
Inbjudan till avgränsningssamråd 
om planerad solpark Kogshult
OX2 AB (nedan kallat bolaget) utvecklar den storskaliga solparken 
Kogshult, inom fastigheterna Sjöbo Elsagården 1:1 och Sjöbo  
Ågerup 2:83 sydväst om Sövdesjön, i Sjöbo kommun. Den färdiga 
solparken kommer att ge ett stort och viktigt bidrag till den nöd-
vändiga energiomställningen vi står inför.

Översiktskarta. Lokaliseringen av projekt-
området i Sjöbo kommun, Skåne län.  
Projektområdet består av delområdena 
1-7, som i sin tur är uppdelade i mindre
delar. Kabelsträckningar och eventuella
vägar mellan delområdena, som också
kommer att ingå i projektområdet i ansökan,
finns inte med i kartan eftersom deras
lokalisering inte är fastställd i nuläget.



Om verksamheten
Den planerade verksamheten omfattar  
etablering och drift av en solpark på en yta 
om totalt cirka 250 hektar, fördelad på sju 
friliggande delområden. Solparken förväntas 
ha en installerad effekt om cirka 150 MW. Fullt 
utbyggd kommer solparken varje år att kunna 
producera cirka 150 GWh el från den förnybara 
solenergin, vilket motsvarar elförbrukningen 
hos i storleksordningen 30 000 hushåll.

Bolaget avser att ansöka om frivilligt tillstånd 
enligt 9 kap. 6b § miljöbalken för den planera-
de verksamheten. Som ett led i tillståndspröv-
ningen genomför bolaget nu samråd där 
berörda parter ges möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om den planerade verksamheten 
och lämna synpunkter (samrådsyttrande) till 
bolaget inför upprättande av tillståndsansö-
kan och miljökonsekvensbeskrivning. Ecogain 
AB bistår bolaget i tillståndsprocessen.

Samråd
Bolaget bjuder härmed in till avgränsnings-
samråd avseende den planerade solparken, 
enligt bestämmelserna i 6 kap. 29 § miljö- 
balken. Inbjudan distribueras via post till 
samtliga fastighetsägare och folkbokförda 
inom en kilometer från projektområdets  
yttersta gräns. Inbjudan skickas via e-post  
till de statliga myndigheter, kommuner och  
organisationer som kan antas bli berörda av 
verksamheten. Som adressunderlag har vi 
hämtat uppgifter från Lantmäteriet via Metria 
(markägare) och från Bisnode (folkbokförda).  
Vi ber vänligen dig som fastighetsägare att 
vidareförmedla informationen om föreliggande 
samråd till eventuella arrendatorer, hyresgäster 
eller andra rättighetshavare inom fastigheten. 
Allmänheten kommer att bjudas in till sam- 
rådet via annonsering i dagstidningar.

Bolaget har tagit fram en samrådshandling 
där den planerade verksamheten och de  
förutsedda miljöeffekterna beskrivs. 

Samrådshandlingen finns att läsa och ladda 
hem från projektets hemsida: 
ox2.com/sv/projects/kogshult-pv. 

Önskar du i stället ta del av materialet i 
pappersformat skickas det via post efter 
begäran på telefon 073-823 48 64.

Samrådsmöte
Bolaget bjuder vidare in till samrådsmöte i 
församlingshemmet i Kyrkans Hus i Blentarp, 
Blentarpsvägen 6 A, den 27 oktober 2022. Det 
kommer att finnas representanter från bola-
get på plats för att berätta om projektet och 
det kommer att ges möjlighet att ställa frågor, 
lämna synpunkter etc.

Samrådsmötet kommer att delas upp i två 
olika pass:

• Första passet: 16.30–18.30
• Andra passet: 19.00–21.00

Varje pass inleds med en presentation som 
följs av en stund för frågor och diskussioner. 
Det kommer också att finnas möjlighet att 
lämna skriftliga samrådsyttranden på plats. Vi 
bjuder på fika.

Vi tar tacksamt emot er anmälan till  
samrådsmötet senast den 23 oktober 2022. 
Anmälan sker till mail: ox2.samrad@ecogain.se  
alternativt på telefon 073-823 48 64. Ange 
följande information i din anmälan:

• För- och efternamn på den/de du avser att anmäla
• Fastigheten du/ni bor på
• Vilket pass du/ni önskar delta vid

Viktigt att man med hänsyn till andra och för 
att undvika trängsel respekterar de olika pas-
sens tider. Beroende på hur anmälnings- 
läget ser ut kan justeringar av passens längd 
och/eller antal komma att ske.

Synpunkter/samrådsyttranden
Samrådsyttrandena ska röra verksamhetens 
lokalisering, omfattning och utformning, de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas 
medföra, miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och omfattning samt information som 
kan vara bra för bolaget att känna till vid pla-
neringen av verksamheten.

Vi önskar ha era eventuella samrådsyttranden 
oss till handa senast 17 november 2022. 

Synpunkter skickas skriftligen via mail, med 
texten »Samrådsyttrande Kogshult« i ämnes-
raden, till ox2.samrad@ecogain.se, alternativt 
med brev till:

Ecogain AB, Kogshult
United Spaces
Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg

Med vänlig hälsning, OX2 AB




