
Notat om forløb vedr. Faxe Kommunes planlægning for store solcelleparker 

24. august 2015 

Bregentved ønsker forhåndstilkendegivelse af om byrådet er indstillet på at igangsætte planarbejde vedr. 

solcelleparker på følgende fire lokaliteter (i alt 155 ha): 

 Nord for Freerslev 

 Ved Turebylille 

 Ved Pilegården (umiddelbar øst for Haslev) 

 Syd for Langesnave 

Erhvervs- og Kulturudvalget godkender, at ”Kommunen indgår et samarbejde med Bregentved om 

udarbejdelse af planer mv. for det fremlagte projekt.” 

Læs referat af dagsordenpunktet her: (Punkt 90) 

http://www.faxekommune.dk/sag/erhvervs-kulturudvalget-24-08-2015-referat 

 

4. maj 2016 

Folketinget vedtager lov som lukker den såkaldte 60/40 ordning 

https://www.altinget.dk/artikel/forstaa-sagen-derfor-bliver-solcelle-tilskuddet-skrottet 

Bregentved sætter delvist sagen i bero. 

 

9. februar 2017 

Byrådet godkender planforslag for et solcelleanlæg ved Turebylille (ca. 27 ha). 

Læs referat af dagsordenpunktet her: (Punkt 17 og 18) 

http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-09-02-2017-referat 

 

22. februar ->  19. april 2017 

Planer for et solcelleanlæg ved Turebylille i offentlig høring. 

 

14. juni 2017 

Byrådet vedtager planer for et solcelleanlæg ved Turebylille endeligt. 

Læs referat af dagsordenpunktet her: (Punkt 129 og 130) 

http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-14-06-2017-referat 

http://www.faxekommune.dk/sag/erhvervs-kulturudvalget-24-08-2015-referat
https://www.altinget.dk/artikel/forstaa-sagen-derfor-bliver-solcelle-tilskuddet-skrottet
http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-09-02-2017-referat
http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-14-06-2017-referat


23. januar 2018 

Bregentved ønsker at planarbejdet for tre solcelleparker nordøst for Haslev igangsættes (ca. 185 ha) . De 

tre lokaliteter er som følger: 

 Nord for Freerslev 

 Syd for Langesnave 

 Øst for Høsten Torp 

Plan & Kulturudvalget godkender ”at arbejdet med at planlægge for tre solcelleprojekter nordøst for Haslev 

igangsættes” og ”at Kommunen indgår i et samarbejde med Bregentved Gods om udarbejdelse af planer 

m.v. for de tre fremlagte projekter.” 

Læs referat af dagsordenpunkt her: (Punkt 11) 

http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-23-01-2018-referat 

 

7. februar -> 26. februar 2018 

Idefase inden planlægning for tre solcelleparker nordøst for Haslev. 

http://www.faxekommune.dk/indkaldelse-ideer-planlaegning-tre-solcelleparker-oest-haslev 

Kommunen modtager i alt 9 høringssvar. 

 

24. april 2018 

Plan & Kulturudvalget godkender, at planområdet for solcelleparken ved Freerslev udvides med knap 15 ha. 

Læs referat af dagsordenpunkt her: (Punkt 52): 

http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-24-04-2018-referat 

 

15. maj 2018 

Temadrøftelse om den fremtidige planlægning for solcelleparker. Oplæg ved teknologisk institut og 

administrationen. 

29. maj 2018 

1) Plan og Kulturudvalget behandler sag om ”Indkaldelse af idéer til kommuneplantillæg for solcelleparker” 

Plan & Kulturudvalget beslutter som følger: ”Udvalget ønsker en idefase løbende til og med uge 32. Der 

afholdes i denne periode et temamøde for borgere om solenergianlæg. Idefasen skal danne grundlag for 

kommunens fremtidige planlægning af solenergianlæg. Herefter følger den egentlige høringsperiode med 

borgermøder om evt. nye kommuneplantillæg for solenergianlæg.” 

http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-23-01-2018-referat
http://www.faxekommune.dk/indkaldelse-ideer-planlaegning-tre-solcelleparker-oest-haslev
http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-24-04-2018-referat


2) Plan og Kulturudvalget behandler ligeledes en ansøgning om opstart af planarbejde for solcelleparker 

ved Lystrup og Jomfruens Egede Godser (i alt 177 ha). 

Plan og Kulturudvalget beslutter at udsætte sagen med den begrundelse at udvalget afventer den 

igangsatte idefase 

Læs referat af dagsordenpunkt her: (Punkt 57 og 58): 

http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-29-05-2018-referat 

 

12.juni -> 7. august 2018 

Indkaldelse af ideer og forslag forud for planlægningen for store solcelleparker i Faxe Kommune. 

http://www.faxekommune.dk/indkaldelse-ideer-forslag-forud-planlaegningen-solcelleparker-faxe-

kommune 

 

28. juni 2018 

Temamøde for borgere om planlægning for store solenergianlæg. 

Mødet blev holdt på Rolloteket, Rådhusvej 4, 4640 Faxe. 

 

13. september 2018 

Temamøde for byrådet om planlægning for store solcelleparker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-29-05-2018-referat
http://www.faxekommune.dk/indkaldelse-ideer-forslag-forud-planlaegningen-solcelleparker-faxe-kommune
http://www.faxekommune.dk/indkaldelse-ideer-forslag-forud-planlaegningen-solcelleparker-faxe-kommune


 

Center for Plan & Miljø den 18. september 2018 


