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LOV OM PLANLÆGNING
Lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne til byzone eller sommerhusområder kan kun ske ved lokalplan.

Kommuneplan
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en 
oversigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje 
osv. I kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalpla-
nerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
plandata.dk.
Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.
Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan 
retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.
Der er sideløbende med nærværende lokalplanproces udarbejdet miljøscreening jf. 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 
hvorefter Faxe Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
I forlængelse af ovenstående, kan der ikke klages over miljøvurderingen, mens plan-
forslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af planerne kan 
miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.
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INDLEDNING
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 700-76 for solcellepark ved Lange-
snave.  Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med bygherrens rådgiver.

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med 
lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

OFFENTLIGHEDSPERIODE
Forslag til lokalplan 700-76 for solcellepark ved Langesnave og forslag til kommune-
plantillæg nr. 20 er offentliggjort den 04.12.2018. Planforslagene er i offentlig høring i 
perioden den 04.12.2018 til den 30.01.2019.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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REDEGØRELSE
BAGGRUND 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Bregentved 
Gods (FOGC SOL ApS), som ønsker at etablere en solcellepark syd for Lange-
snave på godsets jorde vest for Sydmotorvejen og nord for Charlottedalsvej. 

Arealet er valgt, da det i forvejen er påvirket af større infrastrukturanlæg, 
herunder Sydmotorvejen og et tracé af højspændingsmaster. Hertil kommer 
større landbrugsbyggeri i umiddelbar nærhed. Da arealet fremstår relativt 
fladt, vil et omkransende beplantningsbælte kunne afskærme solcelleparken 
visuelt i forhold til det omkringliggende landskab.   

Arealet ligger endvidere inden for et område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og delvist inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). 
Etableringen af solcelleparken vil ændre arealanvendelsen til en mere grund-
vandsbeskyttende karakter end den nuværende intensive landbrugsdrift, 
hvor der gødes og sprøjtes med bekæmpelsesmidler.     

Opstilling af solceller er i overensstemmelse med Faxe Kommunes Klima 
og Energipolitik for 2014-2020, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil 
arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med 30 % 
inden 2020 for kommunen som geografisk område (målt i forhold til ba-
sisåret 2008). Udledningen af CO2 var i 2008 på i alt cirka 450.000 tons, og 
målsætningen indebærer, at udledningen i 2020 skal være reduceret med 
135.000 tons til 315.000 tons. I henhold til den seneste opgørelse af kommu-
nens CO2-udledning, var udledningen i 2015 reduceret til ca. 280.000 tons.

FORMÅL

Lokalplanens formål er at muliggøre realiseringen af solcelleparken syd for 
Langesnave. Lokalplanen fastlægger principperne for arealdisponeringen 
og beplantningen indenfor planområdet, således at solcelleparken placeres 
hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og landskabet. 

Det forventes, at solcelleparken vil kunne producere cirka 26 mio. kWh om 
året, hvilket svarer til cirka 6.500 enfamilieshuse årlige forbrug eller cirka 15 
% af Faxe Kommunes samlede elforbrug i 2017. Solcelleparken vil kunne yde 
et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af CO2. Beregnes reduktio-
nen i forhold til gennemsnitsværdi for udledning ved produktion af elektri-
citet til forbrug i Danmark i 2017, vil der kunne opnås en årlig reduktion på 
cirka 4.700 ton CO2. Såfremt solcelleparkens produktion erstatter kulprodu-
ceret elektricitet, vil der kunne opnås en årlig reduktion i udledningen af CO2 
på cirka 19.850 ton. 

Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at landbrugspligten i området 
kan opretholdes ved at give mulighed for ekstensiv landbrugsdrift. Arealer-
ne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsklædte og vil blive 
afgræsset af får.

Solcelleparken forventes at have en funktionstid på cirka 30 år, hvorefter 
arealerne retableres.
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LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet er vist på luftfoto på side 9. Området ligger i landzone og 
omfatter dele af matriklerne 9a og 10c, Freerslev By, Freerslev. Lokalplan-
området har et areal på cirka 34 ha.

Området ligger ca. 1,5 km nordvest for Dalby og ca. 2,8 km nordøst for 
Haslev. Der er ca. 500 meter til bebyggelsen Freerslev og landsbyen Høsten, 
der ligger henholdsvis sydvest og nordøst for lokalplanområdet. Mod øst 
afgrænses lokalplanområdet af Sydmotorvejen, herunder rastepladsen Pi-
berhus Vest, som ligger mod sydøst. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af 
Charlottedalsvej. Mod vest afgrænses lokalplanområdet delvist af et levende 
hegn i forbindelse med et beskyttet dige, og der er åben mark med spredte 
bevoksninger på arealet mellem lokalplanområdet og Køgevej længere mod 
vest, hvor der er spredt bebyggelse langs vejen. Ved Langesnave nord for 
lokalplanområdet er der et stort nyanlagt staldanlæg i forbindelse med ældre 
bebyggelse, hvortil der er adgang fra Køgevej via Langesnogvej. Herudover er 
der åben mark mellem lokalplanområdet og Køgevej længere mod nord. 

EKSISTERENDE FORHOLD

Området anvendes i dag til konventionelt landbrug med dyrkede marker i 
forbindelse med gården Langesnave, som hører under Bregentved Gods og 
ligger ved Langesnogvej nord for planområdet. 

Det forholdsvis højtliggende areal fremstår overordnet åbent og relativt plant 
med koter mellem 34  og 49 meter, hvoraf de højest beliggende arealer ligger 
mod sydøst. Jordbunden i området består overvejende af sandblandet ler-
jord, dog er der lerblandet sandjord længst mod syd og mod vest samt lerjord 
længst mod nord.   

Udover levende hegn og anden beplantning i forbindelse med de beskytte-
de diger, som delvist afgrænser lokalplanområdet mod øst og vest, er der 
desuden et levende hegn i forbindelse med et beskyttet dige, som går tværs 
gennem området fra øst mod vest. Ved dette dige ligger der endvidere en 
beskyttet sø, som er omgivet af beplantning. I det omkringliggende landskab 
er der en fredskov mod vest, og herudover er der spredte beplantninger i 
forbindelse med blandt andet beskyttede søer og omkring de fritliggende 
ejendomme langs Charlottedalsvej og Langesnogvej samt Køgevej længere 
mod vest og Høsten Teglværksvej længere mod øst. Der er endvidere en del 
beplantning omkring rastepladsen Piberhus Vest, som ligger umiddelbart 
mod sydøst ved Sydmotorvejen.

De store, åbne markflader i lokalplanområdet og på de omkringliggende 
arealer danner et middelskalalandskab med mulighed for udsyn over land-
skabet. Fra Sydmotorvejen er der især udsyn over landskabet på strækningen 
omkring den nordlige del af lokalplanområdet, mens udsynet afskærmes 
omkring den sydlige, højtliggende del af lokalplanområdet, hvor motorvejen 
skærer sig ind i randmorænebakken. Fra rastepladsen begrænses udsynet 
desuden af beplantning. Langesnogvej og Charlottedalsvej er begge blin-
de grusveje med meget begrænset trafik, og Charlottedalsvej er lukket for 
offentlig færdsel.
 
