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1

INLEDNING

Region Skåne har sedan 2019 ansvar för att ta fram en regionplan enligt plan- och bygglagen. Denna
plan ska vara vägledande för efterföljande kommunal planering. Region Skåne ska i regionplanen
bland annat verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses
samt samverka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.
Sveriges långsiktiga klimatmål är att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
Elektrifiering har lyfts fram som en viktig åtgärd på vägen mot det målet i både Fossilfritt Sveriges
färdplaner och i Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimathandlingsplan. Elektrifieringen kan
bidra till det framtida hållbara samhället, där tidiga utsläppstunga processer och transportsätt kan
ersättas med eldrivna, fossilfria motsvarigheter.
En ökad elektrifiering är en förutsättning för det hållbara samhället, samtidigt som det förutsätter att
fossilfri el alltid finns att tillgå. De senaste åren har förväntningarna på elektrifieringen ökat och flera
scenarier pekar på ökad efterfrågan på el, och det på relativt kort tid. Denna efterfrågan på el är också
geografiskt annorlunda spridd än idag, såväl som tidpunkten för behovet över dygn och säsong.
Skåne har idag brist på el. Efterfrågan på el i länet är större än länets egen produktion, vilket innebär
att Skåne måste förlita sig på andra delar av Sverige samt av Europa för att säkerhetsställa att el finns
att tillgå.
Flertalet aktörer, såsom bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne har föreslagit olika
åtgärder för att hantera denna problematik. 1 Denna problematik är något som Region Skåne valt att
undersöka vidare, där WSP har fått i uppdrag att bidra med kompetens när det kommer till el- och
energifrågor. Vidare har Region Skåne valt att WSP ska fokuseras på solcellsparker, där Region
Skåne anser att solcellsparker är något som kan bidra till att öka produktionen av el i regionen. WSPs
arbete kommer i sin tur användas som input till att utveckla Regionplan för Skåne 2022-2040.
Syftet med denna rapport är därmed att undersöka solcellsparker vidare inom ett flertal aspekter
såsom; solcellsparker i energisystemet och marknad, relation till samhällsplanering samt förekomst av
solcellsparker i regionen.

1

Samrådsunderlag regionplan 2022–2040.
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2

ENERGISITUATIONEN I REGION SKÅNE

I Figur 1 ses energibalansen för Skåne län för året 2017 illustrerat som ett Sankey-diagram.
Diagrammet visar flöden av energi från vänster till höger, där vänstra sidan ger information om den el
och de bränslen som används i länets energianvändning och den högra sidan visar till vilken
användare energin flödar.

Figur 1. Energibalansen för länet för året 2017, redovisat som ett Sankey-diagram. Sankey-diagrammet
illustrerad av WSP baserat på statistik från SCB och kompletterat med kontakt med aktörer i länet inom
ramen för ett länsstyrelsegemensamt uppdrag under hösten 2019.

Tillförd el i Sankey-diagrammet är importerad el, övrig eltillförsel utgörs av egenproducerad el.
Ingående bränslen är biobränslen, gasol/naturgas, biogas, biodrivmedel/bioolja, biogas, avlutar, avfall,
RT-flis, torv och oljeprodukter. En del av dessa bränslen importeras utifrån, medan andra kommer
inifrån länet. Den högra sidan påverkas av de förluster som uppstår vid omvandling av bränslen till el
och fjärrvärme och förluster som sker vid distribution av el och fjärrvärme visas under kategorin
distributionsförluster.
Biobränslen och biodrivmedel/bioolja kan både vara importerat och lokalt producerat. Avlutar är
bränslen som uppstår som en restprodukt i processen papperstillverkning i länets industrier. Biogas är
metangas från deponier och rötgasanläggningar som uppgraderas till fordonsbränsle. Fordonsgas är
en blandning av biogas och naturgas och tillförs kommunen utifrån. Biogasandelen och naturgasdelen
redovisas separat som biogas respektive naturgas i diagrammet. Övrig naturgas och gasol, liksom
oljeprodukter tillförs länet utifrån.
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Fjärrvärme kommer från fjärrvärmeverk, som endast producerar hetvatten, från kraftvärmeverk, som
producerar både värme och el, samt från spillvärme, som uppstår i lokala industrier. Det återvinns
även energi i rökgaskondenseringen i värmeverken samt produceras värme med hjälp av
värmepumpar och elpannor. Denna fjärrvärmeproduktion inkluderas i fjärrvärmeproduktion från
fristående värmeverk och/eller kraftvärmeverk. Fjärrvärmens och kraftvärmens ingående bränslen är
redovisade i diagrammet. El till elpannor och värmepumpar inkluderas i total energitillförsel, men
synliggörs inte ytterligare i Sankey-diagrammet.
Summan av tillförd energi borde vara lika med summan av använd energi plus förluster, men eftersom
alla ingående siffror inte är fullständigt korrekta utan beror på olika antaganden kan det finnas kvar en
del osäkerheter. I diagrammet ovan valdes att låta denna osäkerhet bli synlig.
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2.1

ENERGIANVÄNDNING FÖRDELAT PÅ KOMMUNER

I Tabell 1 och Tabell 2 presenteras den årliga energianvändningen i länet fördelat på sektorer och
kommuner, där andelen el av den totala energianvändningen synliggörs. Statistiken är baserat på år
2017.
Tabell 1. Energianvändning i kommunerna i Skåne län år 2017.

Kommun

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge
Totalt länet

Total
energianvändning
GWh
544
2 716
511
412
1 234
4 395
1 525
846
392
371
668
2 362
482
1 213
378
2 504
6 769
367
671
863
366
338
406
280
396
358
955
529
755
407
1 144
365
326
35 848

Varav elektricitet
GWh
261
599
141
230
393
1 309
529
347
156
144
241
910
240
443
167
1 013
2 420
119
265
277
183
140
181
143
177
149
404
312
323
201
347
103
152
13 017

Varav fjärrvärme
GWh
27
39
71
0
109
853
214
43
27
22
55
361
0
258
66
689
2 104
44
46
48
26
30
14
18
7
31
90
0
135
23
184
28
36
5 696
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Tabell 2. Energianvändning i Skåne län år 2017 fördelade på samhällssektorer.
Sektor

Jordbruk, skogsbruk,
fiske
Industri, byggverksamhet
Offentlig verksamhet
Transporter
Övriga tjänster
Hushåll
Totalt

2.2

Total energianvändning
GWh
1 055
8 486
2 004
10 849
4 809
9 043
36 246

Varav elanvändning
Andel el inom
Andel av total
sektorn
elanvändningen
52%
4%

GWh
544
3 182
1 227
124
3 488
4 453
13 017

37%
61%
1%
73%
49%
36%

24%
9%
1%
27%
34%

NETTOIMPORTÖR AV EL

Som ses i Figur 1 är Skåne län, tillskillnad från Sverige i stort, en nettoimportör av el. Totalt
importerades 11 TWh el till länet under året 2017. För Skåne är alltså efterfrågan på el i regionen
större än den regionala produktionen. Detta innebär vidare att Skåne är beroende av andra delar av
Sverige samt beroende av grannländerna för att täcka regionens behov av el, vilket i sig ökar risken
för effektbrist och att den efterfrågade elen inte finns att tillgå. Att helt förlita sig på att stamnätets
ledningar för överföring av el från norra delarna av Sverige kan täcka efterfrågan är riskabelt, då det
finns begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige från Norra Sverige. Detta sammanfaller
ofta med de timmar på dygnet när elbehovet är som störst.
Elområde SE4, vilket Skåne är en del av, förväntas ha ett underskott om 3 000 MWh/h (vilket i det
korta tidsperspektivet kan översättas till effekt) under topplasttimmen en normal vinter 2021/2022.
Detta enligt en årlig prognos som görs av Svenska kraftnät och som presenteras i Tabell 3. Även om
de två nordligaste elområdena, SE1 och SE2, förväntas ha ett överskott räcker inte detta för att
balansera upp den inhemska efterfrågan i riket under topplasttimmen. Tillsammans med
begränsningarna i stamnätet som begränsar överföring av el från norra till södra Sverige innebär detta
att SE4 med region Skåne inkluderat måste hitta andra sätt att möta efterfrågan på el i regionen.

