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1 INDLEDNING
På baggrund af en ansøgning fra Bregentved Gods har Faxe Kommune be-
sluttet at igangsætte planlægningen for tre solcelleparker nordøst for Haslev. 
For at realisere projekterne er der udarbejdet forslag til et kommuneplan-
tillæg samt forslag til lokalplaner for hvert af de tre områder, som ligger 
henholdsvis syd for Langesnave, nord for Freerslev og øst for Høsten Torp.  

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkre-
te projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer), skal der 
udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer indenfor fysisk 
planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller 
arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen 
påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da der gives mulig-
hed for etablering af solcelleparker, som er omfattet af lovens bilag 2, punkt 
3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projek-
ter, som ikke er omfattet af bilag 1).

1.1 INDHOLDET I MILJØVURDERINGEN

Ifølge § 12 og bilag 4 i miljøvurderingsloven skal en miljørapport indeholde 
følgende elementer: 

• En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og for-
bindelse med andre relevante planer. 
• De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige 
udvikling, hvis planen ikke gennemføres. 
• Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. 
• Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller pro-
grammet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for 
miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter Fuglebeskyttelsesdirekti-
vet (79/409/EØF) og Habitatdirektivet (92/43/EØF). 
• De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabs-
plan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller program-
met, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse 
mål og andre miljøhensyn. 
• Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål 
som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, land-
skab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og 
arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. 
• Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje 
enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller 
programmets gennemførelse. 
• En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været 
behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herun-
der eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på 
knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger. 
• En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. 
§ 14 i miljøvurderingsloven. 
• Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte 
punkter. 
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Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af eksisterende og tilgængeligt 
materiale. Der er foretaget besigtigelse af lokaliteter med beskyttet natur 
og øvrige småbiotoper i de berørte områder, men der er ikke tilvejebragt 
egentlige, systematiske registreringer af dyre- og planteliv i forbindelse med 
vurderingsarbejdet. Der er endvidere foretaget fotoregistreringer, som blandt 
andet har dannet baggrund for udarbejdelse af visualiseringer i forbindelse 
med vurderingen af den visuelle, landskabelige påvirkning.

2 IKKE TEKNISK RESUMÉ 
Faxe Kommune har udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg for at give 
mulighed for etablering af tre solcelleparker i området nordøst for Haslev. 
Der er ligeledes udarbejdet forslag til lokalplaner for de tre planlagte solcel-
leparker, som er placeret henholdsvis syd for Langesnave, nord for Freerslev 
og øst for Høsten Torp.

Lokalplanerne vil give mulighed for opstilling af parallelle rækker af stativer 
med sydvendte solcellepaneler med en hældning på omkring 25 grader i 
forhold til vandret plan samt tilhørende transformerstationer og teknikbyg-
ninger. Anlæggene vil have en højde på maksimalt 3,5 meter, og solcellepar-
kerne vil blive indhegnet med et trådhegn og omgivet af beplantningsbælter 
med en højde på 4 meter. Arealerne under og mellem solcellepanelerne vil 
fremstå som græs arealer, der vil blive afgræsset af får. 

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er 
i denne forbindelse foretaget en afgrænsning af, hvilke miljøforhold, der er 
relevante og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af planfor-
slagene. På baggrund af afgrænsningsrapporten er følgende emner behandlet 
i miljørapporten:

Landskab
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 beplantningsbælterne omkring sol-
celleparkerne på sigt kunne sløre eller helt skjule anlæggene. Solcellepaneler-
ne vil desuden være antirefleksbehandlede for at minimere visuelle gener for 
de nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje.   
  

Kirkeomgivelser (herunder skovrejsning uønsket)
En ændret afgrænsning af kirkeomgivelserne omkring Freerslev Kirke, så 
udpegningen ikke omfatter arealer nordvest for Køgevej, hvor solcelleparken 
ved Freerslev placeres, vurderes ikke at have betydning for oplevelsen af 
kirken i landskabet. Afgrænsningen af område, hvor skovrejsning er uønsket 
ændres tilsvarende, hvilket ligeledes vurderes at være af mindre betydning.