Lokalplanområdet gennemskæres fra øst mod vest af et tracé af master med 
50 kV ledninger i forbindelse med en 132/50 kV transformerstation i den 
nordlige udkant af Haslev.
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Figur 2) Eksisterende forhold i den sydlige del af  lokalplanområdet set fra rastepladsen Piberhus Vest ved Sydmotorvejen 
med Charlottedalsvej i venstre side af  billedet (august 2018).

Figur 1) Lokalplanområdet.
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LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en solcellepark med tilhørende 
tekniske anlæg samt mulighed for landbrugsdrift. Der vil således kunne op-
stilles læskure til får i forbindelse med afgræsning af området.

Bebyggelse og tekniske anlæg
Solcelleparken består af sydvendte solcellepaneler ophængt på stativer, som  
opstilles serieforbundet i øst-vestgående rækker. Herudover består anlæg-
get af tilhørende tekniske anlæg, herunder transformerstationer samt op 
til to teknikbygninger (koblingsstation / kontrolbygning) i forbindelse med 
nettilslutningen af solcelleparken. Antallet af transformerstationer og deres 
størrelse vil afhænge af valg af koncept for nettilslutning. De vil typisk have 
et areal på under 10 m2, og de vil helt eller delvist kunne placeres under sol-
cellepanelerne, så den samlede højde over terræn ikke overstiger 3,5 meter.  
Teknikbygninger (koblingsstation / kontrolbygning) vil kunne have et areal 
på op til 20 m2 og en højde på op til 3,5 meter.

Lokalplanen fastlægger at stativerne med solcellepaneler skal placeres i lige 
øst-vestgående rækker, der følger det naturlige terræn. Hvis det er nødven-
digt kan der terrænreguleres med op til 1 meter. Den samlede højde på stati-
ver og solcellepaneler må maksimalt være 3,5 meter over terræn. Der stilles 
desuden krav om, at solcellepanelerne skal fremstå med en ensartet fremto-
ning, og at de skal være antirefleksbehandlede. Et tværsnit af princippet for 
opstillingen af stativ med solcellepaneler fremgår af figur 3.

Stativerne med solcellepaneler og tilhørende tekniske anlæg skal placeres 
indenfor byggefeltet således, at der ikke opføres bygninger eller solceller 
indenfor vejbyggelinjer. Byggefeltet er endvidere fastlagt, så der sikres en 
afstand på mindst 30 meter til beboelser defineret i forhold til matrikelskel 
eller naturlig brugsgrænse. Herudover skal der overholdes respektafstande 
til beskyttede diger, beskyttede naturtyper (§3 områder) og eksisterende 
tekniske anlæg (kabler og ledninger mv.). Princippet for opstilling af paneler 
i planområdet fremgår af kortbilag 4.

Figur 3) Principtegning af  stativ med solcellepaneler.
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I forbindelse med fårehold til afgræsning af området, vil der kunne etableres 
læskure til fårene. Disse vil eventuelt ligesom transformerstationerne kunne 
placeres helt eller delvist under solcelleplanelerne, så den samlede højde 
over terræn ikke overstiger 3,5 meter.

Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for udstykning til tekniske anlæg. Udstykning 
skal ske som sokkelgrunde svarende til anlæggets sokkelflade + op til 2 meter 
hele vejen rundt herom.

Det vil være en betingelse for tilladelser til udstykning, at der på ejendom-
men tinglyses deklaration med Faxe Kommune som påtaleberettiget om, at 
arealet skal sammenlægges med bestående landbrugsejendom efter land-
brugslovens bestemmelser senest et år efter, at anvendelsen af det tekniske 
anlæg er ophørt.

Vejadgang og intern færdsel
Planområdet vil primært blive vejbetjent fra Køgevej via Charlottedalsvej, 
men der kan ligeledes etableres supplerende vejadgang via Langesnogvej, 
som vist på kortbilag 2.

I området kan der desuden anlægges interne passager, der er nødvendige for 
solcelleparkens anlæg, drift og vedligeholdelse samt af hensyn til adgangen 
til øvrige tekniske anlæg i området - i princippet som vist på kortbilag 4. 
Interne passager forventes at fremstå som græsrealer, men de kan evt. an-
lægges som veje med en permeabel belægning som græsarmering, grus eller 
lignende med en bredde på maksimalt 6 meter.

Beplantning og indhegning
Lokalplanen sikrer, at arealerne under og mellem stativerne med solcellepa-
neler udlægges med græs, som vil kunne afgræsses af får.

Der skal etableres beplantningsbælter inden for beplantningsareal omkring 
solcelleparken, som vist på kortbilag 2 og 4. Af hensyn til vejadgangen til sol-
celleparken kan beplantningsbæltet brydes til dette formål, og eksisterende 
beplantning kan integreres i det kommende beplantningsbælte. Der må ikke 
etableres nogen form for byggeri i beplantningsbælterne.
 
Beplantningsbælterne skal fungere som visuel afskærmning, både af hensyn 
til den landskabelige påvirkning og af trafiksikkerhedsmæssige årsager for 
at undgå at solcellepaneler kan medføre blændingsfare og udgøre en di-
straktionsfaktor for trafikanterne på den befærdede statslige gennemfartsvej 
Sydmotorvejen, der grænser op til området.
 
Beplantningsbælterne skal være trerækkede og have en bredde på minimum 
6 meter. Beplantningsbælterne skal etableres med både løvfældende træer 
og buske, så de i udvokset stand er tætte og har en højde på mindst 4 meter. 
Inden for deklarationsbæltet i forbindelse med højspændingsledning må 
højden dog ikke overstige 3 meter. Bestemmelserne om tæthed og mini-
mumshøjde på beplantningsbælterne er fastsat for at sikre så stor visuel 
afskærmning som muligt, samtidig med at der tages hensyn til skyggekast 
på solcelleanlægget, der mindsker el-produktionen. Placeringen af beplant-
ningsbæltet aftales nærmere med naboer. Uden for deklarationsbæltet i 
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forbindelse med højspændingsledning må beplantningsbælterne gerne være 
højere end den anførte minimumshøjde.

Solcelleparken skal indhegnes med et trådhegn med en højde på op til 2,5 
meter. Trådhegnet placeres som udgangspunkt på indersiden af beplant-
ningsbælterne. Vejmyndigheden (Vejdirektoratet) kan stille krav om, at der 
placeres hegn på ydersiden af beplantningsbæltet mod Sydmotorvejen for at 
minimere faren for vildtpåkørsler.

Zonestatus og bonusvirkning
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser (bonusvirkning), som erstatter de 
landzonetilladelser i henhold til § 35, stk. 1, til bebyggelse, konstruktioner, 
anlæg samt ændret anvendelse af ubebyggede arealer i landzone, herunder 
nye anlæg og bygninger i det udlagte byggefelt, som er nødvendige for lokal-
planens virkeliggørelse af solcelleparken, jf. § 15, stk. 4, i lov om planlægning 
(LBK nr. 287 af 16/04/2018).

I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastsættes desuden som betingelse til bo-
nusbestemmelsen, at anlæg, bebyggelse og konstruktioner efter endt brug af 
solcelleparken fjernes, og området skal snarest herefter retableres til ubebyg-
get åbent land i landzone.

BORGERINDDRAGELSE

Der har forud for planlægningen været gennemført en offentlighedsfase, 
hvor der er indkaldt idéer og forslag til planlægningen, jf. planlovens § 23c.
Idéfasen omfattede planer for solcelleparker på tre forskellige lokaliteter i 
området øst for Haslev, som ud over området syd for Langesnave også om-
fatter et område nord for Freerslev og et område øst for Høsten Torp. 

