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Hvidbog med høringssvar fra idefase vedrørende Bregentveds planer om solcelleparker ved Freerslev, Langesnave og Høsten Torp
Faxe Kommune afholdt idefase inden planlægning for tre solcelleparker. Under idéfasen, der varede fra den 7. til den 26. februar 2018, indkom i alt 9 
høringssvar. I denne hvidbog er alle høringssvar gengivet og kommenteret. Center for Plan & Miljø har redigeret i brevene, men ingen budskaber er 
fjernet eller ændret.
 
Modtaget /
Indsendt af:

Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Dato 7/2-2018
Per Grønskov
Sanderhusvej 4B
4690 Haslev

Ejer ønsker at deltagel i projektet, således at den del af matrikel nr. 24 b 
Freerslev by, Freerslev, der i dag forpagtes af Bregentved 13,5 ha, kan 
udlægges til solcellepark.

Omhandlende areal ligger i forlængelse af det 
allerede ansøgte areal nord for Freerslev. Der er 
ikke særlige miljø- eller beskyttelseinteresser inden 
for området og argumenterne for, at udlægge 
arealet til solcellepark, er derfor identiske med de 
øvrige arealer ved Freerslev.

På mødet den 24. april 2018 godkendte Plan & 
Kulturudvalget, at området blev inddraget i 
planlægningen for solcelleparken ved Freerslev.
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Dato 8/2-2018
Mogens Vang 
Rasmussen
Freerslev Bygade 1 
4690 Haslev

Vedrørende udarbejdelse af lokalplan for solcellepark ved og omkring 
Freerslev, er det svært at forholde sig til udformningen, når der ikke er 
konkrete planer at forholde sig til andet end en afgrænsning på et kort.

Findes der tegninger eller skitser vedrørende udseendet af 
solcelleparken, som man konstruktivt kan forholde sig til, hvis man ønsker 
at komme med forslag til udformningen.

Idéfaser før udarbejdelse af nye planer gennem-
føres når planen/projektet er på et indledende 
stadie. Der er derfor typisk ikke udarbejdet 
illustrationer af projektet. 

Man kan få et indtryk af hvordan projektet vil tage 
sig ud ved at besigtige andre store solcelleparker 
på Sjælland, for eksempel anlægget ved Turebylille 
eller evt. anlægget syd for Lerchenborg Gods der 
er på ca. 75 ha.

Dato 20/2-2018
Region Sjælland
v/Andreas Dalgas 
Andreasen
Alleen 15
4180 Sorø

Ved mail af 7. februar 2017 anmoder Faxe Kommune om en udtalelse i 
forhold til ønsket om etablering af en solcellepark på størstedelen af 
råstofinteresseområde I-8 udlagt i Råstofplan 2016. 

Af retningslinje 4 i Råstofplan 2017 fremgår at: ”Interesseområder 
fastlægger arealer, hvor der ud fra en foreløbig vurdering forventes at 
kunne være råstoffer. For at beskytte en eventuel råstofressource må 
der ikke planlægges eller etableres anlæg i interesseområder, der 
forhindrer eller vanskeliggør en eventuel fremtidig råstofudnyttelse. 
Regionen kan dog frigive interesseområder til andre formål, hvis det er 
dokumenteret, at der ikke er en væsentlig råstofressource eller regionen 
vurderer, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser, som skal 
tilgodeses.”

Solcelleparkens levetid er oplyst til  ca. 30 år, hvorefter arealet 
tilbageføres til nuværende landbrugsmæssig drift.

Regionens vurdering og frigivelse
Region Sjælland har i 2016 foretaget en overordnet kortlægning af 
mulighederne for råstoffer i området. Ud fra undersøgelsen forventes der 
ikke at være råstoffer af erhvervsmæssig interesse i interesseområdet.

Desuden vil der på arealet være mulighed for, at der ville kunne 
indvindes råstoffer efter 30 år, når arealet tilbageføres landbrugsmæssig 
drift.

På den baggrund kan Region Sjælland frigive interesseområde I-8 til 
solcellepark. Den nærmere afgrænsning fremgår af kortbilag medsendt 
anmodningen i ovennævnte mail af 7. februar 2017 fra Faxe Kommune.

Region Sjællands udtalelse vedrørende 
råstofinteresseområdet ved Freerslev tages til 
efterretning.

