga faktorer som drar uppmärksamheten till parken
som skulle kunna förstärka påverkan på landskapsbilden. Sammantaget
bedöms solcellsparken medföra begränsade negativa konsekvenser för
landskapsbild och närboende.

Under driftstiden för anläggningen avges inte heller ljud, lukter, toxiska
ämnen, reflektion eller annat som skulle kunna skada människors hälsa.
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4.6 Markanvändning

Verksamhetsområdet utgörs till stor del av betesmarkmedenmindre åker-
marksyta väster omBenestadbäcken. Den delen avmarken som fortfaran-
de brukas för odling används för enklare vallproduktion. Marken har sedan
mitten av 1930-talet används som åkermark, i samband med att sjön Sa-
lens vattennivå sänktes. Innan dess tros marken ha använts för slåtter eller
liknande. Att vattennivån sjönk gjorde detmöjligt att bedriva åkerbrukmen
brukningsvärdet har sedan dess stadigt minskat då det organiska materi-
alet sjunker ned ochman ”odlar bortmarken” sombeskrivet avmarkägare.
Ur jordbrukssynpunkt blir marken alltså sämre och sämre, och i takt med
detta har stor del av marken övergått till bete.

Ingen klassning av jordbruksmarkens bördighet på läns- eller kommunni-
vå har funnits men på nationell nivå finns en översiktlig gradering jord av
Lantbruksstyrelsen 1971. Marken klassas från 1 till 10 där 10 är åkermark
med högst avkastning. Verksamhetsområdet ligger inom ett område där
mark av klass 2-4 av 10 återfinns [9]. Denna klassning av åkermark har
tagits fram som en bedömning av åkermarkens produktionsförmåga på
1970-talet, baserat på statistik om avkastning år 1969 tillsammans med en
bedömning av markens bördighet av lokala lantbruksnämnder. Syftet var
att skapa ett vägledande underlag med kartläggning av bättre och sämre
jordar. Den låga klassificeringen kombinerat med markägarens egna erfa-
renhet stöder båda bedömningen att marken har lågt brukningsvärde.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse.
Vidare får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Markägare be-
skriver marker som av lågt brukningsvärde och används idag främst för
bete, vilket är planerat att fortsätta under solcellsparkens drift. Av denna
anledning är det Svea Solars bedömning att marken lämpar sig mycket väl
för förnyelsebar energiproduktion, som också är ett väsentligt allmänin-
tresse. Då nuvarande markanvändning kan fortsätta genom bete strider
verksamheten inte mot miljöbalkens bestämmelser i 3 kap. 4 §. Åtgärden
är dessutom helt reversibel och verksamhetsutövaren åtar sig att återstäl-
la marken till ursprungligt skick när anläggningen tas bort.

Det aktuella området ligger inom ett större jordbrukslandskap som sträc-
ker sig mellan järnvägen i sydvästgående riktning och Alvesta ort i nord-
västgående riktning. Dennamark utgörs av stora öppna ytormed betydligt
bättre förutsättningar till rationell odling, samt har större påverkan på när-
boende och landskapsbilden. Det aktuella verksamhetsområdet bryts upp
av skogspartier, enstaka träd och större stenar vilken innebär ett jämförel-
sevis lägre brukningsvärde. Delar av marken står även under vatten under
delar av året vilket försvårar effektivt jordbruk. Markägaren har själv beskri-
vit markens sjunkande bördighet och stora utmaningar gällande dränering
för att få till ett rationellt jordbruk.
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Sökanden bedömer att verksamheten är ett exempel på hållbar markan-
vändning där flera samhällsviktiga nyttor kombineras samtidigt som mar-
kens förutsättningar för livsmedelsproduktion utnyttjas och får ansesmed-
föra en positiv effekt för aspekten markanvändning.

4.7 Klimat

2022 års IPCC rapport visar på fortskridande global uppvärmning i accele-
rerande takt, med koppling till ökande halter av växthusgaser i atmosfären
[10]. Klimatförändringarna innebär att risken för extrema vädersituationer
ökar och utgör en risk för människor och alla andra levande varelser på
jorden.