I idéfasen, der varede fra den 7. til den 26. februar 2018, indkom i alt 9 
høringssvar, som i hovedtræk omhandler lokale borgeres bekymring for den 
visuelle påvirkning, herunder reflekser fra solcellepanelerne, støjmæssig 
påvirkning og påvirkning af ejendomspriserne samt påvirkning af natur og 
dyreliv. 

Det anføres, at der bør stilles krav om retablering af området, når driften 
ophører, og at der bør disponeres areal til en cykelsti langs Sanderhusvej 
og Køgevej. Lokalplanen stiller krav om retablering af området, når driften 
ophører. Etablering af cykelstier langs Sanderhusvej og Køgevej indgår ikke 
i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan og tilhørende Stiplan, hvorfor disse 
ikke indarbejdes i lokalplanen.

I området nord for Freerslev foreslår ejeren af et tilstødende areal mellem 
Freerslev og Bregentveds areal, at dette ligeledes inddrages i planlægningen 
for solcelleparken, hvilket efterfølgende blev godkendt af Plan- og Kulturud-
valget på mødet den 24. april 2018.

Danmarks Naturfredningsforening (Faxe Afdeling) finder, at området syd for 
Langesnave vil være velegnet til en solcellepark.
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Vejdirektoratet gør opmærksom på, at Sydmotorvejen er pålagt vejbyggelin-
jer og henviser til vejlovens bestemmelser. Med henblik på at undgå at sol-
cellepaneler kan medføre blændingsfare og udgøre en distraktionsfaktor for 
trafikanterne på motorvejen, skal der indtænkes afskærmende beplantning 
og evt. trådhegn i passende bredde og højde.

Region Sjælland oplyser, at råstofinteresseområde I-8 for sand og grus, der 
vil blive berørt af størstedelen af solcelleparken nord for Freerslev og en min-
dre del af solcelleparken syd for Langesnave, kan frigives til solcellepark.  

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
STATSLIG OG REGIONAL PLANLÆGNING

I ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning” (udgivet af 
Erhvervsstyrelsen, februar 2018) er der ikke fastlagt specifikke krav angåen-
de solenergianlæg, men i juni 2013 offentliggjordes notatet ”Naturstyrelsens 
vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg”.

Ifølge denne vejledning bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske an-
læg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknyt-
ning til byområder, jævnfør by- og landzoneprincipperne.

Det er dog Erhvervsstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, 
hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske 
anlæg, som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den foreslåede 
placering.

I kommuneplantillæg nr. 20, der er udarbejdet sideløbende med lokalplan 
700-76, har kommunen begrundet solcelleparkens placering i det åbne land. 
Det vurderes her, at den gældende kommuneplan ikke indeholder rammer 
eller arealer i tilknytning til byområder, der har tilstrækkeligt areal til det 
konkrete projekt og samtidig har en hensigtsmæssig placering.

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger indenfor området med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), som omfatter størstedelen af Faxe Kommune, og delvist indenfor 
et nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) jf. bekendtgørelse nr. 209 af 12. 
marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Området er ikke omfat-
tet af et boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til en solcellepark. 
Solcelleanlægget er el-producerende og indeholder ingen væsker eller lig-
nende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser. Arealet 
anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes arealet 
hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne vil blive afgræsset af 
får. På denne baggrund vurderes den fremtidige arealanvendelse at være af 
mere grundvandsbeskyttende karakter. 



14

Offentlig høring i perioden  04.12.2018 til 30.01.2019Lokalplan 700-76, Solcellepark ved Langesnave   

Råstofinteresser
En mindre del af planområdet ligger inden for råstofinteresseområde I-8 for 
sand og grus, som er udpeget i Råstofplan 2016, se figur 4. 

Region Sjælland har i 2016 foretaget en overordnet kortlægning af mulig-
hederne for råstoffer i området. Ud fra undersøgelsen forventes der ikke at 
være råstoffer af erhvervsmæssig interesse i området.  Da solcelleparken har 
en forventet levetid på ca. 30 år, vil der desuden være mulighed for, at der 
herefter  kan indvindes råstoffer.

På denne baggrund har Region Sjælland meddelt, at interesseområde I-8 kan 
frigives til solcellepark. Råstofinteresseområdet opretholdes dog indtil videre 
i sin nuværende udstrækning, idet områdets status som fortsat interesse-
område vil blive afklaret i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af ny 
råstofplan i 2020.  

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Region Sjælland ønske at understøtte en bæredygtig udvikling ved at have 
fokus på ressourceeffektivitet og grøn omstilling. Der arbejdes for at opfyl-
de det fælles europæiske mål om at reducere CO2 udledningen med 20 % i 
2020 i geografien Region Sjælland. Målsætningen er, at vedvarende energi 
produceret i regionen via vind og biomasse skal dække 40 % af det samlede 
energiforbrug i 2020.

Solcelleparken vil bidrage til en øget produktion af vedvarende energi og 
vurderes på denne baggrund at være i overensstemmelse med målsætningen 
i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter
I henhold til gældende ”Bekendtgørelse om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, 
skal der foretages en vurdering af, om planen kan påvirke et Natura 2000 
område eller beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i for-

Figur 4) Råstofinteresseområde.
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bindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt. Den nærmeste del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 101 ’Søer 
ved Bregentved og Gisselfeld’ ligger ca. 2,2 km mod syd, og den nærmeste del 
af EF-habitatområde nr. 142 ’Sø Torup Sø og Ulse Sø’ ligger ca. 3,1 km mod 
syd, se figur 5. Herudover er der mere end 17 km til nærmeste Ramsar-områ-
de, som ligger mod syd ved Præstø Fjord.

Ligeledes vurderes det, at lokalplanen ikke vil medføre beskadigelse eller 
ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Solcellepanelerne opstilles under 
hensyntagen til eksisterende natur på arealer, der hidtil har været anvendt 
til konventionelt landbrug. Lokalplanen sikrer, at arealer under og omkring 
solcellepanelerne udlægges med græs, der forventes afgræsset af får. Der 
etableres endvidere beplantningsbælter omkring solcelleparken.

Fredskov
Umiddelbart vest for planområdet ligger en mindre areal med fredskov. Der 
indgår ikke arealer med fredskov i planområdet.

Beskyttede naturtyper
Der er en mindre sø i planområdet, som er beskyttet i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 3, se figur 6. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af 
den pågældende beskyttede naturtype.

Den beskyttede naturtype i planområdet vil ikke blive berørt ved realise-
ring af de planlagte forhold, da der ikke opføres konstruktioner eller andet 
tættere på den beskyttede naturtype end 5 meter. Herudover vil eksisterende 
beplantning på tilstødende arealer omkring den beskyttede naturtype som 
udgangspunkt blive bevaret.

Beskyttede sten- og jorddiger
I den sydlige del af planområdet er der beskyttede diger langs skel mod øst 
og vest samt på tværs gennem området, se figur 6.

Museumslovens § 29a, stk. 1, fastlægger, at der ikke må foretages ændring 

Figur 5) Nærmeste Natura 2000-områder omkring planområdet.
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i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Kommunalbestyrelsen kan i 
særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29a, stk. 1, jf. lovens § 
29j, stk. 2 (LBK nr. 358 af 08/04/2014).