Tabell 3. Förväntad effektbalans per elområde under topplasttimmen en normal vinter 2021/2022.
MWh/h

Tillgänglig produktion

Elområde SE1
Elområde SE2
Elområde SE3
Elområde SE4
Riket
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4 800
7 600
10 800
1 800
25 000

Elanvändning, normal
vinter
- 1 600
- 3 200
- 17 000
- 4 800
- 26 600

Effektbalans, normal
vinter
3 200
4 400
- 6 200
- 3 000
- 1 600

3

SOLKRAFT

Solkraft är ett förnybart kraftslag där energin från solinstrålning direkt konverteras till elektricitet via
fotovoltaiska celler, photovoltaics (PV), indirekt genom termisk solkraft, concentrated solar power
(CSP), eller en kombination av de båda.
Vad är förnybar och fossilfri el?
Förnybar el kommer från oändliga energikällor som i snabb takt förnyar sig. Grunden för nästintill alla
förnybara energikällor är solen, mer specifikt solstrålningen. De energikällor som därmed anses som
förnybara är sol-, vind-, vatten-, geotermisk, bio- och vågenergi. Vågkraft, eller tidvattenkraft, är den
enda kraftkällan som inte får sin energi direkt ifrån solen utan snarare från månens gravitation. Kärnkraft
är fossilfri men räknas inte som förnybar då uranet som används för att producera elen är en ändlig
resurs. I svensk kontext så är sol, vind och vatten de främsta förnybara energikällorna.

3.1

SOLCELLSPARKER

Stora solcellsanläggningar, solcellsparker, är som tidigare nämnts i fokus för denna studie. Det finns
flera olika definitioner av vad en solcellspark är. I Svensk Solenergis rapport från juli 2021 om
Sveriges största solcellsanläggningar inkluderas alla anläggningar med en installerad effekt över
250 kW, oavsett om de är markförlagda eller inte. 2
Olika definitioner av solcellsparker
• En solcellspark är en större markförlagd solcellsanläggning som installerats för kommersiellt bruk.
• Solcellsparker kan variera i storlek och installerad effekt, där en definition för solcellsparker är att
alla solcellsanläggningar över 1 MW installerad effekt anses vara solcellsparker. Här finns även
andra definitioner som menar att en solcellspark är oberoende av den installerade effekten utan
att definitionen istället grundar sig i vad elen används till.
• Levereras elen direkt till elnätet så klassas solcellsanläggningen som en solcellspark.
• En ytterligare definition menar att om externa investerare är inblandade så bör anläggningen ses
som en solcellspark. 3
Solcellsparker placeras ofta på stora ytor inom områden där markkostnaden är låg. Markförlagda
solcellsparker kan placeras på exempelvis betesmark, områden kring flygplatser eller mark som ligger
i anslutning till vägar. Ett ytterligare koncept som fått mer och mer genomslag är Agrivoltaics där
jordbruksmark kombineras med vertikala solcellsparker. Mer om solcellsparker relation till
jordbruksmark i avsnitt 0.

3.2

NÄTANSLUTNA SOLCELLSANLÄGGNINGAR I SVERIGE

I Sverige har antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökat de senaste åren. Vid årsskiftet 2020/2021
fanns det 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar, vilket är en ökning med ca 22 000 jämfört med år
2019. Vidare ökade den installerade effekten till 1 090 MW år 2020 jämfört med 698 MW år 2019,
vilket motsvarar en ökning med 56 %. 1 090 MW motsvarar ungefär den el som Lunds kommun
använder årligen. 4 Se Figur 2 för en illustration och tabell över den historiska utvecklingen av

2

https://www.svensksolenergi.se/upload/Solcellsanläggningar%2020210720.pdf
https://emp.lbl.gov/publications/utility-scale-solar-empirical-trends
4https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%2
0solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/table/tableViewLayout2/?loadedQueryId=b932f71f-f45a-4e04-a3ad7e7bc16f42ee&timeType=from&timeValue=0
3
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nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige fördelat på anläggningens storlek. 5 Anläggningar större än
1 MW syns inte i figuren då dessa är så få till antalet, vilket ses i tabellen under figuren.

Nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, antal
60000

Antal

50000
40000
30000
20000
10000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Anläggningar under 20 kW

8543

12855

21535

37656

56689

Anläggningar över 20 kW, under 1 MW

1460

2407

3941

6277

9108

3

6

10

11

22

Anläggningar över 1 MW

Figur 2: Historisk utveckling nätanslutna solcellsanläggningar. Källa: Energimyndigheten.

Som ses i Figur 2 är majoriteten (86 %) av de nätanslutna solcellsanläggningarna i Sverige år 2020
anläggningar med en installerad effekt mindre än 20 kW. Denna tydliga fördelning mot mindre
anläggningar är dock något som kan komma att förändras i framtiden, då både antalet anläggningar
över 1 MW samt anläggningsstorlek (installerade effekten) på dessa spås öka. 6
Sett till den installerade effekten så är skillnaden mellan anläggningar mindre än 20 kW och
anläggningar över 20 kW (men mindre än 1 MW) inte lika stora. Fördelningen av installerad effekt i
Sverige per anläggningstyp ges i den grå rutan nedan och illustreras i Figur 3.
Fördelning av installerad effekt i Sverige år 2020
•
•
•

Anläggningar över 1 MW: ca 54 MW (5 %)
Anläggningar över 20 kW (men under 1 MW): ca 492 MW (45 %)
Anläggningar under 20 kW: knappt 544 MW (50 %) installerad effekt totalt.

5
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%2
0solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/table/tableViewLayout2/?loadedQueryId=b932f71f-f45a-4e04-a3ad7e7bc16f42ee&timeType=from&timeValue=0
6
IEA PVPS. National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019. International Energy Agency Photovoltaic
Power Systems Programme, 2020.
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Nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, MW
Installerad effekt [MW]

600
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400
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200
100
0

2016

2017

Installerad effekt under 20 kW

2018

2019

Installerad effekt över 20 kW, under 1 MW

2020

Installerad effekt över 1 MW

Figur 3: Totalt installerad effekt jämfört med anläggningsstorlek. Källa: Energimyndigheten.

3.2.1

Anläggningar större än 1 MW

Fokus för den här studien är utvecklingen av storskaliga solcellsanläggningar, och Tabell 4 illustrerar
utveckling för anläggningar större än 1 MW där utvecklingen i antalet anläggningar varit 100 % mellan
åren 2019 och 2020, och 191 % sett till installerad effekt.
Tabell 4. Historisk utveckling för solcellsanläggningar över 1 MW. Källa: Energimyndigheten.

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt antal

3

6

10

11

22

Installerad effekt (MW)

4,32

7,76

17,08

18,52

53,97

Sveriges största park (juli 2021) ligger i Strängnäs med en installerad effekt om 14 MW, tätt följt av
Eken i Linköping som har en installerad effekt om 12 MW. Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo är
tredje störst med sina 5,8 MW. Se
Tabell 5 för en översikt över Sveriges tio största solcellsparker uppdaterad med information från juli år
2021. 7
Tabell 5. Sveriges tio största solcellsparker juli år 2021. Källa: Svensk Solenergi.

Namn
Strängnäs
Eken
Sparbanken Skånes Solcellspark
Nya Solevi
Utby solcellspark
Solskenet
Fyrislund
Solpunkten C4 Energi
Hisingen Logistikpark
Komatsu Umeå
7

Installerad effekt
14 MW
12 MW
5,8 MW
5,5 MW
5,5 MW
5 MW
4,4 MW
4 MW
3,7 MW
3,2 MW

Uppförandeår
2020
2020
2019
2018
2021
2020
2021
2020
2020
2021

Län
Södermanland
Östergötland
Skåne
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Uppsala
Skåne
Västra Götaland
Västerbotten

https://www.svensksolenergi.se/upload/Solcellsanläggningar%2020210720.pdf
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Som ses i Tabell 5 uppgår summan av den installerade effekten för de tio största solcellsparkerna i
Sverige till 63,1 MW, vilket är 9,13 MW mer än statistiken från Energimyndigheten från 2020. Detta
beror delvis på att olika källor för statistik skiljer sig åt, men indikerar också att en utbyggnad av stora
anläggningar pågår.
Förutom de redan anlagda solcellsparkerna så finns ett antal solcellsparker just nu ute på samråd i
Sverige. Tre av dessa finns i Skåne och presenteras i Tabell 6.

3.3

NÄTANSLUTNA SOLCELLSANLÄGGNINGAR I SKÅNE

Samma mönster som går att se för Sverige i stort går även att observera i Skåne, både avseende hur
många fler anläggningar som byggs, den ökande installerade effekten samt fördelningen mellan de
olika kategorierna på anläggningsstorlek. År 2020 hade Skånes län 9 376 nätanslutna
solcellsanläggningar, med en total installerad effekt om 165 MW. 8 Jämfört med år 2019 var detta en
ökning på 2 860 anläggningar (44 %) och 51,8 MW (46 %) i installerad effekt.
85 % (7 969 stycken) av de nätanslutning solcellsanläggningar i Skåne var anläggningar med en
installerad effekt under 20 kW (att jämföra med 86 % i Sverige), 15 % (1 403 stycken) hade en
installerad effekt över 20 kW men mindre än 1 MW (att jämföra med 14 % i Sverige) och endast fyra
anläggningar hade en installerad effekt över 1 MW. Se Figur 3 för en illustration över den historiska
utvecklingen av nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne. Som tidigare så syns inte anläggningar
större än 1 MW i figuren då dessa är så få till antalet, vilket ses i tabellen under figuren.

Nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne, antal
Antal anläggningar

9000
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7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Anläggningar under 20 kW

1071

1676

2904

5453

7696

Anläggningar över 20 kW, under 1 MW

219

375

673

1063

1403

0

0

0

0

4

Anläggningar över 1 MW

Figur 4: Nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne. Källa: Energimyndigheten

När det kommer till installerad effekt är det, likt landet i övrigt, anläggningar under 20 kW samt
anläggningar över 20 kW (men under 1 MW) som upptar den absolut största delen av den totala
installerade effekten år 2020 samt historiskt. Fördelningen av installerad effekt i Skåne per
anläggningstyp ges i den grå rutan nedan och illustreras i Figur 5.

8https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%2

0solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/table/tableViewLayout2/?loadedQueryId=b932f71f-f45a-4e04-a3ad7e7bc16f42ee&timeType=from&timeValue=0
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Fördelning av installerad effekt i Skåne år 2020
•
•
•

Anläggningar över 1 MW: ca 5 MW (3 %)
Anläggningar över 20 kW (men under 1 MW): ca 82 MW (49,5 %)
Anläggningar under 20 kW: ca 78 MW (47,5 %)

Nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne, MW
Installerad effekt, MW

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2016

2017

2018

2019

2020

Installerad effekt under 20 kW

8,39

14,06

26,05

49,89

78,34

Installerad effekt över 20 kW, under 1
MW

11,79

19,56

36,29

63,08

81,61

0

0

0

0

4,82

Installerad effekt över 1 MW

Figur 5: Nätanslutna solcellsanläggningar med total installerad effekt. Källa: Energimyndigheten.
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3.3.1

Anläggningar större än 1 MW

Som ses i Figur 5 fanns inga solcellsanläggningar med en installerad effekt över 1 MW i Skåne innan
år 2020. År 2020 tillkom fyra parker som alla individuellt överskred 1 MW. En överblick av dessa
anläggningar finns i Tabell 6 samt eventuell tillkommande anläggningar som tidigare nämnts är ute på
samråd. Dessa anläggningar beskrivs dessutom mer utförligt i avsnitt 4.4.1. Anläggningen i Svedberga
som är ute på samråd är nästan tre gånger så stor som den totala installerade effekten för
solcellsparker i Sverige år 2020. Observera återigen att statistiken skiljer sig mellan Tabell 6 och
tidigare siffor på grund av att statiken kommer från olika källor och avser något olika tidsperioder.
Tabell 6: Befintliga storskaliga solcellsparker i Skåne, samt eventuellt tillkommande anläggningar som är
ute på samråd. Källa: Svensk Solenergi.
Befintliga anläggningar

Installerad effekt

År

Kommun

Sparbanken Skånes Solcellspark

5,8 MW

2020

Sjöbo

Solpunkten C4 Energi

4 MW

2020

Kristianstad

Elvireborgs Solpark

1,6 MW

2019

Svalöv

Väla Centrum

1,1 MW

2016

Helsingborg

Föreslagen effekt

Kommun

E.ON Energilösningar

Uppgift saknas

Svalöv

Svedberga PV AB (European Energy)

158 MW

Helsingborg

Alight AB, Knislinge

36 MW

Östra Göinge

Solpark GDMT AB

Uppgift saknas

Ängelholm
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4

SOLCELLSPARKER OCH SAMHÄLLSPLANERING

Det finns flera aspekter som påverkar solcellsparkers relation till samhällsplaneringen. Lagar och
riktlinjer med miljöbalken, olika markfrågor där jordbruksmark har en central roll, samt platsspecifika
tolkningar av dessa är alla aspekter som både kan gynna och komplicera anläggandet av
solcellsparker.

4.1

LAGAR OCH RIKTLINJER

I följande avsnitt presenteras de lagar och riktlinjer som finns för anläggandet av solcellsparker. Det
finns framför allt flertalet bestämmelser i miljöbalken som indirekt påverkar uppförandet av
solcellsparker, som i sin tur kan tolkas på flera olika sätt. Förutom bestämmelser i miljöbalken finns
några ytterligare riktlinjer som påverkar uppförande.
Tabell 7. Bestämmelser i miljöbalken som påverkar solcellsparker.

3 kap. 4 §

3 kap. 8 §

3 kap. och
4 kap.
6 kap.

6 kap. 47§
9 kap.

12 kap. 6 §

Kap 9, 11
samt 17

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken anses jordbruk vara av nationell betydelse, där
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.”
”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning
eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av
riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.” Det finns
för närvarande inget utpekat riksintresse för solcellsenergi.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (1998:808). Det
finns inget riksintresse för solcellparker, tillskillnad från exempelvis vindkraft där det
finns områden som bedöms vara riksintresseområden för vindbruk.
Anläggandet av en solcellspark bedöms med största sannolikhet inte medföra en
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbedömningar i miljöbalken.
När en betydande miljöpåverkan inte kan tillskrivas anläggandet av en solcellspark
ska en liten MKB enligt 6 kap. 47 § miljöbalken genomföras. Denna innehåller a) de
upplysningar som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma verksamhetens eller
åtgärdens, b) väsentliga miljöeffekter, c) en samrådsredogörelse och d) riksintresse.
Solcellsparker kan ses som ej miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap i miljöbalken. Detta
innebär att solcellsparker kan följa en enklare process miljöbalken.
Anläggandet av solcellspark kan bedömas väsentligt förändra naturmiljön. Eftersom
solcellsparker inte instämmer på kriterierna för miljöfarlig verksamhet innebär detta
en enklare process där samrådsplikt krävs enligt 12. kap 6 § i miljöbalken, förutsatt
att anläggningen inte påverkar skydda områden enligt 7 kap miljöbalken eller
behöver avvattna mark enligt 11 kap i miljöbalken.
Solcellsanläggningar omfattas inte av sådan tillståndsplikt enligt 9, 11 eller 17 kap.
miljöbalken som normalt föranleder behov av specifik miljöbedömning enligt 6 kap.
miljöbalken.
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8 § förordning (1998:904) om anmälan för samråd
Med stöd av 8 § förordning (1998:904) om anmälan om samråd kan länsstyrelser förelägga att det
krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med 6 kap. miljöbalken som behandlar den
planerade åtgärden. Beroende på om den planerade åtgärden har en betydande miljöpåverkan eller
inte ändras omfattningen i MKB:n.
Bygglov
Att anlägga solcellspark behöver ej bygglov utanför detaljplan. Olika teknikbyggnader som exempelvis
transformatorstationer kräver dock bygglov enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan
En kommuns översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur
kommunen tänker ta hänsyn till olika intressen, samt att planen även ska ge vägledning för hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

4.2

TOLKNING AV SOLCELLSPARKER PÅ JORDBRUKSMARK

Begreppet jordbruksmark syftar till både åkermark och betesmark. Att anlägga solcellsparker på
jordbruksmark är som tidigare beskrivits något som berör flera paragrafer i miljöbalken. Intresset av att
anlägga solcellsparker på jordbruksmark kommer av att det är en enkel mark för anläggande i
jämförelse med exempelvis skogsmark. Anläggandet av solcellsparker på jordbruksmark är därför
förenat med målkonflikter mellan jordbruk och energiproduktion.
WSP erfar från intervjuer med en rad branschaktörer – från aktörer specialiserade på miljöbalken och
tillståndsfrågor kopplat till etablering av solcellsparker till aktörer såsom solcellsentreprenörer och
branschforskare – att synen på hur denna målkonflikt bör överbryggas skiljer sig. Vissa anser att
energiproduktionen bör stå överst på agendan sett till dagens energisituation medan andra anser att
man alltid bör se till helheten vid anläggandet av solcellsparker så att samtliga aktörer drar nytta av
etableringen och inte behöver stå tillbaka med sin måluppfyllnad.
I och med denna målkonflikt ämnar WSP i detta avsnitt att problematisera kring denna målkonflikt och
presentera olika möjliga tolkningar av miljöbalken sett utifrån olika perspektiv. I enlighet med 3 kap.
4 § miljöbalken anses jordbruk vara av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark kan
därmed endast tas i anspråk om anläggandet av solcellsparken tillgodoser väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annan mark.
Eftersom anläggandet av solcellsparker inte är ett riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken
(1998:808) går det att tolka lagen som att solcellsparker inte är ett väsentligt samhällsintresse och
därmed har lägre prioritet än jordbruksmark.
En tolkning av miljöbalken är att solcellsparker inte är ett väsentligt
samhällsintresse och därmed har lägre prioritet än jordbruksmark. Detta eftersom
solcellsparker inte är ett riksintresse enligt 3:e och 4:e kapitlet, men jordbruk
anses vara av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 §.