Skovbyggelinje
Lokalplanerne for solcelleparkerne ved Freerslev og Høsten Torp har såkaldt 
bonusvirkning, så der ikke skal søges om dispensation ved etablering af 
de planlagte anlæg inden for skovbyggelinjen. Lokalplanerne sikrer, at der 
friholdes en bræmme på 30 meter langs skovbrynene, hvorfra skovbyggelin-
jerne er fastlagt, hvilket vil give mulighed for frie kig til skovbrynene. 
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Faunapassager og rovfugle
Smådyr og planter vil frit kunne sprede sig inden for planområderne. Kun 
større dyr vil blive holdt ude af trådhegnene omkring solcelleparkerne. I om-
råderne ved Freerslev og Høsten Torp vil de 30 meter brede bræmmer langs 
skovbrynene tillade passage af alle dyrearter, og skovbrynene vil kunne op-
retholdes som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Der er ikke noget, 
der tyder på, at markerne, hvor solcelleanlæggene placeres, har væsentlig 
betydning for rovfugle.

Der er ikke undersøgt egentlige alternativer udover det såkaldte 0-alternativ, 
der betegner situationen, hvor planforslagene ikke vedtages. Dette vil inde-
bære, at den hidtidige landbrugsdrift fortsætter. I forbindelse med bygge-
sagsbehandlingen vil det blive overvåget, at solcelleparkerne etableres som 
forudsat i lokalplanerne.

3 PLANFORSLAGENE 
3.1 EKSISTERENDE FORHOLD 
Planområderne omfatter et samlet areal på cirka 215 ha, hvoraf området syd 
for Langesnave er på cirka 34 ha, området nord for Freerslev er på cirka 98 
ha og området øst for Høsten Torp er på cirka 83 ha. Arealerne anvendes i 
dag til landbrugsdrift med dyrkning af hvede, byg og raps. 

I alle tre områder er der mindre arealer med beskyttet natur (§3 områder) og 
beskyttede diger. Dele af områderne ved Freerslev og Høsten Torp er belig-
gende inden for skovbyggelinje. Dele af området ved Freerslev er endvidere 
beliggende inden for en udpegning af kirkeomgivelser omkring Freerslev 

Placering af  planområderne 
for de tre solcelleparker.
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Kirke, og dette areal er samtidig udpeget som område, hvor skovrejsning er 
uønsket. Skoven Sofiedal Hestehave, der ligger nord for området ved Freer-
slev, indgår i udpegningen af et friluftsområde, og i kommuneplanen er der 
angivet en mulig regional rekreativ sti gennem planområdet.  

Dele af planområderne ved Langesnave og især Freerslev er beliggende inden 
for et råstofinteresseområde, men Region Sjælland har frigivet interesse-
området til etablering af solcelleanlæg. En overordnet kortlægning i 2016 
har vist, at der ikke forventes at være råstoffer af erhvervsmæssig interesse i 
området, og herudover vil anvendelsen til solcelleanlæg være midlertidig, så 
der vil være mulighed for indvinding af råstoffer på et senere tidspunkt.

Alle tre områder ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD) og delvist inden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 

Alle tre områder grænser op til én eller flere af gennemfartsvejene Køgevej, 
Vordingborgvej og Sydmotorvejen. I og omkring områderne er der herudover 
eksisterende tekniske anlæg i form af blandt andet højspændingsledninger, 
vindmøller og større landbrugsbyggerier. 

Umiddelbart omkring området ved Freerslev er der en snes beboelser, mens 
der kun er få beboelser tæt på de to øvrige områder.

3.2 FREMTIDIGE FORHOLD 
Solcelleparkerne vil bestå af solcellepaneler placeret på stativer med en sam-
let maksimal højde på 3,5 meter. Stativerne med solcellepaneler forventes at 
bestå af sektioner à cirka 40 x 5,5 meter, der opstilles i parallelle, sydvendte 
rækker med en indbyrdes afstand på 4,5-8 meter. Solcellepanelerne forven-
tes at have en hældning på omkring 25 grader i forhold til vandret plan. 