Diger synliggør skov- og landbrugshistorien og markerer den konkrete egns 
landskab. Derudover har digerne ofte en biologisk funktion som biotop og 
ledelinje i landskabet.

Planområdets beskyttede diger vil ikke blive berørt ved realisering af de 
planlagte forhold, da der ikke opføres konstruktioner eller andet tættere på 
digerne end 2,5 meter. 

Eksisterende beplantning i forbindelse med beskyttede diger kan beskæres 

Figur 6) Beskyttede naturtyper og beskyttede diger samt reservationsbælte for hovedtransmissionsledning.
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for at undgå skyggekast på solcellerne. Der kræves dispensation til at fjerne 
beplantninger som direkte berører de beskyttede diger, eksempelvis ved 
fjernelse af rødder eller stød (træstubbe). Der kræves desuden dispensation 
ved eventuelt behov for at udvide eksisterende passager af hensyn til vejad-
gangen i området.

Vejadgang
Den ændrede brug af vejadgangen fra Køgevej via Charlottedalsvej og even-
tuel etablering af supplerende vejadgang via Langesnogvej til solcelleparken 
og dennes anlæg forudsætter Faxe Kommunes tilladelse efter vejlovens § 50 
(LOV nr. 1520 af 27/12/2014).

Vejbyggelinjer
Vejmyndigheden kan pålægge vejbyggelinjer, når det er nødvendigt af 
hensyn til en fremtidig udvidelse af et bestående vejanlæg, eller af hensyn til 
færdslen i øvrigt jf. vejlovens § 40. På de arealer, der ligger foran en vejbyg-
gelinje, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyggelse 
eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer 
i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse 
eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art. 

Opføres en bygning eller et andet anlæg af blivende art ikke med sin jordlinje 
i samme højde som vejhøjden, må bygningen eller anlægget ikke opføres i 
vejbyggelinjen eller i vejlinjen uden vejmyndighedens tilladelse, men skal 
rykkes så meget længere tilbage, at det svarer til to gange højdeforskellen 
mellem bygningens eller anlæggets jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt 
nødvendig bredde til passage foran bygningen eller anlægget på mindst 1,5 
meter.

Der er tinglyst en vejbyggelinje i en afstand af 50 meter fra Sydmotorvejens 
midte, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. 

Lokalplanen fastlægger et byggefelt under hensyntagen til vejbyggelinjer 
inklusiv tillæg for højdeforskelle samt bestemmelser for placering af hegn og 
beplantningsbælter. 

Trafiksikkerhed
I henhold til vejlovens § 93, stk.1, kan vejmyndigheden, når det er nødven-
digt af trafiksikkerhedsmæssige eller vejtekniske grunde, bestemme, at der 
på ejendomme, der grænser op til en offentlig vej, skal etableres og vedli-
geholdes hegn mod vejen for grundejerens regning. Vejmyndigheden kan 
træffe nærmere bestemmelse om hegnets udformning og placering.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om etablering af trådhegn og beplant-
ningsbælter omkring solcelleparken.

Lov om fremme af vedvarende energi
Solcelleanlæg, der har vundet ret til pristillæg efter udbud, er omfattet af 
værditabsordning og køberetsordning i henhold til Lov om fremme af vedva-
rende energi (LBK nr. 1003 af 27/06/2018).
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Værditabsordning
Loven fastsætter, at der inden 4 uger efter der er indgået kontrakt om pris-
tillæg skal afholdes et offentligt møde, hvor opstilleren redegør for opstillin-
gens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energi-, 
Forsynings- og Klimaministeren (Energistyrelsen) redegør for værditabs- og 
køberetsordningerne. Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annon-
cering i lokale aviser samt med brev til ejere af bygninger, som helt eller 
delvist er beliggende i en afstand af op til 200 meter fra den eller de planlag-
te placeringer af solcelleanlæg. 

Ejere, der vurderer, at en opstilling af solcelleanlæg påfører deres beboelses-
ejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til Energi-, For-
synings- og Klimaministeren (Energistyrelsen) inden 8 uger efter afholdelse 
af mødet. Ejere betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav for 
værditab på beboelsesejendomme, som helt eller delvist er beliggende i en af-
stand af op til 200 meter fra den eller de planlagte placeringer af solcellean-
læg, mens andre ejere samtidig med anmeldelsen af krav skal betale et gebyr 
på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret tilbagebetales, såfremt der aftales eller 
tilkendes værditabsbetaling. Indgår opstilleren og ejeren aftale om værd-
itabets størrelse, kan spørgsmål om værditabets størrelse ikke indbringes 
for taksationsmyndigheden. I sager, hvor taksationsmyndigheden tilkender 
værditabsbetaling, afholder opstilleren sagsomkostningerne til taksations-
myndigheden og dennes sekretariat. 

Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på bag-
grund af en individuel vurdering heraf, medmindre opstilleren og ejeren af 
beboelsesejendommen indgår aftale om beløbets størrelse. Krav på betaling 
bortfalder, hvis værditabet udgør 1 % eller derunder af beboelsesejendom-
mens værdi. Har ejeren af beboelsesejendommen medvirket til tabet, kan 
beløbet nedsættes eller bortfalde.

Køberetsordning
Loven fastsætter, at inden nettilslutning af et solcelleanlæg, der har vundet 
ret til pristillæg efter udbud, skal der ved tydelig annoncering i mindst en 
lokal og en regional avis udbydes mindst 20 % af ejerandelene. Ejerandele 
udbydes som udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en produktion på 
1.000 kWh pr. år pr. andel. 

Berettiget til af afgive købstilbud er personer over 18 år, som er bopælsregi-
streret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig, der ligger højest 4,5 km 
fra opstillingsstedet, i den periode, hvor udbuddet afholdes. Enhver person 
har fortrinsret til køb af op til 50 andele. Hvis ikke alle andele er afhændet 
til denne personkreds, skal ejerandelene tilbydes til øvrige personer over 18 
år, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig, der 
ligger i den kommune, hvor solcelleanlægget opstilles, i den periode, hvor 
udbuddet afholdes. Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have 
ejet fritidsboligen i mindst 2 år før udbuddet annonceres, og fritidsboligen 
må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning eller regulering. Personer, 
som direkte eller indirekte ejer andele i hele eller dele af solcelleprojektet, er 
ikke berettiget til af afgive købstilbud. 

Tidligst 2 uger efter annoncering og senest 4 uger inden fristen for afgivelse 
af købstilbud skal der afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for 
udbuddet. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 8 uger fra det 
tidspunkt, hvor udbuddet annonceres.
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KOMMUNEPLAN 2013-2025
Planområdet er beliggende i landzone, og der er ikke fastlagt kommune-
planramme for området. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med 
kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-
2025 for Faxe Kommune.

Tillæg nr. 20 udlægger tre nye rammeområder, herunder rammeområde 
Å-T15 Solcellepark ved Langesnave, der fastlægger områdets anvendelse til 
tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Med tillæg-
get bringes lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Byggeri i det åbne land
I kommuneplanens afsnit om byggeri af tekniske anlæg i åbent land fremgår 
det af retningslinje 4.1.11, at: ”Samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke 
kan placeres i byerne, bør som udgangspunkt placeres i de særligt værdiful-
de landbrugsområder. I landskabsområder og naturområder skal der tages 
hensyn til landskabs- og naturinteresser, og kompenserende foranstaltninger 
skal om nødvendigt indarbejdes i projekterne.”