En ytterligare tolkning av solceller på jordbruksmark är att solceller på jordbruksmark inte är förenligt
med 3 kap. 4 § miljöbalken så länge det finns en annan lämplig markanvändning. I praktiken kan detta
innebära att ansökan om att anlägga en solcellspark leder till långa processer, med tillhörande MKB
samt eventuell utökning till MKB med betydande miljöpåverkan vilket försvårar utbyggnation av
solcellsparker i riket och i Skåne.
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En tolkning att solceller på jordbruksmark inte är förenligt med 3 kap. 4§
miljöbalken så länge det finns en annan lämplig markanvändning kan leda till
långa tillståndsprocesser.

I 3 kap. 8 § miljöbalken formuleras kring områden som är ”särskilt lämpliga för anläggningar för
energiproduktion” och att dessa ”skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar”. Med anledning av den här paragrafen
finns det aktörer som menar att sett till exempelvis Skånes energisituation (med ett lokalt
effektunderskott) bör det vara av stort intresse att öka den lokala produktionen och för att göra det
anser samma aktörer att det behövs en storskalighet som kan fås med anläggande av solceller på
jordbruksmark och anslutning till regionnäten. Om ambitionen är att lösa den lokala
effektproblematiken skulle den regionala planen kunna påskynda bedömningar från länsstyrelser.
Vissa aktörer anser att anläggningar för energiproduktion (eg. solcellsparker) bör
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar (enligt 3 kap. 8§), särskilt sett till den energisituation med
ett lokalt effektunderskott som Skåne befinner sig i.

Då det i samma paragraf som nämns ovan (3 kap. 8§) också nämns att ”områden som är av
riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna” och att det likt 3 kap. 4 § inte finns något
utpekat riksintresse för solenergi jämfört med exempelvis vindkraft ges en möjlighet till tolkning att det
inte går att använda 3 kap. 8 § miljöbalken för att hjälpa utbyggnation av solcellsparker.
En tolkning som kan göras är att eftersom det inte finns något utpekat
riksintresse för solenergi (i jämförelse med vindkraft) kan inte 3 kap. 8§ hjälpa
utbyggnation av solcellsparker.

Vidare är en allmän uppfattning hos intressenter att beslutsfattare bör ta hänsyn till hur marken
används idag och inte vad den skulle kunna användas till. Jordbruksmark som inte används till något
alls eller jordbruksmark som används som bete skulle kunna kombineras med en solcellsanläggning
utan att betesmarken upphör. Även om all jordbruksmark inte går att omvandla till produktion av
förnybar energi så värderas all mark densamma. En storskalig havreodling värderas på samma sätt
som betesmark, som värderas på samma sätt som en oanvänd markyta.
Något som försvårar för solcellsparker på jordbruk är om beslutsfattare inte tar
hänsyn till hur mark används idag, utan att en storskalig odling värderas på
samma sätt som oanvänd markyta.

4.2.1

Avtalstid och återställande av mark

Flera av de intervjuade aktörerna anser att solcellsanläggningar är ett temporärt ingrepp i landskapet
och inte innebär några större ingrepp på marken i sig, men att de (felaktigt) hanteras som en större,
evig, markförändring såsom exempelvis anläggandet av ett bostadsområde. Detta till trots att en
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solcellsanläggning kan, till skillnad från ett bostadsområde, tas bort från sin plats vilket innebär att
marken kan återställas till sitt ursprungliga syfte efter användning.

Vissa menar att solcellsanläggningar är ett temporärt ingrepp i landskapet men
felaktigt hanteras som en större, evig, markförändring. Här är det intressant att
återigen nämna den dom (Mål P 8280-17) som gav avslag för vindkraft på
jordbruksmark, trots yrkande om temporärt ingrepp.

Andra aktörer anser att solcellsparker innebär en varaktig markförändring. Länsstyrelsen i Skånes
beslut om att förbjuda uppförandet av en solcellspark i Ängelholms kommun den 28 April 2021.
Länsstyrelsen förbjöd parken med stöd av 3 kap. 4§ miljöbalken, då Länsstyrelsen ansåg att åtgärden
innebär en ändrad markanvändning från jordbruksmark till solcellspark.
Likt Västanby AB i Mål P 8280-17 ansåg bolaget bakom ansökan av solcellsparken i Ängelholms
kommun (Solpark GDMT AB) att uppförandet av anläggning är ett temporärt ingrepp i landskapet,
vilket innebär att marken kan återställas till åkermark efter användning (25-30 år). En viktig aspekt här
är att i Mål P 8280-17 handlade beslutet om anläggandet av vindkraft och inte en solcellspark. Därmed
finns det inget tidigare beslut från Mark- och miljödomstolen om solcellsparker på åkermark.
Solpark GDMT AB överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö vilket ledde till det beslut
som beskrivs i avsnitt 0.
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4.2.2

Relevanta domar
Relevant dom
Mål P 8280-17, Mark- och miljödomstolen
Avgörande:
Ansökan om bygglov för vindkraftverk på jordbruksmark. Eftersom någon
konkret redogörelse för alternativa lokaliseringar av vindkraftverken inte har
presenterats har bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra st. miljöbalken ansetts
utgöra hinder mot att ge bygglov.
Målet avser en vindkraftpark i Lomma kommun. Målet avser inte solcellspark, men
är relevant genom att tilltänkt mark för etablering är jordbruksmark.
Västanby AB har anfört (bland annat) gällande jordbruksmark att:
Jordbruksmarken där de tilltänkta vindkraftverken avses att byggas kommer inte att
ianspråktas permanent då ett vindkraftverks tekniska livslängd är begränsad.
Bolaget har i miljöanmälningsärendet åtagit sig att återställa platsen och vid
verksamhetens upphörande om 20–30 år kommer marken att återställas till
jordbruksmark med samma kvalitet som tidigare.
Nämnden har anfört (bland annat):
Den aktuella lovansökan gäller inte en tillfällig åtgärd utan innebär ett permanent
bygglov för vindkraftverk. Etableringen innebär inte bara anläggandet av fundament
utan även vägar samt uppställnings- och vändplatser. Det är tveksamt om sökanden
med den redovisade lösningen till fullo kan återställa den högklassiga jordbruksmark
som det är frågan om.
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Relevant dom
Mål M 2797-21, Mark- och miljödomstolen
Avgörande:
Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Skånes beslut om att
förbjuda uppförandet av en solcellspark i Skåne. Mark- och miljödomstolen
anser att solcellsparken inte varaktigt drar marken ur jordbruksproduktion, då
anläggningen tas bort efter användning (25–30 år). Därmed anser domstolen
att 3 kap. 4 § miljöbalken inte hindrar anmäld etablering. Vidare beskrivs
produktion av fossilfri el i Skåne och minskade koldioxidutsläpp är ett
angeläget samhällsintresse.
Målet avser etableringen av en solcellspark på åkermark i Ängelholms kommun.
Solcellsparken är tänkt att ta 5 ha i anspråk.
Länsstyrelsen i Skåne har anfört (bland annat) att:
Vid prövning av bygglov för vindkraftverk på jordbruksmark i mål P 8280-17 (WSP:s
notering: dom enligt tidigare beskriven i föreliggande rapport), har
Mark- och miljööverdomstolen ansett att vindkraftverkens begränsade tekniska
livslängd inte i sig kunde anses vara tillräcklig för att åtgärden skulle anses vara
tillfällig i den mening som avses i 3 kap 4 § miljöbalken. I likhet med vad som
gäller vid en bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen, har länsstyrelsen inte
möjlighet att inom ramen för en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ställa
villkor för hur länge en anläggning får finnas på platsen. Mot denna bakgrund kan
anläggandet av solparken inte anses utgöra ett tillfälligt ianspråktagande av
markrutan ska ses som ett varaktigt ianspråktagande. Det behöver därför beaktas att
det möjligen rör sig om ett betydligt längre ianspråktagande av brukningsvärd
jordbruksmark än de angivna 25–30 åren
Solpark GDMT AB har anfört (bland annat) att:
Ledningar kommer att ligga på 60–80 cm djup och kommer att grävas upp i
samband med avvecklingen. Panelernas garanterade livslängd är 25 år. I praktiken
är livslängden beräknad till 30 år. Om panelerna då fortsatt är i bra skick så vore det
dåligt för miljön att skrota dem i förväg. Bolaget har möjlighet att fortsätta arrendet
även efter de 30 åren. När anläggningen till slut är uttjänt kommer den att forslas
bort och marken återställas. Återställandet ska ske så att området kan användas för
jordbruk. Pålar dras ur marken, alla paneler monteras ned, schakt grävs upp och
kablar tas ur marken.
Mark- och miljödomstolen anför:
Med hänsyn till det ovan nämnda ska överklagandet bifallas och ärendet
återförvisas till länsstyrelsen för meddelande av försiktighetsmått. Sådana
försiktighetsmått kan vara en tidsbegränsning av hur länge solcellsparken får finnas
kvar på platsen och även att marken ska återställas efter nedmontering m.m.
Mark- och miljödomstolen beslut kan innebära en praxis där solcellsanläggningar med yrkad möjlighet
till återställande av mark inte anses varaktig påverka marken, vilket i sin tur leder till att 3 kap. 4 §
miljöbalken inte anses hindra anmälda etableringar av solcellsparker på jordbruksmark. För aktörer
med intresse av att anlägga solcellsparker kan detta beslut visa en möjlig väg för att solcellsparker ska
godkännas på jordbruksmark. Det blir viktigt att tydligt visa på hur solcellsparken kan tas bort och att
marken kan återställas till sin ursprungliga funktion.
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Då det inte finns några konkreta exempel på hur tidigare solcellsparker har återställts, kan ett framtida
problem för beslutsfattare bli hur väl marken ska återställas för inte ska anses ha en varaktig påverkan
på markanvändningen. En aktör nämner att det ”bara är att återställa marken” men det behöver inte
nödvändigtvis inte vara så simpelt. För att säkerhetsställa en hållbar utbyggnad och en tydligare
beslutstrappa för Länsstyrelser hade det varit bra med ett tydliggörande kring hur detta. Nu kan
Mark- och miljödomstolen beslut eventuellt ses som praxis för hur Länsstyrelser ska besluta i dessa
ärenden, men det vore oavsett bra att det finns tydliga riktlinjer till återställandegraden av marken och
praxis för detta.
Mål M 2797-21 skulle kunna anses som praxis för framtida beslut gällande
solcellsparker på jordbruksmark, vilket visar på vikten av att tydliggöra att
solcellsparker inte har en varaktig påverkan på markanvändning. Dock är det
viktigt att återställandet av marken går rätt till, vilket det inte finns praxis för i
nuläget.