De tilhørende transformere vil kunne placeres helt eller delvist under sol-
cellepanelerne. Antallet af transformere og deres størrelse vil afhænge af 
det valgte koncept for nettilslutning. Herudover forventes der opstillet 1-2 
teknikbygninger (koblingsstation / kontrolbygning for det samlede anlæg). 
Bygninger vil maksimalt have en højde på 3,5 meter.

Solcelleparken vil blive omgivet af et trådhegn med en højde på op til 2,5 
meter og afskærmes mod omgivelserne af et beplantningsbælte, hvor det er 
relevant. Beplantningsbælter skal som udgangspunkt have en bredde på 6 
meter og en højde på 4 meter. 

Alle anlæg etableres på markarealer, idet eksisterende beplantning i forbin-
delse med beskyttede diger og naturarealer mv. friholdes. Markarealerne un-
der og omkring stativerne med solcellepaneler udlægges med græs. Interne 
færdselsarealer i området vil ligeledes fremstå som græsarealer, idet der ikke 
forventes etableret egentlige veje befæstet med grus eller lignende.

Landbrugsdriften i området opretholdes, idet arealerne vil blive afgræsset af 
får i forbindelse med potentiel økologisk lammeproduktion, hvor der hver-
ken sprøjtes eller gødes. Evt. læskure til får etableres med maksimal højde på 
3,5 meter. Anvendelsen til solcellepark og græsningsarealer for får vil ændre 
arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende karakter end den nu-
værende landbrugsdrift med dyrkede marker, idet udvaskningen af nærings-
stoffer og anvendelse af sprøjtemidler vil blive reduceret. 
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Solcelleparkerne vil have en levetid på omkring 30 år, hvor de vil producere 
vedvarende energi. Solcelleparken ved Langesnave forventes årligt at kun-
ne producere omkring 26 mio. kWh svarende til elforbruget i cirka 6.500 
enfamilieshuse. Tilsvarende forventes solcelleparken ved Freerslev årligt 
at kunne producere omkring 77 mio. kWh svarende til elforbruget i cirka 
19.250 enfamilieshuse, og solcelleparken ved Høsten Torp forventes årligt 
at kunne producere omkring 66 mio. kWh svarende til elforbruget i cirka 
16.500 enfamilieshuse. Solcelleparkerne vil kunne reducere udledningen af 
CO2 med henholdsvis 4.700 tons, 13.950 tons og 11.950 tons svarende til i 
alt 30.600 tons, når man sammenligner med  den gennemsnitlige udledning 
ved produktion af elektricitet til forbrug i Danmark i 2017. Solcelleparkerne 
vil således yde et væsentligt bidrag til de statslige, regionale og kommunale 
klima- og miljømålsætninger.    

Med kommuneplantillægget udlægges områderne til tekniske formål i form 
af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter, og lokalplanerne fastlægger 
nærmere bestemmelser for arealernes anvendelse under hensyntagen til 
bygge- og beskyttelseslinjer mv. I området ved Langesnave er der desuden et 
reservationsbælte for en hovedtransmissionsledning for naturgas.   

Lokalplanerne har bonusvirkning, hvilket blandt andet indebærer, at der 
ikke skal søges om dispensation fra skovbyggelinje til de planlagte anlæg i 
områderne ved Freerslev og Høsten Torp. Lokalplanerne for disse to områ-
der sikrer, at der ikke etableres anlæg i en afstand af mindre end 30 meter 
fra de skovbryn, hvorfra skovbyggelinjerne er fastlagt.  

Kommuneplantillægget ændrer desuden afgrænsningen af kirkeomgivel-
serne omkring Freerslev Kirke, så planområdet og øvrige arealer nordvest 
for Køgevej ikke længere indgår i udpegningen. Parallelt hermed ændres 
afgrænsningen af området, hvor skovrejsning er uønsket. Herudover justeres 
planlagt regionalt rekreativt stiforløb, så det ikke længere berører planområ-
det.

4 AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERINGEN 
For at afdække, hvilke emner miljøvurderingen i den lovmæssige miljø-
rapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning (screening og scoping). 
I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljøforhold, der er relevan-
te, og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af planforslagene. 
Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos berørte myndigheder, 
herunder Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Roskilde Stift, Vejdirektoratet, 
Center for Plan og Miljø i Faxe Kommune samt interesseorganisationen Dan-
marks Naturfredningsforening (Faxe Afdeling). 