I lokalplanen vil der I henhold til planlovens § 15, 
stk. 4 blive fastsat betingelser om, at anlæg, 
bebyggelse og konstruktioner tilknyttet solcelle-
parken skal fjernes efter endt anvendelse uden 
udgifter for det offentlige. Området skal snarest 
herefter, og senest et år efter driftsophør, 
reetableres til ubebygget åbent land i landzone. 
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Råstofinteresseområdet opretholdes indtil videre i sin nuværende 
udstrækning. Områdets status som fortsat interesseområde vil blive 
afklaret i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af ny råstofplan i 
2020.

Dato 23/2 2018
Vejdirektoratet
v/Rikke Fynbo Schade 
Weje 
Toldbuen 6
4700 Næstved 

Baggrund
Vejdirektoratet kan konstatere, at to af de planlagte tre områder til 
solcelleparker grænser op til Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – 
Rødbyhavn), som Vejdirektoratet er myndighed for. Det er tilfældet for 
området syd for Langesnave og for området øst for Høsten Torp, som er 
beliggende henholdsvis vest og øst for motorvejen og dennes 
tilslutningsanlæg 35 Haslev.

Langs de omhandlede strækninger af Sydmotorvejen er der pålagt 
vejbyggelinjer i en afstand af 50 m fra motorvejens midte plus højde- og 
passagetillæg på 2 gange højdeforskellen og minimum 1 m til fri 
passage, jf. tinglyste vejbyggelinjeservitutter. Vejdirektoratet er 
påtaleberettiget i forhold til de tinglyste dokumenter.

Lovgrundlag
Indenfor de vejbyggelinjepålagte arealer langs motorvejen må der ikke 
opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, 
foretages væsentlige ændringer i eksisterende bebyggelse, genopføres 
nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og 
indretninger af blivende art (f.eks. hegnsmure, tankanlæg, parkerings-
arealer, interne køreveje, kældernedkørsler, rampeanlæg, støjvolde og 
anden støjafskærmning, faststøbte og/eller belyste skilte, faststøbte 
flagstænger og reklamer, belysningsanlæg, ledningsanlæg, septik-
tanke, solcelleanlæg og nedgravede beholdere) uden tilladelse fra 
Vejdirektoratet, jf. vejlovens § 40, stk. 2.

Når det er nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige eller vejtekniske 
grunde kan vejmyndigheden bestemme, at der på ejendomme, der 
grænser op til en offentlig vej, skal etableres og vedligeholdes hegn 
mod vejen for grundejers regning. Vejmyndigheden kan træffe 
nærmere bestemmelse om hegnets udformning og placering, jf. 
vejlovens § 93, stk. 1.

Ad 1) I lokalplanen er der fastsat krav om at ny 
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Vejdirektoratets bemærkninger
1) Ved den videre planlægning af de to solcelleparker, der grænser op 
til Sydmotorvejen, skal Faxe Kommune tage højde for de tinglyste 
vejbyggelinjer og vejlovens bestemmelser vedr. vejbyggelinjepålagte 
arealer.

2) Med henblik på at undgå at solcellepaneler, som opsættes langs 
motorvejsnettet, kan medføre blændingsfare og udgøre en 
distraktionsfaktor for trafikanterne på motorvejen, skal den videre 
planlægning for området indtænke afskærmende beplantning og evt. 
trådhegn omkring områderne i en passende bredde og højde.

bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal 
placeres inden for byggefeltet vist på planernes 
kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen 
overholder gældende vejbyggelinjer langs 
landeveje, motorveje mv.

Ad 2) I lokalplanen er der fastsat bestemmelser 
om, at solcellepanelerne skal være antirefleks- 
behandlede, ligesom anlægget skal afskærmes 
med et beplantningsbælte.

Dato 25/2-2018
Anni Artkin & Bo 
Ølshøj Jensen
Freerslev Annex 13
4690 Haslev

I forbindelse med Faxe Kommunes opfordring til at komme med ideer til 
solcelleparker, vil vi som nærmeste naboer lige syd for parken ved 
Langesnave, høre om vi har nogle rettigheder i den forbindelse. Vi 
anerkender, at det er et samfundsmæssigt godt initiativ, men er 
interesseret i:
1) Kan vi risikere, at det nuværende levende hegn, mellem 
ejendommene beskæres i højden?
2) Har vi mulighed for at anke, hvis der er spejling/refleks i panelerne ?
3) Hvordan kan vi følge projektforløbet ?

