
Länsstyrelsen i Hallands län
Kopior Insynsrådet och Hylte kommun

Framställan om ändrad handläggning av ansökan om miljötillstånd för solenergianläggning 
på Snokamossen i Hylte kommun. 

Föreningen God Livsmiljö Hylte framställer härmed om att länsstyrelsen Hallands handläggning av 
ansökan om miljötillstånd för solenergianläggning på Snokamossen i Hylte kommun avbryts, och 
överförs till prövning av Hylte kommun, med hänvisning till att Plan- och bygglagen ändrats 2021-
08-02. I syfte att tydliggöra och skärpa implementeringen av EU:s MKB-direktiv.

Lagändringar i PBL och MB innebär bl.a. följande: 
– Ett s.k. MKB-projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom 
detaljplaneläggning. 
 
PBL Kap 16 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om 
   1. att åtgärder som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a i vissa fall inte ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan,
   2. när det kan antas medföra en betydande miljöpåverkan att
      a) vidta en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3, eller
      b) genomföra en detaljplan på grund av ett sådant ianspråktagande som avses i 4 kap. 34 § andra
stycket. 
MB 4 kap 2§ 3p. Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämp-
lighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
  3. en åtgärd som kräver bygglov,
      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för att anlägga - ett industriområde, 
      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap. 1 § 1 
inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
PBL 5 kap 11 a § tredje stycket. Inom ramen för ett samråd enligt 11 § om ett program enligt 10 § 
eller ett planförslag ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § 
miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.

Detta krav är dessutom relevant av andra skäl
1. den senaste översiktsplanen har inte behandlat dessa frågor
2. regeringen har inte fastställt en nationell strategi för större solenergianläggningar. 

Lokalisering kan med fördel ske inom vindkraftsindustriområden som redan är förstörda.
3. området är klassat som riksintresse för naturskydd
4. området är klassat som Klass 1 objekt i våtmarksinventeringen i Hallands län och ”har 

mycket höga naturvärden för regionen och är av internationellt eller nationellt bevarande-
värde. De är oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp 
som kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas”.

5. anläggningen ligger inom tillrinningsområdet för kommunens största reservvattentäkt, som 
ska skyddas enligt 
• EU-rekommendation (2019-02) att Sverige ska ta fram förvaltningsplaner för hantering 

av torka.
• EU:s nya dricksvattendirektiv (Hösten 2020) med utökade krav på riskbedömning av 

råvatten
• Nytt miljöövervakningsprogram för Hallands län under perioden 2021-2026, enligt 

myndigheternas gemensamma handlingsplan ”Full koll på våra vatten”.



6.  EU har fastställt akut strategi för återställning av biologisk mångfald 2030. Ge naturen 
större plats i våra liv. Fit for 55. Krisläge råder. EU fastslår flera tvingande åtgärder för att 
den biologiska mångfalden ska återhämta sig 2030. Staterna ska utse ytterligare skyddade, 
alternativt strikt skyddade områden (<2021), inrätta ekologiska korridorer för att förhindra 
genetisk isolering, underlätta arters migration och bevara och förbättra välfungerande 
ekosystem. Redovisning av nya rättsligt skyddade områden och integrerade ekologiska 
korridorer ska ske 2023. Detta innebär en minst dubblerad areal för naturskydd där 
Snokamossen är ett givet objekt. EU kan redan 2024, säkerställa att det inte sker någon 
försämring i bevarandetrender och -status.

7. EU-Birds Directive – Annex I, II & III, Tetrao urogallus, ställer krav på länsvisa större 
områden om 250 km2, för att skydda en minipopulation om 450 individer och säkra artens 
sociala struktur runt traditionella lekplatser. Örkenområdet inkluderande Snokamossen och 
Store Jöns Mosse är ett idealiskt område för att leva upp till detta internationella åtagande. 
Detta gäller också för arten orre som i riksintressebeskrivningen för Snokamossen under 
avsnitt Ornitologiska värden anges inrymma ”bland annat ett stort orrspel”. Här ses potential
för ekoturism.          

8. Höga ornitologiska värden och rikt orrspel. Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett 
av vår tids största problem. Sverige har undertecknat och ratificerat Konventionen om 
biologisk mångfald. Ramarna anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen och Agenda2030.      

9. Regeringens deklaration (2021-10-12) att inom ramen för FN:s konvention om biologisk 
mångfald ta fram ett nytt globalt ramverk där Sverige kräver skydd för 30 procent av jordens
land och hav.             

10. IPCC:s rapport Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet, 2022-02-28. 
 SPM.D.4 Upprätthållande av resiliensen hos biodiversitet och ekosystemtjänster på global 
skala förutsätter effektivt och rättvist bevarande av ungefär 30 procent till 50 procent av      
globala land-, färskvatten- och havsområden, inklusive befintliga naturnära ekosystem.        

11. Våtmarker är en viktig faktor för klimatmålen. Klimathotet kräver långsiktigt agerande och 
 intakta högmossar.

12.  Stöd i två nya statliga betänkanden.
➢ SOU 2020:73. Skogsutredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i
skog.
➢ SOU 2021:51. Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. Detta betänkande omfattar en 
längre process som inleds med inventeringar för att få ökade kunskaper om arternas och 
miljöernas tillstånd och skyddsbehov. Betänkandena baseras på Sveriges skyldigheter och 
åtgärder för att uppfylla våra internationella åtaganden och bemöta EU-kritiska synpunkter.  

Föreningen God Livsmiljö Hylte har i tidigare skrivelse anfört grund för avslutning av projektet 
med hänvisning till internationella åtaganden (Bilaga). Vi yrkar härmed att ärendet överförs till 
Hylte kommun att handläggas enligt förändringarna i Plan- och bygglagen och Miljöbalken, som 
trätt i kraft 2021-08-02. 
Vi anser också att denna fråga är för tidigt väckt. Det finns inga garantier för att energin kommer att
förbrukas i Sverige. Det är inte acceptabelt att svenska naturskyddsområden blir spekulationsobjekt 
för internationella finansbolag. Bolagen har full frihet att teckna leveransavtal med internationella 
kunder. Sverige är redan en hårdexploaterad internationell råvarukolonni, avseende vindkraft.
Vi ser det också önskvärt att länsstyrelsen agerar för att riksdag och regering tar beslut om 
moratorium för fortsatt prövning i avvaktan på att man fastställer en nationell strategi för små- och 
storskalig solenergiproduktion. I enlighet med Klimatlagen §2 och EU-direktivet för strategisk 
planering.
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