Afgrænsningsrapporten konkluderer, at planforslagene kan have væsentlig 
virkning på nedenstående emner, der derfor er behandlet og vurderet i mil-
jørapporten: 

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



8

Miljørapport - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 samt Lokalplan 700-76, 700-77 og 700-78

5 MILJØVURDERING 
5.1 VISUELLE PÅVIRKNINGER

5.1.1 Generelt (metode)
Tekniske anlæg som solcelleparker kan påvirke oplevelsen af landskabet. For 
at vurdere den visuelle påvirkning af landskabet, herunder i hvilket omfang 
de planlagte solcelleanlæg vil kunne være synlige fra det omkringliggende 
landskab, er der foretaget besigtigelser og fotoregistreringer. 

Der er udvalgt fotos fra i alt 30 positioner omkring de tre planlagte sol-
celleparker, hvor der er udarbejdet simple visualiseringer med markering 
af de arealer, som solcelleparkerne placeres på. Arealerne er markeret på 
billederne som en hvid transparent flade under hensyntagen til eksisteren-
de beplantning og bebyggelse, idet der er foretaget en vurdering af i hvilket 
omfang disse vil afskærme udsynet til de planlagte nye anlæg. De markere-
de arealer omfatter arealerne, hvor der kan opstilles solcellepaneler, såvel 
som arealerne, hvor de omkransende beplantningsbælter kan placeres. På 
visualiseringerne er der valgt en hvid flade for tydeligt at markere de berørte 
arealer, men i praksis er solcellepanelerne sorte, så de vil fremstå som mørke 
flader i landskabet. På sigt vil de planlagte beplantningsbælter omkring sol-
celleparkerne helt eller delvist skjule solcelleanlæggene, hvilket er illustreret 
på supplerende visualiseringer, hvor der er tilføjet illustration af afskærmen-
de beplantningsbælter.   

Der er valgt billeder fra positioner ved de nærmeste veje omkring solcellepar-
kerne, hvorfra trafikanter og lokale beboere vil kunne opleve de nye anlæg på 
tæt hold. For så vidt angår billeder fra Sydmotorvejen er der anvendt billeder 
fra Google Street View. 

Der er endvidere valgt billeder fra positioner på lidt større afstand, hvorfra 
det er vurderet, at dele af anlæggene vil kunne være synlige. Der er her valgt 
positioner, der er placeret højt terrænet i forhold til det omkringliggende 
landskab, samt positioner i de nærmeste omkringliggende områder med sær-
lige landskabelige og kulturhistoriske interesser, herunder Freerslev Kirke og 
Tureby Kirke ved Turebyholm. 

På grund af solcelleanlæggenes relativt lave højde vil deres potentielle syn-
lighed på større afstand ofte være begrænset af terræn eller bebyggelse og 
beplantning i landskabet, og beplantningsbælterne omkring solcelleparkerne 
vil yderligere sløre eller på sigt helt afskærme solcelleanlæggene særligt i 
sommerhalvåret, når der er blade på buske og træer.

I redegørelsen på de følgende sider henvises til de relevante fotopunkter for 
vsualiseringerne, som er gengivet i bilag 1.  

5.1.2 Omkringliggende beboelser og veje

Beboelser
Langs vejene umiddelbart omkring planområderne for solcelleparkerne ved 
Langesnave og Høsten Torp er der kun ganske få beboelser, mens der er en 
snes beboelser langs vejene umiddelbart omkring planområdet for solcelle-
parken ved Freerslev. 

I nogle tilfælde er der udhuse eller beplantning i haverne omkring beboelser-
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ne, som afskærmer udsynet, men fra flere af beboelserne langs de omkring-
liggende veje er der i dag udsyn over de åbne marker, som solcelleanlæg-
gene placeres på. Udsigten fra beboelserne vil således kunne blive påvirket 
væsentligt ved etablering af solcelleanlæggene. Der vil dog typisk være udsyn 
over åbne marker i modsat retning ad solcelleparken, så beboelserne ikke 
bliver lukket helt inde. 

