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Inbjudan till informationsmöte om planerad
solenergianläggning i Skedala 

OX2 AB ("Bolaget") har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att 
etablera en solenergianläggning i närheten av Skedala i Halmstads kommun. SWECO bistår 
Bolaget i tillståndsprocessen.

Inför ansökan om tillstånd har bolaget genomfört ett s.k.undersökningssamråd med 
Länsstyrelsen i Hallands län, tillsynsmyndigheten (Halmstads kommun) och de enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten.

Välkomna på informationsmöte

I undersökningssamrådet uttrycktes önskemål om ytterligare information. OX2 bjuder med 
anledning härav in till ett informationsmöte kring projektet. Inbjudan vänder sig till de enskilda 
berörda som direkt eller indirekt bedöms kunna komma att beröras av planerad etablering av 
solenergianläggningen. För det fall det finns arrendatorer, hyresgäster eller andra intressenter 
som indirekt kan komma att beröras, ber vi er vidarebefordra informationen.  

Informationsmötet kommer att hållas i Skedala Bygdegård onsdagen den 30 november 2022 
kl. 18.00. En presentation av projektet kommer att ges och det kommer finnas möjlighet att 
ställa frågor, prata med representanter för Bolaget etc.

Om du/ni skulle vilja komma på informationsmötet så önskar vi att ni anmäler er senast den 
27 november. Anmälan via e-mail till skedalaPV@OX2.com, alternativt på telefon 
073-8234864.

Ytterligare information om projektet går att läsa och ladda hem på hemsidan:
https://www.ox2.com/sv/projects/skedala-pv/

Fortsatta samråd

De synpunkter som inkommit under undersökningssamrådet, samt Bolagets bemötande av 
dessa, har sammanställts i en samrådsredogörelse som skickats in till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kommer i nästa steg att besluta om ytterligare samråd (s.k. 
avgränsningssamråd) samt omfattning av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå 
i tillståndsansökan. 

Om Länsstyrelsen kommer besluta att Bolagets planer ska omfattas av ytterligare samråd, så 
kommer dessa företrädesvis ske skriftligen med berörda parter. 

Med vänliga hälsningar
OX2 AB 

Malmö, 2022-11-09
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Figur 1. Planerat verksamhetsområde sydöst om Skedala samhälle

Om den planerade verksamheten

OX2 AB avser söka tillstånd för anläggande, drift och avveckling av en markbaserad 
solenergianläggning om ca 25 MW inom ett verksamhetsområde som totalt omfattar ca 45 ha. 
Verksamhetsområdet ligger ca 7 km öster om Halmstad tätort utmed väg 25, se Figur 1. Idag 
används marken inom verksamhetsområdet i huvudsak för jordbruk. 

Den planerade anläggningen innefattar solpaneler på markställningar, växelriktare, 
transformatorstationer, uppsamlingsstation, markförlagda el- och optofiberkablar, tillfartsvägar, 
bodar/containrar för förvaring av material och kontrollutrustning samt uppställningsytor. 
Verksamhetsområdet kommer att delas upp i flera mindre inhägnader med möjlighet att 
passera emellan.

En solenergianläggning om ca 25 MW bedöms årligen komma att producera ca 25 GWh el 
från den förnybara solenergin, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel hos ca  
5 000 hushåll.  
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