Ad 1) Solcelleparken ved Langesnave afgrænses 
mod syd Charlottedalsvej. Umiddelbart er der ca. 
100 m mellem Charlottedalsvej og hegnet omkring 
jeres ejendom. Det vurderes, at det vil være 
nødvendigt, at beskære hegnet af hensyn til 
solcelleanlægget.
Ad 2) I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om 
at solcellepanelerne skal være antirefleks behand-
lede, ligesom anlægget skal afskærmes med et 
beplantningsbælte. I forbindelse med byggesags- 
behandlingen vil det blive overvåget, at solcelle-
parkerne etableres som forudsat i lokalplanen.
Ad 3) I kan følge sagen på kommunens 
hjemmeside www.faxekommune.dk under 
Dagsordner og referater, samt under Høringer og 
afgørelser.

Dato 26/2-2018
DN Faxe
Palle Ystrøm 
Villavej 23
4690 Haslev

Vi har i bestyrelsen for DN Faxe diskuteret disse planer - og er principielt 
positive overfor initiativer til fremme af reduktioner i udledning af CO2 i 
kommunen. Den fastlagte målsætning med 30% reduktion inden 2020 
for kommunen som geografisk område har dermed en reel mulighed for 
at blive til virkelighed.

Nedenfor redegører vi for vore betænkeligheder og idéer før den 
konkrete planlægning iværksættes. 

Området øst for Høsten Torp og syd for Langesnave ser vi som oplagte 
områder for solcelleparker, idet de begge er placeret nær andre 

http://www.faxekommune.dk/
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”tekniske anlæg”, som motorvejen og Vordingborgvej.
1) En del af området øst for Høsten Torp – og motorvejen - er i forvejen i 

KP13 reserveret til etablering af biogasanlæg, men der er utvivlsomt 
plads til mindst 32 ha solcellepark – formentlig mere. I området findes 
en del beskyttede diger - og desværre også adskillige ulovligt 
fjernede digestykker (skønsmæssigt i alt knap en km). Vi vil foreslå, at 
kommunen i LP indskriver vilkår, som forpligter ejeren (Bregentved) til 
genetablering af disse – inden etableringen af solcellepark her. Det 
vil være betydeligt mere  omkostningskrævende at genetablere 
digerne efter en forventelig afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen på 
et senere tidspunkt.

2) Området syd for Langesnave finder vi vil være velegnet til 
solcellepark. Vi er lidt uforstående overfor de angivne 69,5 ha, idet 
det markerede areal næppe er mere end halvdelen. Området kan 
dog nok udvides nordpå langs motorvejen.

3) Området nord for Freerslev og syd for Sofiedal Hestehave er vi mere 
betænkelige ved. Her er tale om ”åbent land”, - og selvom det i 
KP13 ikke er udpeget som ”særligt bevaringsværdigt landskab”, 
fremtræder det som ”værdifuldt”. Bl.a. fordi det støder op mod 
Sofiedal Hestehave – skoven. Specielt må dette opleves som sådant 
af de rigtig mange bil-pendlende haslevborgere, der dagligt søger 
ad Køgevej mod motorvejen til Kbh.

4) Vi vil også gøre opmærksom på det ”planlagte regionale rekreative 
stiforløb”, som fremgår af kort 5.2.A i KP13, - og som planlægges 
etableret jf. retningslinie 5.2.6: ”Der skal sikres areal til rekreative stier 
ved gennemførelse af nye bygge- og anlægsprojekter”.

5) Hvis området – med op mod 83 ha – vurderes som vigtigt som 
solcellepark-område, vil vi opfordre til etablering af en mindre 
”barriere” (10-20 mtr) med græs og får mellem solcellerne og 
skovbrynet. Især af hensyn til de utvivlsomt mange flagermus, der 
lever her. Og som uanset art er bilag IV-art – og dermed særligt 
beskyttede.
Og mht den rekreative sti bør der fastlægges/planlægges et 
alternativt stiforløb udenom et eventuelt solcellepark-område.