Lokalplanerne sikrer, at der holdes en afstand på mindst 30 meter mellem 
beboelserne og selve solcelleanlæggene, og at der etableres beplantningsbæl-
ter mellem beboelserne og solcelleanlæggene. Beplantningsbælterne vil på 
sigt kunne skjule solcelleanlæggene, når de efter skønsmæssigt 4-5 vækst-
sæsoner har nået en højde på omkring 4 meter. Fra opholdsrum på 1. sal vil 
solcelleanlæggene dog kunne være synlige henover beplantningsbælterne. 

Veje
Når man færdes på vejene umiddelbart omkring planområderne for de tre 
solcelleparker, vil landskabsoplevelsen i ændre karakter, idet der i dag ofte er 
åbne marker på begge side af vejene. Dette gælder særligt på gennemfartsve-
jene Vordingborgvej, Køgevej og Sydmotorvejen omkring planområdet ved 
Høsten Torp, hvor Sydmotorvejen dog passerer gennem skov området umid-
delbart nord for den planlagte solcellepark (fotopunkt 17 til 25). 

I området ved Langesnave er det kun Sydmotorvejen, der passerer tæt forbi 
planområdet (fotopunkt 1 til 4), når der ses bort fra de private, blinde grus-
veje Charlottedalsvej og Langesnogvej henholdsvis syd og nord for planom-
rådet, og Køgevej er placeret på noget større afstand (fotopunkt 7). Sydmo-
torvejen mod øst ligger med åbent land til begge sider ved den nordlige del 
af planområdet for solcelleparken, mens vejen skærer sig ned i terrænet ved 
den sydlige del af planområdet, så udsynet over landskabet afskærmes af be-
plantede terrænskråninger, der særligt afskærmer udsynet i retning mod den 
planlagte solcellepark. Rastepladsen Piberhus Vest ligger ved den sydøstlige 
del af solcelleparken, og herfra vil solcelleparken kunne være synlig fra dele 
af den sydlige del af rastepladsen, herunder fra lege- og opholdsarealerne ved 
cafeteriabygningen (fotopunkt 5). 

På vejene omkring området ved Freerslev, hvor der er flere bebyggelser 
spredt langs Køgevej og Sanderhusvej, som grænser op til planområdet, 

Cafeteriabygningen ved ra-
stepladsen Piberhus Vest set 
fra Charlottedalsvej syd for 
planområdet ved Langesnave.
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veksler det skiftevis mellem åbne strækninger og strækninger, hvor der kun 
er udsyn til den ene side, og enkelte mere lukkede strækninger som eksem-
pelvis gennem Freerslev.

Ved etablering af solcelleparkerne og de tilhørende beplantningsbælter vil 
der kun være mulighed for udsyn over landskabet til den ene side af vejen på 
disse strækninger. Beplantningsbælterne vil på sigt kunne skjule solcellean-
læggene, så strækningerne fremstår grønne og solcelleanlæggene er skjult. 
Fra højere køretøjer som busser og lastbiler vil solcelleanlæggene dog kunne 
være synlige henover beplantningsbælterne.

Lysrefleksioner
Solcellepanelerne orienteres mod syd og forventes at have en lav hældning 
på cirka 25 grader. Der vurderes derfor primært at være potentiel risiko 
for lysrefleksioner ved lav sol (morgen og aften) ved naboer øst og vest for 
solcelleparkerne. I forhold til trafikanter vil eventuelle lysrefleksioner kunne 
opleves som kortvarige blink, når man passerer forbi.
Moderne typer af solcellepaneler er antirefleksbehandlede for at minimere 
visuelle gener fra lysrefleksioner, og de planlagte beplantningsbælter om-
kring solcelleparkerne vil yderligere medvirke til at reducere potentielle 
gener.

5.1.3 Skovbyggelinjer
Planområderne ved Freerslev og Høsten Torp er delvist beliggende inden for 
skovbyggelinjer på 300 meter, der er fastlagt i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 17. Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende 
inden for skovbyggelinjen. Formålet hermed er dels at sikre skovenes værdi 

Skovbyggelinjer.
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som landskabselementer og dels at opretholde skovbrynene som værdifulde 
levesteder for plante- og dyrelivet (se afsnit 5.2). Lokalplanerne har bonus-
virkning, så der ikke skal søges om dispensation fra skovbyggelinjen til de 
planlagte solcelleanlæg, og lokalplanerne sikrer, at der ikke etableres anlæg i 
en afstand af mindre end 30 meter fra de skovbryn, hvorfra skovbyggelinjer-
ne er fastlagt.