4.3

ÖVRIGA MARKFRÅGOR KOPPLAT TILL SOLCELLSPARKER

Fokus för föreliggande rapport var frågor avseende solcellsparker på jordbruksmark då den största
målkonflikten finns här. Det finns dock även andra aspekter kopplat till markfrågan som är värt att
nämnas.
Gällande alternativ mark – annat än jordbruksmark - för etablering av solcellsparker pekar aktörer
WSP intervjuat på att närhet till elnät och storskalighet (dvs. stora arealer) är två viktiga parametrarna
för etablering av solcellsparker med hög effekt. Jordbruksmark uppfyller ofta dessa två parametrar,
men det finns teoretiskt givetvis även annan mark som kan ställas till förfogande för solcellsparker; så
som exempelvis deponier och skogsmark.
Avseende närhet till elnät så är en viktig faktor för en snabbare etablering av stora solcellsparker att
det förutom närhet till elnät finns anslutningspunkter på elnätet som inte kräver långa
tillståndsprocesser för utbyggnad av elnätet. För storskalighet, dvs. möjligheten att ansluta stora
effekter är det främst anslutningspunkter på regionnätet som avses. Elnätsbolagen i Sverige har
anslutningsplikt, så i teorin kan solcellsparkerna anslutas på vilken plats som helst i elnätet (förutsatt
att miljötillstånd ges), men anslutningen blir onödigt dyr och inte den mest kostnadseffektiva lösningen
om elnätet måste förstärkas kraftigt för att möjliggöra anslutningen.
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Figur 6: Stamnät och regionnät i Skåne. Bild modiferad från kartan Transmissionsnät för el i Skåne i
granskningsförslag till regionplanen

WSP har inom ramen för detta uppdrag intervjuat E.ON som är största nätägaren i regionen. Enligt
E.ON finns det idag inga utpekade platser särskilt lämpade för solcellsanläggningar i Skåne, men
poängterar som ovan nämnt att bolaget har anslutningsplikt om en aktör önskar anslutning till elnätet.
Dock råder inte E.ON över ledtiderna för tillståndsärendet och kan inte förrän vid förfrågan om
anslutning utreda hur stort behov av förstärkning som elnätet kräver.
WSP erfar från intervju med solcellsentreprenör att det är viktigt att hitta
kostnadseffektiva lösningar för anslutning av solcellsparker till elnätet, där
närhet till elnätet och särskilt till platser där en anslutning kan ske utan en större
utbyggnad av elnätet. Idag finns enligt E.ON, som är regionens största
elnätsägare, inga utpekade platser som är särskilt lämpliga för etablering av
större solcellsparker.

Vid intervju med Länsstyrelsen i Skåne framkom att länsstyrelsen har ett pågående projekt för att
inventera marktillgång i länet, ett projekt som WSP rekommenderar att Region Skåne bör följa och få
insyn i. Det kan, enligt vissa aktörer, vara ett lämpligt tillvägagångsätt att - för att i största möjliga mån
undvika målkonflikter - ta den mark i anspråkande först om som inte passar för andra saker än
etablering av solcellsparker. För att därefter se på möjligheten att etablera solcellsparker på den mark
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som också passar för andra saker, där vall ser ut att vara en gröda där det finns tekniska lösningar för
att kombinera solcellsparker och jordbruk (se avsnitt 4.4). För att göra det möjligt att etablera
solcellsparker på mark som inte passar för andra saker kan ett första steg vara att inventera befintlig
mark, så som görs i det ovan nämnda uppdraget som drivs av Länsstyrelsen i Skåne.
WSP rekommenderar Region Skåne att följa och ha insyn i det uppdrag som drivs
av Länsstyrelsen i Skåne avseende tillgänglig mark för etablering av
solcellsparker i Skåne län.

4.4

AGRIVOLTAICS: EN MÖJLIG TEKNISK LÖSNING FÖR MOTSTÅENDE
INTRESSEN

Att öka utbudet av förnybar energi är en kritisk aspekt i Agenda 2030 9, men att ta stora landareal i
anspråk för solcellsparker blir problematisk då det går emot intresset om att bruka marken för
livsmedelsproduktion.
En möjlig teknisk lösning på denna problematik med motstående intressen är genom att integrera
energiproduktion med livsmedelproduktion, att marken både används för att producera energi och för
jordbruk. Detta koncept kallas Agri-PV, eller Agrivoltaics, vilket innefattar tre olika varianter 10:
1. Solpaneler som placeras på mark med yta emellan för jordbruk, eller
2. Solpaneler som placeras på styltor ovanför jordbruksmark, eller
3. Solceller som placeras ovanpå växthus.

Figur 7: Agrivoltaics. Solpaneler som placeras på jordbruksmark. Ett av European Energys tidigare
projekt. WSP har fått tillstånd att använda bilden.

Anläggandet av solcellsparker på jordbruksmark minskar mängden hektar som går att använda till
jordbruk under tiden marken är tagen i anspråk, men det kan förutom att bidra till produktionen av
förnybar energi (och därmed minska utsläppen från det svenska energisystemet) och främja andra
miljöaspekter. Biologisk mångfald är en sådan aspekt som kan gynnas av att installera solceller på
jordbruksmark, där både strukturerna och skuggan det medför bidrar till att diversifiera
förutsättningarna för djur och natur i det annars monokulturella landskapet som jordbruksmark ofta är.

9

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403211501103X?via%3Dihub

10
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Exempelvis är det möjligt att kombinera solcellsparken med betesmark, där boskap kan beta bland
anläggningen, få skugga av panelerna och därmed kombinera både energiproduktion och produktion
av livsmedel. Vidare kan denna kombination även vara fördelaktigt för grödor. Skuggningen som
orsakas av solcellsmodulerna hjälper till att minska vattenavdunstning under torra somrar vilket kan
minska vattenanvändning med upp till 29% 11 samt minska förekomsten av erosion. 12 Värt att notera
är dock att dessa resultat avser studier genomförda i andra klimat än det svenska. Studier av effekter i
Sverige har nyligen påbörjats. Ett examensarbete från 2020 gjort av en elev på KTH undersökte
Agrivoltaics i Frankrike där det visade sig att bland annat att tolerans mot skugga och fukt, grödans
höjd, livslängd, växelbruk och resiliens mot klimatförändringar är viktiga aspekter vid val av gröda.
Slutsatsen var att bland annat sallad lätt anpassade sig efter förhållandena och därför fungerar bra för
detta.