Sverige har både nationella och regionala mål gällande förnyelsebar ener-
giproduktion. Till 2040 ska hela Sveriges energiproduktion vara förnyelse-
bar och Kronoberg vill vara fossilbränslefritt redan 2030 samt ett pluse-
nergilän till 2050 [11]. Det globala arbetet för att bekämpa klimatföränd-
ringarna konkretiseras exempelvis i Klimatkonventionen och Parisavtalet.
Flera av FN:s klimatmål har tydlig koppling till klimatförändringar och för-
nybar energi, speciellt mål 7Hållbar energi för alla. Verksamheten kan även
direkt eller indirekt kopplas till mål såsom Bekämpa klimatförändringarna,
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och sam-
hällenmed flera.

Verksamheten innebär produktion av fossilfri och förnyelsebar elektricitet
som bidrar till att reducera den lokala effektbristen i södra Sverige. Då till-
gången på importerad förnybar el begränsas av ökat effektbehov i norra
Sverige samt begränsad transmission är det av stor vikt att utveckla ener-
giproduktionen även i södra delarna av landet.

De positiva effekterna av elproduktionen är inte begränsade till Kronoberg
eller Sverige utan bidrar även positivt till internationella mål kring förnybar
energi och klimatarbete. Det svenska transmissionssystemet är samman-
kopplat med grannländerna och elen från anläggningen bidrar således till
ökning av förnyelsebar energi även utanför Sveriges gränser när det är
överskott av produktion lokalt. Verksamheten bidrar således till att minska
beroendet av importerad fossil el i Kronoberg vilket medför positiva effek-
ter för klimatet.

Solcellsparken är inte särskilt sårbar för klimatförändringar eller andra ytt-
re händelser så som torka, kraftiga vindar, högre vattenstånd och så vida-
re. Verksamheten bidrar till att uppfylla Sveriges nationella klimatmål som
anger att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser. Projektet bedöms också vara helt i linje med övriga ovan beskrivna
klimat- och miljömål.

Givet bidraget till det angelägna samhällsintressen av att minska beroen-
det av fossil energi samt att motarbeta pågående klimatförändringar be-
döms verksamheten medföra positiva konsekvenser för aspekten klimat.
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Inarbetade skyddsåtgärder

För att minimera negativ inverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden
m.m. åtar sig verksamhetsutövaren att utföra flera skyddsåtgärder. Vissa
av dessa är kopplade till verksamhetens utformning, andra är kopplade till
byggnation, underhåll och återställning.

5.1 Skyddsåtgärder vid utformning

Anläggningens utformning är anpassad för attminimera påverkan på skyd-
dad natur, landskap, vilt och andra intressen. Anläggningen uppförs bland
annat med skyddsavstånd till närboende och objekt med kulturella eller
ekologiska värden.

Anläggningen håller ett skyddsavståndpå 30m till landsväg. Detta är skydds-
avstånd som Trafikverket tidigare har godkänt för solparker. Trafikverket
kommer att kontaktas för att bekräfta dessa avstånd. Solpanelerna är ock-
så antireflektionsbehandlade för att inte skapa störningar för trafikanter.
Om anläggningen trots skyddsavstånd och antireflektionsbehandling stör
trafiken kommer nya skyddsåtgärder vidtas, tex uppförande av häck eller
liknande på platser som anses nödvändiga.

För att minska påverkan på djurliv uppförs stängsel alltid med en cirka 10
cm glipa mellan mark och stängsel. Denna åtgärd innebär att mindre vilt
kan ta sig in på området utan hinder.

Inhängningen av projektet görs med avstånd på 10 meter till närliggande
skogspartier för att möjliggöra passage för vilt längs med dessa.

För att undvika skada på nedgrävda ledningar, kablage och liknande kom-
mer all data kring känsliga delar att samlas in från bland annat Lednings-
kollen. Från denna information kan designen anpassas och pålningsma-
skinen kalibreras.

5.2 Skyddsåtgärder vid byggnation

Drivmedel med mera till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten
i anslutningen till verksamhetsområdet inte förorenas.

Transformatorhusen kommer att följa de standarder somfinns enligt IBH14.
De är säkerhetsanpassade och uppfyller branschspecifika krav och rikt-
linjer. De är försedda med en uppsamlingstank som förhindrar läckage av
transformatorolja.

Kablaget grävs ned i marken i stället för att konstrueras luftburet. Kab-
lage som är ovan mark förses med gnagskydd. Det innebär mindre risk att
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djur kommer till skada samtidigt som att komponenterna i anläggningen
skyddas.