I området ved Freerslev markerer skovbrynet ved Sofiedal Hestehave sig i 
dag i landskabsbilledet set fra Køgevej på strækningen mellem Holtegård og 
Freerslev (fotopunkt 9 til 11) samt set fra den sydlige del af Sanderhusvej (fo-
topunkt 12 og 13), hvor etableringen af solcelleparken og det omkringliggen-
de beplantningsbælte vil afskærme udsynet. Dette ville også være tilfældet, 
selvom man friholdt arealerne inden for skovbyggelinjen for solcelleanlæg. 
Fra den nordlige del af Sanderhusvej, hvor man er inden for skovbyggelinjen 
og tættest på Sofiedal Hestehave, vurderes udsynet til skovbrynet ikke at bli-
ve påvirket af solcelleparken (fotopunkt 29). Her er kun den nærmeste del af 
skovbrynet synligt på grund af de terrænmæssige forhold, og af samme årsag 
vurderes solcelleparken ikke at være synlig, da den ligger 300-600 meter fra 
vejen. Tilsvarende vurderes solcelleparken ikke at påvirke udsynet til skov-
brynet set fra Køgevej og Torpeskovvej nordøst for Holtegård, hvor man er 
tættest på Sofiedal Hestehave (fotopunkt 16). 

I området ved Høsten Torp markerer skovbrynet ved skoven nord for 
planområdet sig i dag i landskabsbilledet set fra Vordingborgvej, Køgevej 
og Sydmotorvejen, som afgrænser området (fotopunkt 20 til 23). Særligt 
fra Sydmotorvejen, herunder tilkørselsvejen fra Køgevej, sløres udsynet til 
skovbrynet af blandt andet eksisterende levende hegn langs de beskyttede 
diger i området. Etableringen af solcelleparken og det omkringliggende 
beplantningsbælte vil afskærme udsynet til skovbrynet, dog vil der på kortere 
strækninger af Vordingborgvej og Sydmotorvejen tættest på skoven være 
frie kig langs skovbrynet i forbindelse med den 30 meter brede bræmme 
langs skovbrynet, som friholdes for anlæg i forbindelse med solcelleparken 
(fotopunkt 21 og 25). Set herfra fremstår skovbrynet knap så markant, da det 
består af lavere beplantning med bagvedliggende højstammet skov. Da man 
typisk færdes på gennemfartsvejene med høj hastighed, hvilket særligt gør 
sig gældende på Sydmotorvejen, vil man kun opleve kigget langs skovbrynet i 
et kort glimt.  

Fra højt beliggende områder på større afstand vil skovbrynene kunne være 
synlige henover solcelleanlæg og beplantningsbælte på grund af deres rela-
tivt lave højde i forhold til skovbrynene.

5.1.4 Kirkeomgivelser
I kommuneplanen er der udpeget kirkeomgivelser omkring Freerslev Kirke, 
som ligger cirka 400 meter sydøst for solcelleparken ved Freerslev og cirka 
800 meter sydvest for solcelleparken ved Langesnave. Der er ligeledes udpe-
get kirkeomgivelser omkring Tureby Kirke, som ligger ved Turebyholm cirka 
1,3 km øst for solcelleparken ved Høsten Torp. Kirkeomgivelserne er oprin-
deligt udpeget og afgrænset af de tidligere amter.

De udpegede kirkeomgivelser er områder af særlig betydning for oplevelsen 
af kirken i lokalområdet. I forbindelse med landskabelige ændringer, herun-
der blandt andet skovrejsning og opførelse af nybyggeri eller tekniske anlæg 
inden for kirkeomgivelserne skal det vurderes om kirkens samspil med land-
skabet eller bymiljøet visuelt sløres eller forringes.
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Freerslev Kirke set fra syd.

Holte Allé set fra øst.