Kärrbo prästgård, Västerås
På Kärrbo prästgård finns Sveriges första anläggning för Agrivoltaics (solcellssystem som kombinerar
elproduktion och jordbruksverksamhet). Anläggningen är ett samarbete mellan b.la. Mälardalens
högskola, Energimyndigheten, SLU och Solkompaniet och syftar till att vara en
genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka den ekonomiska livskraften för
solcellssystem i Sverige. WSP har intervjuat aktörer i projektet. 13

Figur 8: Agri-PV pilotanläggning i Västerås.

Anläggningen i Västerås är anlagd på permanent vall, där solpaneler är monterade vertikalt och
uppsatta med cirka 10 meters mellanrum för att möjliggöra att en traktor kan färdas emellan
modulerna. Panelerna är dubbelsidiga bifaciala paneler vilket möjliggör solintag från båda hållen.
Vertikala, bifaciala solpaneler har använts då det i dagsläget är den mest kostnadseffektiva lösningen
att kombinera solceller och jordbruk. Andra i dagsläget mer kostsamma lösningar av Agrivoltaics är

11

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030113000683
https://www.pnas.org/content/107/5/1848
13
Intervju med Bengt Stridh, Professor vid Mälardalens Högskola 2021-08-19
12
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exempelvis solceller monterade över marken eller på växthus. Vertikala ställ lämpar sig också bäst
under vintern då de inte blir snötäckta varför energiförluster pga. snötäckning blir små.
Vid intervjun framkommer att val av gröda är ett stort forskningsområde just nu, men att just odla vall
har hittills visat sig vara en av de bästa grödorna när det kommer till att kombinera jordbruk och
solceller. I forskningsprojektet så skördas vallen 2–3 gånger per år, för att sedan användas som
betesmark till får. Större betesdjur, så som exempelvis nöt är inte lämpliga då solpanelerna kan ta
skada av att de större djuren gnider sig mot konstruktionerna

4.4.1

Möjliggörandet av Agrivoltaics

Genom att möjliggöra solcellsparker möjliggörs även Agrivoltaics. Anläggandet av solcellsparker är
inte ett riksintresse enligt 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken (1998:808). Detta leder till att solcellsparker
inte anses vara ett väsentligt samhällsintresse, vilket i sin tur leder till att solcellsparker prioriteras
lägre än jordbruksmark. Genom att betrakta solkraft som ett väsentligt samhällsintresse hade 3 kap.
4 § miljöbalken inte kunnat användas för att säga nej till anläggandet av solcellsparker. Vidare hade
detta även möjliggjort att 3 kap. 8 § miljöbalken kunnat användas för att främja utbyggnad.
Agrivoltaics, till skillnad från en konventionell solcellspark, möjliggör en fortsatt brukning av marken
solcellsparken anläggs på. En fortsatt brukning av jordbruksmark med Agrivoltaics innebär dock ändå
att produktiviteten av marken minskar, eftersom Agrivoltaics fortfarande minskar antalet hektar, även
om minskningen är mindre än en konventionell solcellspark. Detta innebär att Agri-PV kan anses
hindra jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § på samma sätt som konventionella solcellsparker.
Även om Agrivoltaics inte minskar produktiviteten av åkermarken i lika stor
utsträckning som en konventionell solcellspark minskar den ändå
produktiviteten. Detta innebär att Agrivoltaics kan anses hindra jordbruksmark
enligt 3 kap. 4 § på samma sätt som konventionella solcellsparker.

Ett regelmässigt förtydligande i 3 kap. 4 §, där en viss minskning av produktivitet kan godtas hade
underlättat för Agrivoltaics. Vidare hade denna skrivelse kunnat anpassas efter olika typer av
odlingar/grödor. Vall beskrivs tidigare som en gröda med potential för detta, men troligtvis finns det
även andra grödor med goda förutsättningar för att kombineras med solceller. Ytterligare forskning
kring Agrivoltaics är här välkommet för att se hur olika grödor och jordbruksformer kan kombineras
med solceller.
Exempelvis hade ett forskningsprojekt likt det i Kärrbo prästgård kunnat genomföras i Skåne utifrån de
skånska förutsättningarna. Mer om hur Agrivoltaics kan möjliggöras i Skåne utifrån Skånes marktyper
beskrivs under 4.1.
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Tolkningen att solceller på jordbruksmark inte är förenligt med 3 kap. 4 § miljöbalken så länge det
finns en annan lämplig markanvändning, borde inte kunnat användas i samma utsträckning för att
sätta stopp för solcellsanläggningar med Agrivoltaics. Detta då marken fortfarande kan brukas. Dock
skulle produktivitetsminskningen som Agrivoltaics innebär kunna vara ett eventuellt hinder för
Agrivoltaics även med denna grundtolkning. Alltså blir det i slutändan ändå att en viss
produktionsminskning måste accepteras för att Agrivoltaics ska kunna möjliggöras av lagstiftning.

Att en viss minskning av produktivitet godtas i 3 kap. 4 §, hade underlättat för
Agrivoltaics.

5

SOLCELLSPARKER I SKÅNE

WSP är en del av tre potentiella solcellsparker i Skåne som Länsstyrelsen beslutar om i dagsläget.
Dessa potentiella solcellsparker ligger i Svalövs kommun, Östra Göinge kommun samt i Helsingborgs
kommun. Utöver dessa tre finns en fjärde anläggning i Ängeholms kommun som just nu bereds.

E.ON Energilösningar, Svalövs kommun
Nedlagd golfbana
I Torrlösa, Svalövs kommun avser E.ON Energilösningar söka tillstånd för en solcellspark med en area
om 35 ha, innehållandes upp till ca 36 000 solpaneler, uppgift saknas om den förväntade installerade
effekten. Marken som solcellsparken planeras upprättas på är en yta bestående av en nedlagd
golfbana. Samtidigt som miljöprövning görs arbetar Svalövs kommun med att ändra områdets
detaljplan från en golfbana till energiproduktion. Det finns ingen information om angiven effekt. 14
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i
plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap 11 §, vilket leder till att en
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 15
Eftersom solcellsparken i Torrlösa planeras ligga på en nedlagd golfbana blir intressekonflikten mellan
jordbruk kontra energiproduktion inte lika aktuell i detta fall. Genom att kommunen samverkar med
investerare är det möjligt att underlätta processen för att etablera solcellsparker, men WSP bedömer
att kommuner i många fall saknar kunskap eller vägledning när det kommer till dessa frågor.

14
15

https://www.wsp.com/sv-SE/projekt/etablering-av-solcellspark-i-svalovs-kommun
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2021/2021-04-08-detaljplan-for-del-av-torrlosa-2435-ar-ute-pa-samrad.html
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Alight AB, Östra Göinge kommun
Befintlig jordbruksmark
I Knislinge, Östra Göinge kommun söker Alight AB tillstånd för att bygga en solcellspark. Med sina ca
90 000 solpaneler har solcellsparken en planerad installerad effekt om 30–36 MW med en
normalårsproduktion om 30–36 GWh. 16 Solcellsparken planeras uppföras på befintlig jordbruksmark
genom arrendeavtal med markägaren. Vidare kommer även produktionsskog tas i anspråk som står
för ca 20% av marken. Anläggningen förväntas tas i bruk år 2023.
Pågående markanvändning inom den berörda fastigheten är jordbruk (odling av vall) samt två olika
ytor med skogsbruk. Skogsbruket består av planterad björk och gran. Även närliggande fastigheter
domineras av jord- och skogsbruk. Jordbruksmiljön kännetecknas av ett storskaligt åkerlandskap med
biotopskyddade åkerholmar och stenmurar i skiftesgränserna, som undantagits vid projektering för att
inte påverkas av solcellsparken.
Till skillnad från solcellsparken i Torrlösa ligger den aktuella marken för Knislinge på använd
jordbruksmark. Här har det i projektansökan tydliggjorts de olika positiva egenskaper som en
anläggandet av en solcellspark medför jämfört med att odla vall. Exempelvis genom att implementera
diverse åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i området kan anläggandet av solcellsparken
vara ett nettopositivt ingrepp i landskapet. Exempel på åtgärder som föreslås i detta fall är följande:
Bihotell vid transformatorstation, flera viltkorridorer, bibäddar, ängsmark och död ved b.la. Dock kan
den biologiska mångfalden i området även påverkas av en eventuell avverkning av skogsmarken.