5.2.1 Terrängkörning

Terrängkörning sker i samband med byggnation och underhåll av anlägg-
ningen samt vid skötsel av jordbruksmark. Terrängkörning för att sköta
jordbruksarbete samt bygga och underhålla samhällsviktiga anläggningar
kräver ingen dispens enligt terrängkörningslagen [12].

Området har goda vägförbindelser och befintliga vägar kommer att an-
vändas för att leverera och hämtamaterial, terrängkörning utanför anlägg-
ningen kommer därmed inte att förekomma.

5.3 Skyddsåtgärder vid underhåll

Åtgärder kommer att undersökas under driftskedet med målet att öka bi-
ologiskamångfald inomoch intill verksamhetsområdet. I Sjöbo solpark har
det till exempelvis uppförts storkbon i samråd med den lokala ornitologis-
ka föreningen för att öka trivseln för storkar i området.

5.4 Skyddsåtgärder vid återställning

För att säkerställa att marken fortsätter att användas även efter avslu-
tad verksamhet åtar sig verksamhetsutövaren att återställa marken till ur-
sprungligt skick senast ett år efter att anläggningen inte längre används
eller har tagits ur bruk.
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Kompletterande information

I detta kapitel sammanfattas kompletterande information för underlaget.

6.1 Samlad bedömning

Området för planerad solcellspark bedöms vara väl lokaliserad för än-
damålet. Få skyddade områden eller andra utpekade värdefulla natur-,
kultur-, frilufts- eller vattenområden ligger inom påverkansområdet för an-
läggningen. Solcellsparken ligger avskilt med begränsad insyn från kring-
liggande bebyggelse. Jordbruksmarken är av erfarenhet svårbrukad och
används till stor del för bete. Nuvarande markanvändning i form av bete
kan kombineras med förnybar elproduktion vilket gynnar två samhällsvik-
tiga intressen. Sammanfattningsvis är Svea Solars bedömning att solcell-
sparken medför positiva konsekvenser för aspekterna klimat samt natur-
resurser och markanvändning, små negativa konsekvenser för landskaps-
bilden och neutrala konsekvenser för övriga aspekter.

6.2 Förslag på innehåll till MKB

Nedan visas ett preliminärt upplägg för den kommande miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB). Innehållet i nedan föreslagna upplägg inkluderar de
punkter som krävs för en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 35–37 §§
MB.

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
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(e) Skötsel i driftskede

(f) Efterbehandling

6. Övergripande områdesbeskrivning

(a) Planförhållanden

i. Översiktsplan

ii. Detaljplan

(b) Riksintressen

(c) Områdesskydd

(d) Närboende

7. Alternativ

(a) Lokaliseringsalternativ

(b) Alternativ utformning

(c) Nollalternativ

8. Underlag för bedömning

(a) Miljömål

(b) Miljöbalkens hushållningsregler

(c) Miljökvalitetsnormer

9. Konsekvensbedömning

(a) Landskapsbild

(b) Markanvändning

(c) Naturmiljö

(d) Rekreation

(e) Kulturmiljö

(f) Ytvatten

(g) Naturresurser

(h) Klimatpåverkan

(i) Kumulativa effekter

10. Risk och säkerhet

11. Samlad bedömning

(a) Konsekvenser för människors hälsa och miljö

(b) Förenlighet med gällande planer

(c) Påverkan på riksintressen

(d) Påverkan på skyddade områden

(e) Sammanfattning

Page 34 of 38



Kapitel 6 Kompletterande information

12. Referenser

13. Redovisning av projektmedlemmarnas sakkunskap
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6.3 Referensprojekt Svea Solar

Svea Solar har installerat en 20-tal solcellsparker i Sverige och har en port-
folio på över 110 MW projekt . Några exempel visas nedan i figur 6.1 till 6.3.

Figur 6.1: Sparbankens Skånes Solcellspark i Sjöbo. Sveriges första kommersiella solcell-
spark. Etapp 1 byggdes 2019, installerad effekt 5,8 MW. Utökades till 18 MW 2021.

Figur 6.2: Solcellspark i Utby, Göteborg. Byggdes 2020 åt Göteborg Energi, installerad
effekt 5,5 MW.
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Figur 6.3: Solcellspark SVEF, i Frillesås. Byggdes 2021 åt vindkooperativ, installerad effekt
1,2 MW.
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