Tureby Kirke set fra vest. 
med Turebyholm i baggrun-
den.
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Freerslev Kirke
De udpegede kirkeomgivelser omkring Freerslev Kirke omfatter den sydøst-
lige del af planområdet for solcelleparken ved Freerslev. Fra Køgevej langs 
den sydøstlige afgrænsning af planområdet markerer kirken sig særligt på 
strækningen syd for Freerslev Bygade, mens udsynet på strækningen længere 
mod nordøst afskærmes af bebyggelse og beplantning, så der kun punktvis 
er kig til kirken. Fra Sanderhusvej nordvest for Køgevej er kirken ikke synlig, 
idet udsynet afskærmes af beplantning i forbindelse med bebyggelsen langs 
vejen såvel som af beplantning i forbindelse med bebyggelsen i Freerslev og 
omkring kirken.

Det bemærkes i udpegningsgrundlaget fra det tidligere Vestsjællands Amt, 
at indsigten fra nordøst ad Køgevej, hvor kirken kun ganske svagt anes i 
trækronerne, ville profitere betydeligt af, at træerne omkring kirken blev 
reduceret i antal eller omfang. Det bemærkes ligeledes, at for kørende ad 
Sanderhusvej er kirke og huse i Freerslev gemt væk, så der intet er til at 
tegne samfundet. Det fremgår derfor ikke umiddelbart af udpegningsgrund-
laget, hvorfor arealerne nordvest for Køgevej er medtaget ved afgrænsningen 
af kirkeomgivelserne.

Fra den nordlige del af Holte Allé, som udgør den sydøstlige afgrænsning 
af kirkeomgivelserne, og som er højt beliggende i terrænet, er der udsyn til 
kirken, hvoraf den nederste del dog vil være skjult på grund ad de terræn-
mæssige forhold (fotopunkt 15). Dele af solcelleparken vil være placeret i 
landskabet bag kirken, men uden at være synlig. I mere nordlig retning vil 
dele af solcelleanlægget dog være synlig henover eller mellem den eksisteren-
de beplantning. Det vuderes, at beplantningsbæltet omkring solcelleparken 
på sigt vil kunne sløre eller helt skjule solcelleanlægget, som ikke vil være 

Kirkeomgiver udpeget i 
Kommuneplan 2013.

Freerslev Kirke

Tureby Kirke
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dominerende eller forstyrre indkigget til Freerslev Kirke. 

Fra området umiddelbart vest for kirken er der udsyn i retning mod solcelle-
parken ved Freerslev (fotopunkt 14). Størstedelen af solcelleparken vil være 
skjult af eksisterende beplantning i forbindelse med bebyggelsen i Freerslev, 
men mindre dele af solcelleanlægget vil kunne være synligt. Solcelleparken 
vil dog ikke være dominerende, og den vurderes ikke at være forstyrrende for 
landskabsoplevelsen. 

Fra området umiddelbart øst for kirken er der endvidere udsyn i retning mod 
solcelleparken ved Langesnave (fotopunkt 8). Den sydlige del af solcellepar-
ken ligger forholdsvist højt i terrænet, og dele af solcelleanlægget vil derfor 
kunne være synligt henover den eksisterende beplantning. Heller ikke her 
vurderes solcelleparken at være dominerende eller forstyrrende for land-
skabsoplevelsen.

Med kommuneplantillæg nr. 20 ændres afgrænsningen af kirkeomgivelserne, 
så de ikke længere omfatter området nordvest for Køgevej, herunder Sander-
husvej, hvorfra Freerslev Kirke reelt ikke er synlig, og eventuel synlighed fra 
markerne nordvest for Køgevej vurderes at være af underordnet betydning.  
Etableringen af solcelleparken med tilhørende beplantningsbælte nordvest 
for Køgevej vurderes ikke påvirke den visuelle oplevelse af kirken i landska-
bet, idet udsynet til kirken fra Køgevej ikke vil blive påvirket.    

Tureby Kirke
De udpegede kirkeomgivelser omkring Tureby Kirke er beliggende øst for 
Vordingborgvej, mens planområdet for solcelleparken ved Høsten Torp lig-
ger vest for vejen. Kirkeomgivelserne berøres således ikke af solcelleparken.