Solcelleparken placeres i et område, der er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde. Med bestemmelser om etablering af beplantningsbælter 
omkring solcelleparken indeholder lokalplanen krav om kompenserende for-
anstaltninger, der sikrer det nødvendige hensyn til landskabs- og naturinte-
resser. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinje 
4.1.11. 

Jordbrugsinteresser
Planområdet er beliggende i et område, der er udpeget som særligt værdi-
fuldt landbrugsområde (SVL) jf. retningslinje 4.2.1 i kommuneplanen. Heri 
fremgår det af retningslinje 4.2.6, at ” Særligt arealkrævende anlæg og virk-
somheder (Ej landbrug) som af forskellige årsager ikke kan ligge i erhvervs-
områder, skal primært placeres i de SVL-områder, hvor der ikke samtidig er 
væsentlige natur- og landskabsinteresser.”

Retningslinjen forhindrer således ikke planlægning for tekniske anlæg i de 
særligt værdifulde landbrugsområder, der omfatter størstedelen af det åbne 
land. Planområdet er ikke omfattet af væsentlige natur- og landskabsinteres-
ser, og det vurderes derfor, at lokalplanen ikke strider mod retningslinjen.

Desuden vurderes det i den konkrete sag hensigtsmæssigt at inddrage særligt 
værdifulde landbrugsområder til netop et større solcelleanlæg. Da arealerne 
under og mellem solcellepanelerne vil blive afgræsset af får, vil området fort-
sat blive anvendt landbrugsmæssigt. Pga. vindmøllerne og solcelleparken ved 
Turebylille samt 132/50 kV transformerstationen ved Haslev er der desuden 
en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan udnyttes 
af solcelleparken syd for Langesnave sammen med de to øvrige planlagte 
solcelleparker nord for Freerslev og øst for Høsten Torp. Yderligere under-
støtter planlægningen for solcelleanlæg de målsætninger, som både Staten, 
Regionen og Faxe Kommune har på området.

Landskabsinteresser 
Planområdet er ikke omfattet af kommuneplanens udpegning af landskaber 
med særlige beskyttelsesinteresser.
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Kystnærhedszone
Planområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.

Landskabsanalyse
I kommuneplanens landskabskarakteranalyse er planområdet placeret inden 
for landskabskarakterområdet ”Terslev landbrugslandskab med randmor-
æne”, der er karakteriseret som et morænelandskab med gennemgående 
randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte går-
de og husmandssteder. Området er beliggende ved Faxe Kommunes nordlige 
grænse til Ringsted Kommune og Køge Kommune. Solcelleparken placeres i 
den sydligste del af det delområde, der i kommuneplanen betegnes som M4, 
og i den nordlige del af det delområde, der i kommuneplanen betegnes M5, 
se figur 7.

Ifølge landskabskarakteranalysen for delområde M4 er landskabet ved og 
omkring randmorænens nordlige ende karakteristisk og skal beskyttes. 
Randmorænen kendetegnes ved et varieret terræn med veje, der bugter sig 
op og ned i det højtliggende landskab, og hvor skovbryn er med til at definere 
landskabsrummene. Randmorænen kan beskyttes som landskabsform ved at 
tydeliggøre terrænet i kraft af velvalgt placering af skov.

Ifølge landskabskarakteranalysen for delområde M5 kan den østligste del af 
randmorænen, hvor Dalby ligger højt placeret mod syd, udvikles. Dette skyl-
des hovedsageligt, at landskabet og karakteren er forstyrret af de tværgående 
veje, der skærer igennem området. Terrænet træder stadig markant frem og 
skråner mod vest og nord, og oplevelsen af terrænforskellene skal oprethol-
des ved at undgå beplantning mv. 

De væsentlige elementer i karakterområdets middelskalalandskab er den 
gennemgående randmoræne i den østlige del af området, den spredte bebyg-
gelse, nogle storgårde og spredte skovområder. Den rumlige afgrænsning er 
transparent, og udgøres ofte af ujævnt bevoksede læhegn, hvor det bølgede 
eller bakkede terræn medvirker til at skabe visuelle forbindelser på tværs af 
karakterområdet. Området rummer mange forskellige elementer og fremstår 
som meget sammensat og komplekst. Dette skyldes ikke mindst de mange 
gennemskærende tekniske anlæg (motorvej, jernbane, el- og højspændings-
ledninger) og forskellige naturgeografiske aftryk. Modsat skaber de kultur-
geografiske forhold og spredte skove en sammenhæng i området, selvom 
strukturen kun opleves som svag.

Der er udsyn til flere vindmøller i naboområderne og Ringsted Kommune, 
men der er ingen store vindmøller (dog flere husstandsmøller) i selve karak-
terområdet. Flere af de krydsende luftledninger er små elledninger, der kun 
påvirker landskabet lokalt.

Området opleves som middel roligt, men landskabsoplevelsen tæt ved mo-
torvejen kan være præget af visuel uro fra trafikken. De mange krydsende 
el- og højspændingsledninger hænger lavt og ses derfor kun lokalt. Motorve-
jen ligger dog lavt, delvist bag en højderyg og ses kun lokalt (på under 1 km 
afstand). Støjmæssigt er området afdæmpet.

Det fremgår af landskabskarakteranalysens anvisninger på handlinger og 
initiativer, der kan understøtte beskyttelsen af landskabskarakteren i delom-
råde M4, at ”skov kan dels virke forstærkende på terrænformationer, men 
det kan også udviske forskellene. Ved at fritlægge større dele af terrænfor-
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mationen og fjerne de højtliggende dele af skovområderne, vil den varierede 
terræn overflade træde tydeligere frem. Det vil også være muligt at skabe 
udsigt fra forskellige punkter på randmorænen ved at sikre udsigtskiler. 
Skovbevoksning på toppen af randmorænen, og fritlæggelse af de tilstødende 
områder kan være et andet tiltag, der vil medvirke til at øge synsindtrykket 
af højdedraget.” Endvidere fremgår det, at delområde 4 ”i dag opleves som 
uforstyrret og ved at undgå fremtidige tekniske anlæg, kan karakteren be-
skyttes. Et varieret terræn som dette gør, at de tekniske anlæg kun til tider vil 
være synlige, men eksempelvis placering af vindmøller inden for delområdet, 
vil kunne forringe eller ændre oplevelsen markant.”

Tilsvarende fremgår det af landskabskarakteranalysens anvisninger på 
handlinger og initiativer, der kan understøtte udviklingen af landskabska-
rakteren i delområde M5, at ”skovrejsning skal undgås eller anlægges, så det 
ikke hindrer udsigten fra Dalby mod nord og særligt mod vest. Skovområder 
kan omvendt medvirke til at understrege bakkedraget, hvis skoven eksem-
pelvis placeres højt på randmorænen, hvorved synsindtrykket af højdedraget 
forstærkes.” Endvidere fremgår det, at ”den højtliggende randmorænefor-
mation gør, at tekniske anlæg ses på lang afstand. Inden for delområdet 
findes allerede motorvej og landevej, men der er ingen høje tekniske anlæg, 
der bryder med horisonten. Nye tekniske anlæg vil ikke direkte stride mod 
målsætningen om at udvikle karakteren, men det skal sikres, at udsigterne 
fra højdedraget ikke forringes.”

Lokalplanens realisering vurderes at ville underbygge landskabskarakteren, 

Figur 7) Terslev landbrugslandskab med randmoræne. Anbefalinger: Udvikle (grøn), 
vedligeholde (gul) og beskytte (rød).