Ad 1) Med kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 
700-78 er planerne om et biogasanlæg ved Høsten 
Torp ikke længere aktuelle. Kommuneplanens 
afsnit om biogasanlæg revideres med den 
kommende kommuneplan 2021.
Der er konstateret ændring i tilstanden af nævnte 
diger, og Slots- og Kulturstyrelsen har derfor i maj 
2018 udstedt påbud om retablering inden den 1. 
oktober 2018. De beskyttede diger forventes på 
denne baggrund, at være retableret ved 
lokalplanens endelige vedtagelse.
Ad 2) Ved en fejl er der byttet rundt på det angiv-
ende areal for solcelleparken ved Høsten Torp og 
Langesnave i det materiale, der var offentliggjort 
forbindelse med idefasen. De arealer der fremgik 
af de offentliggjorte kort var dog korrekte.
Ad 3) Argumenter for at inddrage arealet ved 
Freerslev er blandt andet, at arealet ligger indenfor 
et nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand 
og at jorden overvejende består af lerblandet 
sandjord som udgør nogle af de letteste jorde 
under Bregentved. Endelig er arealerne i forvejen 
er påvirket af infrastrukturanlæg - landeveje, 
højspændingsmaster mv.
Ad 4) Den planlagte regionale rekreative sti, over 
arealet ved Freerslev, følger en nu nedlagt 
adgangsvej til Sofiendal Hestehave 3. Med 
kommuneplantillæg nr. 20 justeres sti-udlægget så 
den fra Freerslev fortsætter ad Freerslev Annex og 
Sanderhusvej over Orned Bæk og ind gennem 
Sofiedal Hestehave
Ad 5) Med lokalplan 700-77 fastsættes mindste-
afstanden mellem skovbryn og byggefelt til 30 
meter.

Dato 26/2-2018
Bregentved
v/Anders Dolmer
Koldinghus Allé 1

Vi udvikler hele tiden nye optimerede koncepter for opstilling af 
solceller, hvor udgangspunktet er, at vi skal gøre kostprisen billigere, 
således at vi kan konkurrere uden tilskud til el-prisen i fremtiden. Vores 
nyeste koncept, som også bliver fremtiden, er et 6-solcelle-rækket 

I de planforslag som byrådet skal tage stilling til 
den 11. oktober 2018 er maksimumshøjden fastsat 
til 3,5 m.
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DK-4690 Haslev systemet jf. vedhæftede tegning, hvor maksimums højden øges til knap 
3,2 meter. Det betyder også, at vi kan ”gemme” transformerne inde 
under solcelle-bordene. 
Hvis det ikke betyder noget for planlægningen, så vil vi gerne øge 
maksimumshøjden på anlæggene til 3.2 meter, således at lokalplanen 
er fremtidssikret.

Dato 27/2-2018
Alex Valeur Nielsen
Torpeskovvej 2
4690 Haslev

Og

Willy Ladegaard
Sanderhusvej 6
4690 Haslev

1) Solcellepark planerne er en stor ændring og indgriben i den natur, 
der er i området Freerslev/Høsten torp. Det vil ændre synet på området 
fra naturskønt område til Europas største solcelle område. Dette vil 
uomtvisteligt medføre mindre lyst til bosætning og herved en reduktion 
af ejendomspriser. Forventes der erstatning til berørte lodsejere f.eks. på 
en radius af 4-5 km?.

Blot at dette forslag er godkendt af kommunen, og indtil projekterne er 
færdige, gør at huse ikke kan sælges og hele området er som 
stavnsbundet.

2) Projekter af den størrelse burde efter min mening ikke opføres i 
Danmark, hvor virkningsgraden fra solen er så dårlig.

Hvis I nu stadig syntes at dette projekt er helt fantastisk, så har vi 
følgende forslag/ideer.
3) Kommunen bør pålægge Bregentved at fjerne anlægget og 
området reetableres, når anlægget tages ud af drift, måske om 20 år 
når tilskudsordningen udløber.
4) Langs Køgevej og Sanderhusvej bør det overvejes at disponere plads 
til en fremtidig cykelsti.
5) Det er væsentligt, at der tages hensyn ved placering af en transfor-
merstation da den vil have en anselig størrelse og medførende støj. En 
sådan bør derfor placeres i behørig afstand fra beboelsesejendomme.
6) Der må sættes høje krav til ingen reflektion fra celler i fht. de omkring-
liggende huse, også med hensyntagen på deres 1’ sale. Vedhæftet er 
materiale til inspiration.

Vi er rigtig mange, der har boet i området i mange år og nydt det. I de 
sidste par år er der kommet udkørsel af Bioslam, opførsel af svinestalde 
og nu også planer for denne solcellepark.

Jeg syntes personligt, at følelsen af Faxe smuldrer gevaldigt, mens 

Ad 1) Eventuelle krav om erstatning er et 
privatretsligt forhold mellem bygherre og berørte 
naboer.

Ad 2) Faxe Kommune antager, at bygherre har 
undersøgt om det er rentabelt at investere i 
solcelleparker i Danmark eller ikke.