Svedberga PV AB, Helsingsbors kommun
Befintlig jordbruksmark
Svedberga PV AB (som bildats av European Energy) undersöker möjligheten att bygga en
solcellspark i Helsingborgs kommun, på fastigheten Svedberg. Företaget European Energy har
utvecklat solcellsanläggningar sedan 2008 och bedömer solinstrålning, samt kapaciteten i och
närheten till befintliga nät när de letar lämplig placering av anläggningen. Den planerade
solcellsanläggningen har en installerad effekt på 158 MW, där anläggningen förväntas producera 194
GWh/år. Detta projekt avser att använda vertikala ställ med enaxliga spårare (som i Figur 7). Den
totala arean som omfattas (och därmed stängslas in) är ca 235 ha, där 76 ha av dessa täcks av
solpaneler.
Den nuvarande markanvändning för området är jordbruk. Planen är att marken inom
solcellsanläggningen kommer omfattas av jordbruksliknande skötsel, exempelvis slåtter eller bete.
Genom att övergå från den nuvarande produktion till bete (kött eller mjölk), vall eller proteingräs kan
marken fortsätta brukas även om det anläggs solceller på marken. Eftersom solpaneler täcker ca 35%
av den stängslade ytan finns det möjlighet att bedriva jordbruk på resterande 65%. Här planeras
avståndet mellan solpanelerna var tillräckligt stort för att det ska gå att köra traktor mellan panelerna.
Eftersom European Energy ser denna anläggning som ett temporärt ingrepp i landskapet anser
företaget att de 76 ha som tagits i anspråk kommer kunna återgå till jordbruk när solpanelerna når

16

https://www.solcellspark-samrad.se/om-solcellsparken
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slutet på sin driftstid och monteras ner. European Energy menar att solcellsanläggningen medför en
förändring av jordbruket under driftstiden, men jordbruksmarken tas inte varaktigt ur drift.
I det närliggande området finns ett naturreservat vid namn Svedberga kulle. Avståndet mellan
reservatets början och solcellspanelerna är som minst ca 300 meter, där marken mellan reservatet
och anläggningen är huvudsakligen betesmark eller naturmark. I detta fall blir det därmed extra viktigt
att ta hänsyn till de djur som vistas i området, då solcellsparken inte ska minska djuren tillgänglighet till
området. Lösningen som föreslås är i detta fall en faunapassage som går mitt igenom parken. 17

Solpark GDMT AB, Ängelholms kommun
Åkermark
I Gödmanstorp, Ängelholms kommun avser Solpark GDMT AB anlägga en solcellspark om knappt 5
ha, med ett totalt antal solpaneler uppskattat till 9 120. Marken som anläggningen tar i anspråk
används övervägande i dag som åkermark. Marken planeras att användas under 25–30 år innan
marken återställs till sin ursprungsform. 18
Den aktuella marken utgör enligt jord- och skogsklassificeringen högt klassad åkermark (8 av 10). Det
framgår också att marken har brukats under mycket lång tid.

17
https://static1.squarespace.com/static/594a254aff7c506baadf314e/t/5fd340f023985a2831739337/1607680253733/Svedberga
_samrådsunderlag_2020-12-11.pdf
18
DOM: Mål nr M 2797-21
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5.1

MARKTYPER I SKÅNE

Åkermark är den vanligaste marktypen i Skåne, och står för drygt 39 % av den totala markanvändningen.
Åkermark är tätt följt av produktiv skogsmark som motsvarar drygt 37 % av markanvändningen. Andelen
betesmark i Skåne motsvarar 4,9 %. Då jordbruksmark utgör både åkermark och betesmark motsvarar
den totala andelen jordbruksmark i Skåne knappt 44% av den totala markanvändningen Skåne. Se

Tabell 8 för en sammanställning av de olika marktyperna i Skåne fördelat på marktyp och hektar.
Jordbruksmark står för drygt 44% av den totala markanvändningen Skåne.

Tabell 8. Markanvändning i Skåne län, fördelat på marktyp och angivet i Hektar (Ha) samt procentuell
fördelning av den totala markanvändningen (Statistiska centralbyrån, 2015).

Marktyp

Areal (Ha)

Procentuell fördelning (%)

Åkermark

442 767

39,2 %

Skogsmark, produktiv
Bebyggd mark och tillhörande mark

421 000
101 982

37,2 %
9%

Betesmark
Berg i dagen o. övrig mark

55 873
48 732

4,9 %
4,3 %

Vatten

33 440

3%

Skogsmark, improduktiv
Öppen myr

8 000
7 000

0,7 %
0,6 %

Golfbanor o. skidpistar
Täkter och gruvområden

4 746
3 934

0,4 %
0,3 %

Naturligt gräsbevuxen mark

2 750

0,2 %

I Skåne län är den gröda som täcker störst areal höstvete och utnyttjar drygt 98 000 hektar, vilket
motsvarar 23 % av Skånes åkermarker. Detta följs av slåtter- och betesvall, vårkorn samt höstraps som
tillsammans använder ca 208 000 hektar. De grödor som täcker minst åkermark är vårraps, höstrybs och
vårrybs. Se

Tabell 9 nedan för en sammanställning av de olika grödorna som odlas på jordbruksmark.
Slåtter- och betesvall samt vall för fröskörd täcker tillsammans 24 % av den totala
arealen åkermark i Skåne. Detta är relevant då vall är den gröda som hittills visat sig
lämplig för Agrivoltaics (kombination av jordbruk och solceller).

Tabell 9. Grödor på åkermark i Skåne län (Statistiska centralbyrån, 2015). Tabellen exkluderar allt under
1% av total markanvändning.

Gröda
Höstvete
Slåtter- och betesvall som utnyttjas
Vårkorn
Höstraps
Sockerbetor
Havre
Råg
Träda

Hektar
98 392
97 108
67 356
43 079
28 689
13 707
12 948
12 020

% av total
23 %
22 %
15 %
10 %
7%
3%
3%
3%
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Trädgårdsväxter
Vall för fröskörd
Majs
Matpotatis
Höstkorn
Potatis för stärkelse
Kok- och foderärter, vicker och åkerbönor

9 279
7 568
7 073
6 234
5 291
4 973
4 488

2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

Att Skånes åkermark består av en betydande del vall får kan därmed anses positivt ur ett Agrivoltaics
perspektiv, men det behövs fortfarande mer forskningen inom detta område för att säkerhetsställa
denna hypotes. Resultaten från pilotanläggningen i Kärrbo Prästgård blir därmed intressant att följa,
synnerligen ur ett skånskt perspektiv när mycket vall odlas i länet.
Vidare hade det varit intressant att veta hur de andra grödorna påverkas av solcellanläggningar.
Exempelvis hade en studie likt den i Kärrbo Prästgård kunnat genomföras i Skåne. Dessutom skulle
en liknande studie också kunna använda höstvete som gröda istället för vall, för att därmed undersöka
möjligheterna kring Agrivoltaics och andra grödor.

5.2

KLASSNING AV JORDBRUKSMARK

Hushållning av åkermark var en angelägen fråga på 1970-talet. För att underlätta långsiktighet i
riksplanering och göra det lättare att väga olika intressen kring hur åkermarken ska utnyttjas
genomfördes en gradering av all åkermark i Sverige år 1971. All åkermark tilldelades därmed en
gradering från 1 till 10, där 10 avser åkermark med den högsta produktionskapaciteten 19.
Denna gradering används som underlag i beslut för att värdera huruvida en tänkt solcellspark kommer
att anläggas på åkermark. Exempelvis klassades åkermarken i det tidigare nämnda Mål M 2797-21
som klass 8 av 10, vilket då medför att marken ses som mer värdefull ur ett jordbruksperspektiv.
Graderingen har fått kritik från flertalet av WSP:s kontaktade aktörer. Den främsta kritiken är att
dateringen genomfördes är föråldrad, då markanvändningen dels har ändrats, dels att
samhällsutvecklingen tillsammans med nya tekniker gör att marken brukas annorlunda idag. Mark som
klassades som 8 av 10 år 1971 skulle idag kunna ha en helt annan klassificering.
Ett exempel på att denna gradering inte längre är lika aktuell är de lätta Halländska jordarna som inte
är högt klassade, men som med modern bevattningsteknik ger lika god avkastning som lerjordar,
dessutom är de jordarna mer lättarbetade. Vidare är enligt graderingen högt klassade lerjordarna vars
värde minskat de senaste åren på grund av packningsskador. 20
Att det finns en gradering av åkermark är positivt, då det underlättar prioriteringen mellan olika
samhällsintressen. Dock hade en modern gradering av åkermarken varit välkommet, då graderingen
från 1971 inte är lika relevant idag jämfört med när den genomfördes. Inom ramen för denna studie
kommer inte åkermarkens gradering undersökas mer, men det hade varit intressant att inventera hur
en modern gradering skulle kunna se ut samt hur den äldre dateringen påverkar beslutsfattare i
dagsläget.