22

Offentlig høring i perioden  04.12.2018 til 30.01.2019Lokalplan 700-76, Solcellepark ved Langesnave   

da beplantningsbælterne omkring solcelleparken vil kunne forstærke syns-
indtrykket af det højdedrag, hvor planområdet er beliggende. Ligeledes vil 
beplantningen dække selve solcelleparken og dermed mindske den visuelle 
påvirkning af landskabet. Beplantningsbælterne vil ikke hindre udsigten fra 
Dalby mod nord og vest. Lokalt er landskabsoplevelsen i forvejen forstyrret 
af nærheden til Sydmotorvejen og krydsende højspændingsledninger.

Energi- og forsyningsanlæg
Solcelleanlæg skal placeres i henhold til kommuneplanens retningslinjer i af-
snit 7.4, hvor retningslinje 7.4.1 fastsætter, at ”Større energiforsyningsanlæg 
og kraftvarmeværker kan placeres i erhvervsområder i Haslev og Faxe eller i 
direkte tilknytning hertil.” 

Det vurderes, at de udlagte erhvervsområder og tilstødende områder i det 
åbne land ikke rummer tilstrækkelige arealer og derfor ikke er egnede til 
etablering af solcelleparker i den påtænkte størrelse. Med kommuneplantil-
læg nr. 20 udlæggedes området syd for Langesnave til tekniske anlæg i form 
af solcellepark

Naturgas
I den østlige del af planområdet er der i kommuneplanen reserveret areal til 
en hovedtransmissionsledning for naturgas mellem Køge og Rødbyhavn, jf. 
Erhvervsministeriets cirkulære om reservation af arealer til et hovedtrans-
missionsnet for naturgas i Danmark (CIR nr. 129 af 02/08/1979). Arealet  
omfatter et bælte på 50 meter, som ikke må udnyttes til bolig- eller erhvervs-
formål eller til rekreative anlæg i henhold til kommuneplanens retningslinje 
7.6.6. Reservationen er ikke tinglyst på ejendommen.

Ved etablering af dele af solcelleparken med tilhøreende tekniske anlæg 
inden for reservationsbæltet, skal der tinglyses deklaration om, at de pågæl-
dende anlæg fjernes for ejerens regning, såfremt reservationen til naturgas-
ledning på et senere tidspunkt ønskes udnyttet. Det skal således sikres, at 
Energinet ikke påføres øgede udgifter til en eventuel gastransmissionsled-
ning som følge af solcelleparken. Energinet har ingen aktuelle planer om at 
udnytte reservationen. Resevationsbæltet fremgår af figur 6.

EKSISTERENDE LOKALPLANER

Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

PLANLÆGNING I FORHOLD TIL NABOKOMMUNER

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke planlægningen i nabokommu-
ner. På det nærmeste sted ligger planområdet ca. 4,7 km fra kommunegræn-
sen til Køge Kommune.

TRAFIKFORHOLD

Lokalplanområdet har vejadgang fra Køgevej via Charlottedalsvej. Faxe 
Kommune er vejmyndighed.
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TEKNISKE FORHOLD
ENERGIFORSYNING

Cerius, som er netselskab i området, er ansvarlig for nettilslutning af solcel-
leparken. 

Kabler til solcelleparken skal fremføres i jorden.

Der er et tracé af master med en 50 kV luftledning i den nordlige del af 
planområdet, hvor der er tinglyst et deklarationsbælte. Deklarationsbæltet 
skal respekteres ved placering af stativer med solcellepaneler og tilhørende 
tekniske anlæg samt eventuelle læskure til græssende får og beplantnings-
bælter, idet der ikke må være bebyggelse, konstruktioner eller beplantning 
med en højde på over 3 meter inden for deklarationsbæltet. Der skal sikres 
en passage gennem området med en bredde på minimum 6 meter parallelt 
med 50 kV-ledningen af hensyn til arbejder med luftledningen i forbindelse 
med eftersyn og fejlretning mv. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i forbin-
delse med solcelleparken skal endvidere udføres i henhold til betingelser for 
arbejder i nærheden af Cerius’ forsyningsanlæg: Højspændingsluftledninger 
for 50 kV. Alternativt skal tracéet af højspændingsmaster flyttes til en anden 
lokation efter aftale med ledningsejeren.

VARMEFORSYNING

Der skal ikke etableres varmeforsyning i området.

VANDFORSYNING

Der skal ikke etableres vandforsyning i planområdet. 

Solcellepanelerne rengøres af regnvand. Det forventes dog, at der skal ske en 
årlig rengøring af solcellepanelerne med rent vand, som medtages i tanke.

REGN- OG SPILDEVAND

Solcelleanlægget skal ikke tilsluttes kloak eller anden form for afløb. 

Regnvand nedsives i området.

Der er registreret drænledninger i dele af planområdet.

Eksisterende drænledninger i området skal respekteres eller omlægges efter 
aftale med ledningsejeren. 

AFFALD OG GENBRUG

Der vil ikke forekomme affald fra området i forbindelse med den daglige 
drift.
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MILJØFORHOLD
VISUEL PÅVIRKNING

Solcelleparken påvirker det visuelle miljø. Ved opsætning af solceller i terræn 
i det åbne land, skal der i særlig grad vises hensyn til landskabet, dets visuel-
le karakter og den bebyggelsesmæssige sammenhæng som anlægget placeres 
i.

Der er nærmere redegjort for den visuelle påvirkning af landskabet i mil-
jørapporten. Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af 
anlæggene vil være skjult på grund af terrænforholdene eller eksisterende 
bebyggelse og beplantning i landskabet. Herudover vil beplantningsbælter-
ne omkring solcelleparkerne på sigt kunne sløre eller helt skjule anlæggene. 
Solcellepanelerne vil desuden være antirefleksbehandlede for at minimere 
visuelle gener for de nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggen-
de veje. 

STØJ

Støj fra virksomheder
Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” fastlæg-
ger vejledende grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder, herunder 
tekniske anlæg, der ligger i forskellige typer af områder.

Miljøstyrelsens vejledning fastlægger ikke generelle vejledende grænsevær-
dier for støjniveauet i det åbne land. Der skal foretages en konkret vurdering 
for hvert enkelt område, evt. for hver enkelt sag.

I området omkring solcelleparken ligger boliger, landbrug og erhverv. Boli-
gerne i området vil derfor typisk blive sidestillet med boliger i områder for 
blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. De vejledende grænseværdier for de 
nærmest liggende enkeltboliger vil derfor typisk være 55 dB(A) om dagen, 45 
dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om natten.

Nævnte støjkrav skal overholdes i forbindelse med drift af solcelleparken.

DYREHOLD

Erhvervsmæssigt dyrehold, som det er defineret i miljøaktivitetsbekendtgø-
relsen, skal overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Herunder 
skal faste anlæg f.eks. læskure og møddinger anmeldes til kommunen, der 
så vurdere, om dyreholdet kræver miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.  
Afstandskrav for placering af faste anlæg, fodertrug m.v. skal ligeledes over-
holdes, medmindre kommunen efter ansøgning og skriftligt samtykke fra 
naboerne, dispensere for disse.