Ad 3) I lokalplanen vil der blive fastsat vilkår om, at 
området, senest et år efter driftsophør, skal reeta-
bleres til ubebygget åbent land i landzone.

Ad 4) Etablering af cykelstier langs Sanderhusvej 
og Køgevej indgår imidlertid ikke i Faxe Kommunes 
Trafikhandlingsplan og tilhørende Stiplan, hvorfor 
disse ikke vil blive indarbejdet i lokalplanerne.

Ad 5) Umiddelbart vurderes det at anlægget ikke 
vil støje. Alt andet lige skal anlægget overholde de 
vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. 

Ad 6) I lokalplanen er der blive fastsat bestem-
melser om at solcellepanelerne skal være 
antirefleksbehandlede, ligesom anlægget skal 
afskærmes med et beplantningsbælte.



7

Bregentved investerer, forventeligt for at tjene penge på bekostning af 
andre værdier i området. Dette bør I som kommune have nøje med i 
jeres overvejelser, da I med andre briller også profilerer Haslev som en 
attraktiv tilflytterby og pendlerkommune. Hvis I bliver ved med ukritisk at 
godkende disse store anlæg, mister vi den attraktive side af kommunen.

Dato11/3-2018
Ulla og Hassan 
Bonaya
Køgevej 10
Freerslev
4690 Haslev

Spørgsmål til planer om Nordeuropas største solcellepark i Haslev
1) Hvornår er næste høringsrunde?
2) Hvad siger Danmarks Naturfredningsforening til at man vælger at 

lægge et så stort anlæg i et naturskønt og dyrerigt område?
3) Vil huspriserne falde når naturbilledet bliver skæmmet af et anlæg i 

denne store størrelse som der er planer om?
4) Vi har læst at arealerne vil blive omkranset af levende hegn. Hvor 

høje vil de blive og hvornår regner man med at hegnene vil nå 
denne højde hvis det er små planter man vælger at sætte fra start 
af?

5) Vil man/Vi blive forstyrret af støj fra anlægget?
6) Vil vi/man blive forstyrret af refleks fra solen når solen rammer 

anlæggets glas? Vi har 1. sal på vores hus.
7) Hvor er hensynet, hvis der er et, til de borgere der bor i området?
8) Vil det være en mulighed at dele solcelleanlægget op i mindre dele, 

på flere områder som ikke har boliger tæt på.?

Vi går ind for energibesparende løsninger men er bekymret over at bo i 
en kommune der vælger ikke at tage hensyn til de borgere der bor i 
området hvor man lægger planer. Hvor man ikke tænker på det 
æstetiske og naturen og dyrene.

Ad 1) Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og 
miljøvurdering ventes, at komme offentlig høring 
fra den 24. oktober til den 19. december 2018. I 
forbindelse med den offentlige høring vil Faxe 
Kommune afholde et borgermøde.
Ad 2) Se høringssvar fra DN Faxe ovenfor.
Ad 3) Det er vanskeligt at afgøre om huspriserne vil 
falde. I dag må der eksempelvis udlægges gylle, 
slam og sprøjtegifte på markerne – det vil ikke ske 
når solcelleanlægget er etableret. 
Eventuelle krav om erstatning er et privatretsligt 
forhold mellem bygherre og berørte naboer.
Ad 4) I planerne vil der blive fastsat krav om, at der 
skal etableres et minimum 6 m bredt plantebælte 
bestående af minimum 3 rækker beplantning. I 
udvokset stand skal plantebæltet være minimum 4 
m højt. Det ventes at plantebæltet er udvokset 
efter 4-6 år.
Ad 5) Umiddelbart vurderes det at anlægget ikke 
vil støje væsentligt. Alt andet lige skal anlægget 
overholde de vejledende støjgrænser i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra 
virksomheder”. 
Ad 6) I lokalplanen vil der blive fastsat krav om at 
Solpaneler, rammer samt stativer skal være 
overfladebehandlede således at der ikke opstår 
refleksionsgener for omkringboende eller forbipas-
serende trafikanter.
Ad 7) I lokalplanen er der fastsat krav om mini-
mumsafstande afstande på 30 m mellem 
solcelleanlægget og boliger, at der ikke opstår 
refleksionsgener for omkringboende, samt at der 
skal etableres et plantebælte omkring 
solcelleparkerne mv.
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Ad 8) Det er vanskelligt at afgøre hvad der er 
mindst indgribende i landskabet –store anlæg, 
mellemstore anlæg eller  små anlæg,... mange 
faktorer spiller ind og det vil typiske være en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.


