
Frågor och svar - Tidig dialog
Nedan följer svar på de huvudsakliga frågor som uppkom under den tidiga dialogen:

Hur kommer solpanelerna att sättas upp?
Exakt utformning kommer bestämmas senare, men vanligen sätts panelerna i rader med cirka 8
meters radavstånd. Panelerna är ofta 3 meter höga i bakkant och ungefär 1 meter höga i
framkant. Vanligtvis pålas ställningarna ner i marken. Se principiell skiss nedan:

Hur kommer anläggningens utbredning att se ut?
Arbetshypotesen ser ut enligt nedan, men exakt utbredning är inte bestämd. Exakt utbredning
kommer bestämmas efter dialog med intressenter, efter hur stor nätanslutningen blir samt efter
hur tillståndsprocessen fortlöper.



Vilken markberedning behövs?
Generellt vill vi påverka marken så lite som möjligt. Stubbarna kommer troligtvis fräsas ner, men
rötterna kommer behållas intakta för att bevara markens naturliga kolsänka. Sly kommer tas
bort, kabelschakt kommer grävas och ställningar kommer pålas men i övrigt ska vi försöka
påverka marken så lite som möjligt.

Hur mycket el kommer parken att producera?
Detta beror på parkens slutliga utformning, men konservativt räknat (exklusive mossen) uppgår
produktionen till cirka 40 MW, motsvarande cirka 44 000 MWh, vilket kan försörja cirka 2 500
eluppvärmda villor.

Hur processen och tidsplanen ser ut framåt?
Efter den tidiga dialogen kommer vi starta en miljötillståndsprocess hos länsstyrelsen, där det
kommer ett till tillfälle för intressenter att komma med kommentarer, synpunkter och frågor.
Parallelt med detta fortlöper nätanslutningsprocessen. Nätanslutningsprocessen kommer
troligtvis dra ut på tiden så därför räknar vi inte med att byggnationen kan starta förrän tidigast
om ett par år.

Hur kommer närboende att påverkas?
Det kommer vara trafik och anläggningsarbeten under själva uppbyggnadsfasen, men sen
kommer parken kräva väldigt lite underhåll. Landskapsbilden kommer såklart påverkas, men
inte överdrivet mycket då panelerna är cirka 3 meter som högst. Det är endast en fastighet som
skulle kunna få direkt insyn i parken. Panelerna reflekterar väldigt lite ljus och parken kommer
inte ha några rörliga delar eller annat som låter, vilket ger minimal störning.



Hur kommer parken att underhållas?
Parken kommer kräva väldigt lite underhåll. Normalt räcker regnet för att spola rent panelerna
och lutningen gör att exempelvis snö inte stannar kvar på panelerna. Växtligheten under och
mellan panelerna får inte växa sig för hög på grund av risk för brand och för att inte riskera att
skugga panelerna, därför kommer växtligheten med jämna mellanrum att begränsas, troligtvis
manuellt.

Hur lång tid kommer anläggningsfasen ta?
Den kommer ta ungefär 4-6 månader.

Hur kommer nätanslutningen att ske?
Inte helt klart än men troligtvis uppkoppling på regionnätet.

Hur kommer djur- och växtlivet att påverkas?
Som sagt kommer marken bearbetas så lite som möjligt för att begränsa påverkan på befintliga
djur och växter. Växtlighet planeras också att sås in för att gynna den biologiska mångfalden. I
samband med miljötillståndsprocessen kommer en naturvärdesinventering genomföras på
platsen. Utifrån den kommer lämpliga skyddsåtgärder att vidtas för att inte störa identifierade
känsliga naturområden.

Parken ska inte hängnas in, vilket betyder att djur kan röra sig fritt genom parken.