JORDFORURENING

Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening i området.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningsloven § 71. 
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MUSEUMSLOVEN - FUND OG FORTIDSMINDER

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i planområdet. Der kan dog 
fremkomme fund indenfor planområdet, f.eks. i forbindelse med byggemod-
ning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et 
jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet 
anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse 
med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af fortidsminder, skal den 
del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes 
til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens § 27.

MILJØVURDERING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) har til formål at sikre et højt miljø-
beskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udar-
bejdelse af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik 
på at fremme en bæredygtig udvikling.

Afsnit II (Miljøvurdering m.v. af planer og programmer) 
I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af plan-
forslagenes indvirkning på miljøet. Screeningen har omfattet kommune-
plantillæg nr. 2o Solcelleparker nordøst for Haslev samt lokalplan 700-76 
Solcellepark ved Langesnave,  lokalplan 700-77 Solcellepark ved Freerslev og 
lokalplan 700-78 Solcellepark ved Høsten Torp.

Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. 
Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. 

For at afdække, hvilke områder miljøvurderingen i den lovmæssige miljørap-
port skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning (scoping), som fastlægger 
omfanget af miljøvurderingen. Berørte myndigheder og interesseorganisati-
oner har været hørt i denne sammenhæng. Afgrænsningen viser, at kommu-
neplantillægget og de tilhørende lokalplaner kan have væsentlig påvirkning 
på følgende miljøforhold, der derfor skal behandles og vurderes i miljørap-
porten:

•  Ændring i skov, herunder arealer hvor skov er uønsket
•  Kirkeomgivelser
•  Landskab
•  Skovbyggelinje, herunder visuel effekt.
•  Dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle)
Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene.

Afsnit III (Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter) 
Solcelleanlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a) Indu-
strianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1).

Bilag 2 indeholder de projekter, der kan have væsentlig indvirkning på mil-
jøet. Før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bilag 2 
skal bygherren derfor sende en skriftlig ansøgning til kommunen. På bag-
grund af ansøgningen vurderer kommunen om projektet er omfattet af krav 
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om miljøvurdering og tilladelse. Ved krav om miljøvurdering og tilladelse må 
projektet ikke påbegyndes før bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvens-
rapport med vurdering af projektets indvirkning på miljøet, og kommunen 
efterfølgende har givet tilladelse til at påbegynde projektet.

På baggrund af ansøgningen om etablering af solcelleparken ved Freerslev 
har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav 
om miljøvurdering og tilladelse. Screeningsafgørelsen jf. Miljøvurderingslo-
vens § 21 er offentliggjort sammen med planforslaget.

SERVITUTTER
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.

Det er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse, 
som fremgår af de følgende sider.

Der er ikke tinglyste servitutter på ejendommen matr.nr. 10c Freerslev By, 
Freerslev.

Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplanen.

NØDVENDIGE TILLADELSER OG DISPENSATIONER
Bortset fra nedenstående kræver lokalplanens virkeliggørelse ikke tilladelser 
eller dispensationer fra andre myndigheder end Faxe Kommune.

VEJLOVEN - SYDMOTORVEJEN

Trådhegn med en højde på maksimalt 2,5 meter, som opsættes mod Syd-
motorvejen, kan forudsætte en tilladelse, jf. vejlovens § 40, stk. 2, såfremt 
det får karakter af et fast anlæg/konstruktion (f.eks. på grund af nedstøbte 
hegnspæle el.lign.). Der skal derfor fremsendes en konkret ansøgning herom 
til Vejdirektoratet med henblik på behandling og stillingtagen. Vejdirekto-
ratet kan stille krav om placering af supplerende trådhegn på ydersiden af 
beplantningsbælte langs Sydmotorvejen.

Terrænregulering inden for lokalplanområdet nærmere end 3 meter fra skel 
mod Sydmotorvejen eller nærmere vejens areal end svarende til to gange 
højdeforskellen mellem terrænreguleringen og vejens areal, forudsætter 
tilladelse fra Vejdirektoratet, jf. vejlovens § 73, stk. 3.
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AREALRESERVATION - HOVEDTRANSMISSIONSLEDNING FOR NATURGAS

Etablering af dele af solcelleparken med tilhøreende tekniske anlæg inden for 
reservationsbælte til hovedtransmissionsledning for naturgas forudsætter, 
at der med accept fra Energinet tinglyses deklaration om, at de pågældende 
dele af solcelleanlægget fjernes for ejerens regning, såfremt reservationen til 
naturgasledning på et senere tidspunkt ønskes udnyttet.  

LOKALPLANENS GENNEMFØRELSE
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til etablering af solcelleparken 
bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse. Eksisterende lovlig 
anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Matr.nr. 9a Freerslev By, Freerslev

Tinglysningsdato Servitut Bemærkning Vist på servitutplan Påtaleberettiget

1 17.04.1968-
1338-26

Dok om at ejd er noteret som 
familieejendom mm

Har ikke betydning for projektet Nej Landbrugsministe-
riet, i dag Land-
brugsstyrelsen

2 14.06.1978-
8487-26

Dok om forsynings-/afløbsled-
ninger mv

Vedrører projektområdet. 
Deklarationsbæltets bredde 
omkring luftledningen kan ses i 
dokumentet.

Ja, deklarationsbælte 
er ikke indtegnet

SEAS,

3 23.07.1980-
10682-26

Dok om byggelinier mv, Vedr 2D Vedrører projektområdet i form 
af vejbyggelinje langs motorvejen 
i en afstand af 50 m fra vejmidten, 
samt højdeforskelslinje.

Ja Vejdirektoratet

4 24.05.1993-
5484-26

Dok om fredskov mv Vedrører ikke projektområdet Nej -

5 16.10.1997-
22337-26

Dok om ekspropriation/foreløbig 
ekspropriation mv

Vedrører ikke projektområdet 
idet ekspropriationen er blevet 
berigtigede i 1998

Nej -

6 08.10.2002-
20298-26

Dok om færdselsret mv Vedrører ikke projektområdet, 
men vedrører færdselsret ad 
Charlottedalsvej til rastepladsen 
Piberhus Vest ved sydmotorvejen

Nej Vejdirektoratet

7 08.11.2017-
1009320243

1 BAGGRUND Vedrører ikke projektområdet, 
men omhandler lejekontrakt i 
forhold til projekt om produkti-
on af grise

Nej FMP Langesnage 
ApS

8 29.01.2018-
1009523967

0,4 - 10 kV jordkabel og 
transformerstation 30865 med 
grundareal op til 5 m²

Vedrører ikke projektområdet Ja Cerius A/S
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Figur 8) Servitutplan.
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LOKALPLAN BESTEMMELSER
Lokalplan 700.76 for solcellepark ved Langesnave
Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018) fastsættes 
herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at :
1.1 Udlægge området til tekniske anlæg i form af en solcellepark, herun-

der solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige installationer.
1.2 Sikre at landbrugspligten kan opretholdes.
1.3 Minimere de visuelle konsekvenser fra anlægget igennem bestemmel-

ser om placering, omfang og fremtræden af solcellepaneler og de for 
anlæggets drift nødvendige teknikbygninger/transformerstationer og 
andre tilhørende installationer.

1.4 Sikre at solcelleparken bliver afskærmet af tætte beplantningsbælter.
1.5 Fastsætte bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzone-

tilladelser.
1.6 Fastsætte vilkår for fjernelse af solcelleparken, når anlægget ikke læn-

gere er i drift.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: del af matr.nr. 9a og 

10c, Freerslev By, Freerslev.
2.3  Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone
2.4  Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens 35, stk. 