19
20

Kungl Lantbruksstyrelsen (1971): Översiktlig gradering av åkermarken i Sverige. PM 1971-2-11
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Publikationer/2009/9MExploateringavjordbruksmark.pdf
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6

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Mark- och miljödomstolens beslut i mål M 2797-21 (se beskrivet tidigare) skulle kunna
anses som praxis för framtida beslut gällande solcellsparker på jordbruksmark med yrkad
möjlighet till återställande av mark. Sådana anläggningar skulle enligt praxis kunna anses
inte varaktigt påverka marken, vilket i sin tur leder till att 3 kap. 4 § miljöbalken inte anses
hindra anmälda etableringar av solcellsparker på jordbruksmark. Denna dom visar på
vikten av att solcellsparker inte har en varaktig påverkan på markanvändning. För aktörer
med intresse av att anlägga solcellsparker kan detta beslut visa en möjlig väg för att
solcellsparker ska godkännas på jordbruksmark. Dock är det viktigt att återställandet av
marken går rätt till, vilket det inte finns praxis för i nuläget.
Rekommendation:
WSP rekommenderar att Region Skåne fortsatt följer utvecklingen av domar
avseende tolkning av solcellsparkers varaktiga påverkan på markanvändningen och
huruvida hänvisning fortsättningsvis görs till praxis med anledning av beslut i mål
M 2797-21. Vidare rekommenderar WSP att Region Skåne följer praxis för
återställande av mark. I dialog med etablerande aktörer rekommenderar WSP att
Region Skåne informerar om vikten av återställande av jordbruksmark vid
ianspråktaganden av mark för etablering av solcellspark.

WSP erfar från intervjuer att ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att undvika målkonflikter
vid etablering av solcellsparker kan vara att först ta den mark i anspråk som inte passar för
andra saker. I dagsläget finns ingen heltäckande sammanställning av tillgänglig mark för
etablering av solcellsparker, men detta är ett arbete som under hösten 2021 startats av
Länsstyrelsen i Skåne.
Rekommendation:
WSP rekommenderar Region Skåne att följa och ha insyn i det uppdrag som drivs av
Länsstyrelsen i Skåne avseende tillgänglig mark för etablering av solcellsparker i
Skåne län. Lämplig mark som identifierats bör övervägas att rekommenderas i första
hand för att undvika målkonflikter.
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WSP erfar från intervju med solcellsentreprenör att det är viktigt att hitta kostnadseffektiva
lösningar för anslutning av solcellsparker till elnätet, där närhet till elnätet och särskilt till
platser där en anslutning kan ske utan en större utbyggnad av elnätet. Enligt intervju med
E.ON så finns idag inga utpekade platser som är särskilt lämpade för etablering av
solcellsparker i Skåne läns elnät. Däremot kan det, som tidigare nämnts, i länsstyrelsen
inventering finnas mark som är lämplig ur andra hänseenden.
Rekommendation:
Om Region Skåne anser att det är viktigt att locka till sig solcellsentreprenörer (eller
andra aktörer) till regionen kan en möjlighet vara att - med utgångspunkt i
Länsstyrelsens genomförda inventering av tillgänglig mark för etablering av
solcellsparker - ge i uppdrag åt E.ON att utreda möjligheten och kostnaden
associerad med anslutning av solcellsparker (eller andra anläggningar) vid specifika
platser. E.ON kan med relativt små insatser och till en begränsad kostnad ge denna
typ av uppskattningar. Denna kostnad tas oftast av den etablerande aktörer, men
möjligheten finns även för andra aktörer så som kommuner och regioner. Huruvida
regionen är beredd att ta kostnaden för denna indikativa uppskattning beror på hur
viktigt regionen anser att det är att locka till sig denna typ av aktörer, samt huruvida
detta ligger inom ramen för regionens uppdrag.
Åkermark är den främsta markanvändningen i Skåne län, mer än 39 % av den totala
markanvändningen, tätt följt av produktiv skogsmark (37 %). Totalt utgör jordbruksmark
(åkermark + betesmark) 44 % av den totala markanvändningen. Slåtter- och betesvall samt
vall för fröskörd täcker tillsammans 24 % av den totala arealen åkermark i Skåne. Vall är
därmed den gröda som täcker största areal i Skåne, följt av höstvete med en täckt areal
om 23 %. Detta är relevant då vall är den gröda som hittills visat sig lämplig för Agrivoltaics
(kombination av jordbruk och solceller).
Rekommendation:
För att förbättra analysen om lämpligheten med Agrivoltaics, dvs. att kombinera
jordbruk och solceller, bedömer WSP att fler pilotprojekt i Sverige skulle vara
värdefulla. För att bedöma lämpligheten på skånsk jordbruksmark rekommenderar
WSP att Region Skåne undersöker möjligheterna att bedriva ett sådant pilotprojekt
inom länet. Eftersom vall är en av de två främsta grödorna i länet, och då slutsatser
från genomförda pilotprojekt pekar på att grödan lämpar sig väl för Agrivoltaics så
rekommenderar WSP att ett första pilotprojekt görs på åkermark med vall. Ett andra
alternativ kan vara att se på möjligheterna med andra grödor som dominerar i
regionen, exempelvis höstvete. Kopplat till denna rekommendation så
rekommenderar WSP att Region Skåne bedriver informationsinsatser i länet
gällande Agrivoltaics och dess möjligheter i syfte att väcka intresse och hitta de
bäst lämpliga platserna för genomförande av pilotprojekt.
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Även om Agrivoltaics inte minskar produktiviteten av åkermark i lika stor utsträckning som
en konventionell solcellspark så minskar den ändå produktiviteten. Detta innebär att
Agrivoltaics kan anses hindra jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § på samma sätt som
konventionella solcellsparker. Ett regelmässigt förtydligande i 3 kap. 4 § skulle därför
kunna vara att tillåta en viss grad av minskad produktivitet, och att denna skrivelse
anpassas efter olika typer av odlingar/grödor. Mer forskning behövs dock för att hitta
lämpliga nivåer för detta, samt att studera hur olika grödor och jordbruksformer kan
kombineras med solceller.
Rekommendation
Genom att följa den tidigare rekommendationen om att bedriva pilotprojekt inom
Agrivoltaics i Skåne, hade Region Skåne kunnat undersöka huruvida Agrivoltaics är
en teknik som borde investeras mer i. I detta läge kan inte WSP rekommendera en
regelmässig förändring för att möjliggöra Agrivolatics, utan det behövs mer
underlag på området innan detta är aktuellt.

Den gradering som gjordes av all åkermark i Sverige 1971 har fått kritik från flertalet av
WSP:s intervjuade aktörer. Den främsta kritiken avser att markanvändningen dels har
ändrats sedan graderingen genomfördes och att samhällsutvecklingen tillsammans med
nya tekniker gör att marken brukas annorlunda idag.
Rekommendation
WSP rekommenderar att Region Skåne verkar för en utvärdering av hur dagens
gradering påverkar beslutsfattare i dagsläget och om ett behov finns av en
uppdatering av denna gradering. Vidare, eller i linje med detta, rekommenderar WSP
att Region Skåne följer de ärenden avseende anläggande av solcellsparker i Skåne
där beslut ännu inte tagits, och huruvida klassningen/graderingen är avgörande för
beslut. Värt att nämnas är att den tänkte anläggningen för Solpark GDMT AB i
Ängelholms kommun utgör enligt jord- och skogsklassificeringen högt klassad
åkermark (8 av 10), samt att marken brukats under mycket lång tid. Trots detta
upphävde Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens beslut om att förbjuda
uppförandet av en solcellspark i Skåne då Mark- och miljödomstolen anser att
solcellsparken inte varaktigt drar marken ur jordbruksproduktion.
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VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare
och konsultbolag inom
samhällsutveckling. Med cirka 48 700
medarbetare i över 40 länder samlar vi
experter inom analys och teknik, för att
framtidssäkra världen.
Tillsammans med våra kunder tar vi fram
innovativa lösningar för en mänsklig,
trygg och välfungerande morgondag. Så
tar vi ansvar för framtiden.
wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com
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