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Hvidbog med høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 20, lokalplan nr. 700-76, 700-77 og 700-78, med tilhørende miljøvurdering.
Der er modtaget i alt 6 høringssvar i høringsperioden som alle er samlet og kommenteret i denne hvidbog. Center for Plan og Miljø har redigeret i 
brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.

Modtaget /
Indsendt af:

Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens bemærkninger
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Dato 08.01.2019
Høstenvej 9
4690 Haslev

Efter vi har deltaget i et godt borgermøde på 
Rådhuset i Haslev, og hørt omkring planerne for de tre 
solcelleparker, nordøst for Haslev. Vil vi komme med en 
bemærkning og et forslag, til planen.

Vi har et meget stort ønske, til planen omkring 
beplantning.

Der kan indskrives i byggetilladelsen, at der skal 
beplantes omkring området, hvor solcellerne skal 
placeres(måske ca. 1år før, så beplantningen er 
påbegyndt at gro )

Det er meget vigtigt, at få beplantningen på plads, 
meget hurtig, da det vil være med til, at skabe en 
naturlig balance i landskabet.

I de tre lokalplaner er der fastsat bestemmelser om, 
 at der skal etableres et minimum 6 m bredt plantebælte, 

omkring de tre solcelleparker 
 at plantebælterne i udvokset stand skal være tætte og 

minimum 4 m høje.
 at det er en forudsætning for ibrugtagning af anlæggene at 

plantebælterne er etableret. 

Bregentved udtaler følgende om tidlig etablering af plantebælter:
”Omkring plantebælterne, så har vi fælles interesse, nemlig at de 
kommer hurtigst muligt op og skærmer for indsigten til 
solcellearealerne. Hvis vi har mulighed for at tilplante før opsætning 
af solceller, så vil vi naturligvis gøre det, men reelt vil det blive 
vanskeligt at give en garanti herfor, da vi ikke kender den præcise 
tidslinje i projektet – hvornår kan vi få transformerkapacitet mv. Vi kan 
plante om foråret (hvis det ikke er for tørt) eller efteråret. Ved 
plantning om efteråret, så starter planterne først med at gro foråret 
efter. Man skal påregne 3-4 vækstsæsoner før solcellerne vil være 
afskærmet. Der skal ligeledes leveres en ufatteligt masse solceller, 
som skal stå på arealerne før opsætning, og erfaringsmæssigt vil hele 
arealet blive brugt – og de arealer, hvor der skal plantes.”

Det indstilles:
- at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer af planerne.

Dato 15.01.2019
Freerslev Bygade 1
4690 Haslev

Tak for et informativt møde omkring etablering af 
solceller i Freerslev.
Jeg vil, som jeg også sagde på mødet, fremlægge det 
forslag, at man starter tilplantningen af randområder 

Svarer til ovenstående.
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omkring solcellerne, inden man starter opsætningen af 
cellerne.

Det som nok synes værst for os borgere i Freerslev er 
synsindtrykket. Jo før man får plantet til, jo før vil 
udsigten til solcellerne blive dækket.

Dato 17.01.2019
Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Vejdirektoratet har via plansystem.dk modtaget 
forslag til lokalplan 700-76 Solcellepark ved 
Langesnave.
Vi har gennemgået planforslaget og noteret, at der i 
lokalplanen er fastsat bestemmelser om vejbyggelinjer, 
afskærmende beplantning, hegning, vejadgang mm., 
som sikrer de nødvendige hensyn i forhold til 
trafikafvikling og vejbyggelinjer i tilknytning til 
Sydmotorvejen. 
Vi har derfor ikke bemærkninger til forslag til lokalplan 
700-76 Solcellepark ved Langesnave.

Tages til efterretning.

Dato 17.01.2019
Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Vejdirektoratet har via plansystem.dk modtaget 
forslag til lokalplan 700-78 Solcellepark ved Høsten 
Torp.
Vi har gennemgået planforslaget og noteret, at der i 
lokalplanen er fastsat bestemmelser om vejbyggelinjer, 
afskærmende beplantning, hegning, vejadgang mm., 
som sikrer de nødvendige hensyn i forhold til 
trafikafvikling og vejbyggelinjer i tilknytning til 
Sydmotorvejen. 
Vi har derfor ikke bemærkninger til forslag til lokalplan 
700-78 Solcellepark ved Høsten Torp.

Tages til efterretning.

Dato 26.01.2019
Lars Folmann 
Byrådsmedlem

Jeg sender her mine bemærkninger, som jeg mener 
skal indgå i afgørelserne.