1 (bonusvirkning) til ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder 
samt udstykning, som angivet i nærværende lokalplan. 

2.5 Bonusvirkningen omfatter de førnævnte forhold, herunder terrænæn-
dringer til disse, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, 
jf. § 15, stk. 4 i bekendtgørelse af lov om planlægning.

2.6 Bonusvirkningen medfører endvidere, at der ikke forudsættes dispen-
sation til det planlagte byggeri inden for skovbyggelinje, jf. § 17, stk. 2, 
nr. 5 i bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. 

2.7 I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastsættes desuden som betingelse 
for bonusbestemmelsen, at anlæg, bebyggelse og konstruktioner til-
knyttet solcelleparken skal fjernes efter endt anvendelse uden udgifter 
for det offentlige. Området skal snarest herefter, og senest et år efter 
driftsophør, retableres til ubebygget åbent land i landzone. Undtaget 
herfra er beplantningsbælter.

§3 Anvendelse
3.1 Lokalplanområdet fastlægges til tekniske anlæg i form af solceller med 

tilhørende tekniske installationer samt landbrugsdrift.

§4 Udstykning
4.1 Der kan foretages udstykning til tekniske anlæg. Udstykning skal ske 

som sokkelgrunde svarende til anlæggets sokkelflade + op til 2 meter 
hele vejen rundt herom.
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§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Køgevej via Charlotte-

dalsvej, og der kan desuden etableres sekundær vejadgang via Lange-
snogvej, som vist på kortbilag 2.  

5.2 Nødvendige parkeringspladser skal etableres inden for lokalplanens 
område.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Ledninger til el i forbindelse med solcelleparken skal fremføres under 

terræn.
6.2 Eksisterende ledninger, herunder tracé af højspændingsmaster med 

50 kV ledninger samt drænledninger, skal respekteres eller omlægges 
efter aftale med ledningsejer.

6.3 Ved etablering af anlæg inden for reservationsbælte til hovedtrans-
missionsledning for naturgas, skal der tinglyses deklaration om, at de 
pågældende anlæg fjernes for ejerens regning, såfremt reservationen 
til naturgasledning på et senere tidspunkt ønskes udnyttet. Reservati-
onsbæltet er vist på figur 6 i redegørelsen.

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist   

på kortbilag 2.
7.2 Stativer med solcellepaneler må ikke overstige 3,5 meter i samlet høj-

de over terræn (DVR90). Solpanelerne skal gives en vinkel på mini-
mum 20° og maksimalt 40° i forhold til det vandrette plan. Et tværsnit 
af princippet for stativ med solpaneler fremgår af figur 3 i redegørel-
sen.

7.3 Solcellepanelerne skal etableres i lige øst-vestgående rækker. Princip 
for opstilling af solcellepanelerne fremgår af kortbilag 4.

7.4 Der må opstilles teknikbygninger/transformatorstationer, herunder 
eventuel 50/10 kV transformerstation, til brug for solcelleparken. 
Grundarealet af den enkelte teknikbygning/transformatorstation må 
være maksimalt 20 m². Højden på bygningerne må maksimalt være 
3,5 meter over terræn (DVR90). Bygningerne skal så vidt muligt place-
res under solcellepanelerne. 

7.5 Der kan etableres læskure til græssende dyr. Grundarealet af det 
enkelte læskur må ikke overstige 20 m², og højden på bygningerne 
må ikke overstige 3,5 meter. Bygningerne skal så vidt muligt placeres 
under solcellepanelerne.

7.6 Stativer med solcellepaneler samt teknikbygninger/transformator-
stationer og læskure til græssende dyr skal opføres med en afstand på 
minimum 2,5 meter til beskyttede sten- og jorddiger samt minimum 5 
meter til arealer med beskyttede naturtyper.

7.7 Stativer med solcellepaneler samt teknikbygninger/transformatorsta-
tioner og læskure til græssende dyr skal placeres med en afstand på 
minimum 30 meter til beboelser.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Alle stativer med solcellepaneler i planområdet skal fremtræde med 

samme farve, størrelse og udformning.
8.2 Solpaneler, rammer samt stativer skal være overfladebehandlede 

således at der ikke opstår refleksionsgener for omkringboende eller 
forbipasserende trafikanter.
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8.3 Intet byggeri, anlæg og installationer, skure m.v. må etableres med et 
glanstal, der overstiger 20.

8.4 Farver på bygninger må kun forekomme som dæmpede jordfarver i 
blanding med sort og grå.

§9 Skiltning og belysning
9.1 Der må ikke ske nogen form for reklamering eller skiltning i området1. 

I området kan der dog opstilles og opsættes mindre oplysnings- og 
henvisningsskilte inden for byggefelterne vist på kortbilag 2 eller på 
trådhegn. Skiltene må have en størrelse på maksimalt 0,25 m², og må 
ikke etableres højere end 2,5 meter.

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Arealerne imellem og under solpanelerne skal fremstå som græsklæd-

te arealer.
10.2 Der udlægges areal til interne passager, i princippet som vist på kort-

bilag 4. Derudover kan der etableres interne passager efter behov. Pas-
sagerne kan fremstå som græsklædte arealer eller udlægges som veje i 
en bredde af maksimalt 6 meter, der befæstes med græsarmeringssten, 
grus eller lignende. Eventuelle befæstede veje må ikke placeres inden 
for vejbyggelinjen langs Sydmotorvejen.

10.3 Der skal etableres beplantningsbælter til visuel afskærmning af sol-
celleparken inden for beplantningsarealet, som er vist på kortbilag 2. 
Eksisterende beplantning kan indgå i beplantningsbælterne.

10.4 Beplantningsbælterne skal minimum bestå af 3 rækker beplantning 
og have en bredde på mindst 6 meter. Beplantningen skal bestå af 
egnskarakteristiske arter i en blanding af løvfældende træer og buske. 
Beplantningsbælterne skal etableres, så de i udvokset stand vil være 
tætte og have en højde på mindst 4 meter. Inden for deklarationsbæl-
tet i forbindelse med eksisterende højspændingsledning må højden 
dog ikke overstige 3 meter.

10.5 Der skal etableres trådhegn omkring solcelleparken. Hegnet må i høj-
den ikke overstige 2,5 meter i forhold til terræn (DVN90).

10.6 Trådhegn skal placeres på indersiden af beplantningsbælter. Vej-
myndigheden (Vejdirektoratet) kan desuden stille krav om placering 
af supplerende trådhegn på ydersiden af beplantningsbælte langs 
Sydmotorvejen.    

10.7 Der må ikke etableres nogen form for udendørs belysning i lokalplan-
området.

10.8 Der må ikke ske nogen former for oplag i lokalplanområdet.
10.9 Terrænregulering i forhold til eksisterende terræn må ske med maksi-

malt ± 1 meter. Dog ikke nærmere skel end 1 meter.

§11 Forudsætninger for ibrugtagen
Solcelleparken må ikke tages i brug før:
11.1 Den i § 5.1 nævnte vejadgang er etableret.
11.2 Det i §§ 10.3 og 10.4 nævnte beplantningsbælte er plantet.

Fodnote 1: Skiltning er underlagt naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanen midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanen 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Note: Illustrationsplanen er vejledende og viser overordnet princip for en mulig opstilling. Ved detailprojektering skal det sikres at 
lokalplanens afstandskrav og øvrige bindinger overholdes.
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