
 Följebrev rev. 2023-02-10 

 

 

 

 

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken avseende planerad 

solcellsanläggning vid Skedemosse, Borgholm 

Du får detta brev eftersom du som närboende eller ägare till angränsande fastighet bedöms vara 

berörd av planerad solcellsanläggning vid Skedemosse, Borgholms kommun. 

I tidigare utskick angavs fel e-postadress för kontakt och synpunkter. Korrekt adress 

samt förlängd tid för att skicka in synpunkter anges nedan.  

Frågor om projektet och samrådet besvaras av projektets miljökonsult, WSP genom Katarina 

Skoglycka, via e-post katarina.skoglycka@wsp.com eller telefon 010-722 70 80. 

Eventuella samrådssynpunkter ska vara oss tillhanda senast den 8 mars 2023.  

Synpunkter skickas med e-post till katarina.skoglycka@wsp.com alternativt med vanlig post till 

Katarina Skoglycka, WSP Sverige AB, Box 503, 391 25 Kalmar. 

 

Skedemosse PV AB avser att bygga en solcellsanläggning på mark och har anmält åtgärderna till 

länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Efter samrådet kommer en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram där inkomna synpunkter beaktas. I det här fallet genomförs ett 

undersökningssamråd eftersom solcellsanläggningen inte per automatik medför betydande 

miljöpåverkan.   

Vi vill med detta brev därför bjuda in er till samråd så att ni ges möjlighet att lämna synpunkter på 

planerad solcellsanläggning inom fastigheten Skedemosse 1:1 i Borgholms kommun. Ni ges härmed 

möjlighet att lämna synpunkter gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 

samt den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som 

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

Berörda fastighetsägare förutsätts informera eventuella hyresgäster, arrendatorer och andra 

nyttjanderättshavare om samrådet, så att dessa har möjlighet att ta del av samrådsunderlaget och 

lämna synpunkter. 

Översiktskartor som visar projektområdet finns bifogat nedan. Mer information om samrådet, 

projektet och dess miljöpåverkan återfinns samrådsunderlag på hemsidan: 

https://se.europeanenergy.com/vad-vi-gor/sol/skedemosse-solpark  

 

Källa till adresser till fastighetsägare för detta utskick är Lantmäteriets Fastighetsregister  

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig 

lagstiftning och myndigheters föreskrifter.  
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Figur 1 Översiktskarta. Solcellsanläggningen PV Skedemosse i orange 

Figur 2 Projektområde för planerad solcellsanläggning på mark 