1) Der skal indgå vilkår om at alle vejudlæg friholdes, 
herunder hegn, døde såvel som levende eller andre 
installationer, da eventuelle plantninger og 
installationer væsentligt vil besværliggøre senere 
anvendelse af vejudlæg og herunder "blotlægge" 

Ad 1) Langs vejene Vordingborgvej og Køgevej er der udlagt en 
vejbyggelinje på 20 m + højdetillæg målt fra vejmidte. Langs 
Sanderhusvej er der udlagt en vejbyggelinje på 8 m målt fra 
vejmidte.
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anlægget igen i en længere årrække, ved 
nedskæring af afskærmende hegn der måtte være 
placeret i vejudlægget, hvis dette senere skal 
anvendes til trafikformål.

2) Set i lyset af det "grundvandssikrings" motiv der er en 
af anbefalingerne for at give tilladelse, bør der indføres 
vilkår om pesticidforbud på projektarealerne, så 
længe der er solceller på området.

3) Jeg mener ikke at der kan placeres solceller i 
området for lokalplan 700-77 for Solcellepark ved 
Freerslev, nordøst for kirken da området er udlagt som 
"kirkeomgivelser" i kommuneplanen og at dette vil 
påvirke udsigten væsentligt fra kirken, hvilket den 
gældende kommuneplan tager hensyn til ved også at 
forhindre "skovrejsning" på arealet op mod Sofiedal 
Hestehave, hvor de planlagte afskærmende levende 
hegn, ligeledes væsentligt vil ændre de nuværende 
kirkeomgivelser og udsigt.

For en god ordens skyld skal jeg anføre at såfremt disse 
flinke anmodninger ikke bliver fulgt, vil jeg med glæde 
bruge 900 kr. på en retslig klage, over at 
"bonusvirkningen" på lokalplanerne ikke opfylder krav 
om, at opfylde detaljegraden som den 
landzonesagsbehandling den overflødiggør.

På arealer, der ligger indenfor en vejbyggelinje, 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.

Det er korrekt at det i lokalplanen krævede plantebælte kan 
etableres indenfor vejbyggelinjen. Beplantning eller plantebælter 
vurderes dog typisk ikke som faste genstande, hvorfor dette ikke er 
omfattet af vejbyggelinjens begrænsning.

Vejbyggelinjen langs Køgevej er som nævnt 20 m målt fra vejmidte 
og kørebanebredden er ca. 8 m. Afstanden mellem kørebanen og 
vejbyggelinjen er således ca. 16 m. Alt i alt er der således rigeligt 
plads til både plantebælte og en eventuel fremtidig cykelsti (incl. 
skillerabat og afvandingsgrøft) langs Køgevej.

Ad 2) Planloven giver ikke mulighed for at fastsætte vilkår i lokal-
planer eller landzonetilladelser om forbud mod anvendelse af 
pesticider. 
Det fremgår af lokalplanerne og VVM-anmeldelserne, at Bregentved 
vil udnytte arealerne under og mellem solcellepanelerne til økologisk 
lamme-produktion. Uanset om dette sker eller ikke vil der dog ske en 
væsentlig reduktion om i anvendelsen af pesticider, kunstgødning 
mv. sammenlignet med den eksisterende anvendelse af arealet til 
konventionelt landbrug.

Ad 3) Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 justerer afgrænsningen af 
kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser omkring Freerslev 
Kirke og skovrejsning uønsket for samme areal. Såfremt byrådet 
vedtager kommuneplantillægget uændret vil solcelleparken ikke 
være i konflikt med nævnte udpegninger.

Det indstilles:
- at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer af planerne.
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Dato 30.01.2019
Camp Adventure
Ragnagade 17
2100 København Ø

I forbindelse med høringen til Lokalplan 700-76, 700-77 
og 700-78, ønsker Camp Adventure blot at bemærke, 
at vi formoder, at det er undersøgt om hvorvidt der vil 
være et generende genskær fra en eller flere af vores 
samarbejdspartner fra Bregentved Gods solcelleparker 
til udsigten fra Camp Adventures 45 m høje 
udsigtstårn? Det går vi naturligvis ikke ud fra, at der vil 
være.

Mindste afstanden mellem udsigtstårnet og den nærmeste solcelle-
park er mere 8,5 km. 
Lokalplanerne indeholder bestemmelser om at solcellepanelerne 
skal opsættes i en vinkel mellem 20°- 40° og at panelerne skal være 
overfladebehandlede, så der ikke opstår refleksionsgener.
Af de fremsendte VVM-anmeldelser fremgår det, at solcellepane-
lerne vil være antirefleksbehandlede og vil blive opsat i en vinkel på 
ca. 25° i forhold til det vandrette plan.

Alt i alt vurderes det, at solcelleparkerne vil være synlige fra 
udsigtstårnet, men at de ikke vil give væsentlige reflektionsgener i 
forhold til tårnet.

Det indstilles:
- at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer af planerne.