Fra området umiddelbart vest for kirken er der udsyn i retning mod solcel-
leparken, men på grund af eksisterende beplantning vil kun en lille del af 
solcelleanlægget kunne være synligt, og det vurderes, at beplantningsbæltet 
omkring solcelleparken på sigt helt vil kunne skjule solcelleparken (foto-
punkt 30). 

Skovrejsning uønsket
De udpegede kirkeomgivelser ved Freerslev Kirke indgår samtidig i udpeg-
ningen af område, hvor skovrejsning er uønsket, da skov inden for kirkeom-
givelserne vil kunne påvirke indsigten til kirken væsentligt. Solcelleparker 
med omgivende beplantningsbælter kan landskabeligt have samme virkning 
som skovrejsning omend beplantningsbælterne  ikke vil få samme højde som 
skove.

Som angivet ovenfor ændres afgrænsningen af kirkeomgivelserne med kom-
muneplantillæg nr. 20, så de ikke længere omfatter området nordvest for 
Køgevej. Parallelt hermed vil afgrænsningen af området, hvor skovrejsning 
er uønsket, ligeledes blive justeret, så området nordvest for Køgevej ikke 
længere indgår, hvilket vurderes at være af mindre betydning for land-
skabsoplevelsen.

5.1.5 Særligt bevaringsværdige landskaber
I kommuneplanen er der udpeget særlige bevaringsværdige landskaber, 
hvor skal tages særlige hensyn til de landskabelige interesser, herunder skal 
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Planområderne for de tre 
solcelleparker set i forhold 
til særligt bevaringsværdige 
landskaber (grøn) og oplevel-
sesområde (rød).

Gisselfeld-Bregentved

Terslev

Turebyholm

Områder, hvor skovrejsning 
er uønsket, udpeget i Kom-
muneplan 2013.

Dalby
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områdernes særligt karakteristiske landskabselementer sikres. Ingen af de 
tre planlagte solcelleparker er placeret inden for de særligt bevaringsværdige 
landskaber.

Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab
Den nordligste del af det særligt bevaringsværdige landskab omfatter blandt 
andet området omkring Freerslev Kirke og Freerslev Å samt det højere 
beliggende terræn omkring Kirkebakke og Holte Allé syd herfor. Planområ-
det for solcelleparken ved Freerslev ligger umiddelbart nord for det særligt 
bevaringsværdige landskab, mens der er cirka 300 meter til planområdet for 
solcelleparken ved Langesnave. 

Der er et overlap med udpegningen af kirkeomgivelser omkring Freerslev 
Kirke, og som det fremgår af afsnit 5.1.4 vil solcelleparken ved Freerslev 
kunne være synlig i begrænset omfang fra området umiddelbart vest for 
kirken (fotopunkt 14) såvel som fra den nordlige del af Holte Allé (fotopunkt 
15). Det fremgår ligeledes af afsnit 5.1.4, at mindre dele af solcelleparken ved 
Langesnave vil kunne være synlig fra området umiddelbart øst for kirken 
(fotopunkt 8). 

Fra den højt beliggende nordlige del af Holte Allé vil der herudover være 
udsyn henover ådalen omkring Freerslev Å til dele af solcelleparken ved Lan-
gesnave, men størstedelen af solcelleanlægget vil være skjult af eksisterende 
beplantning (fotopunkt 6).

Samlet set vurderes de to solcelleparker ikke at have væsentlig betydning for 
oplevelsen af det særligt bevaringsværdige dødis- og herregårdslandskab om-
kring Bregentved og Gisselfeld.

Turebyholm herregårdslandskab
Den vestligste del af det særligt bevaringsværdige landskab omkring Tureby-
holm og Tureby Kirke ligger cirka 200 meter fra planområdet for solcellepar-
ken ved Høsten Torp. 

Der er et overlap med udpegningen af kirkeomgivelser omkring Tureby 
Kirke, og som det fremgår af afsnit 5.1.4 vil solcelleparken ved Høsten Torp 
kun i meget begrænset omfang kunne være synlig fra området umiddelbart 
vest for kirken (fotopunkt 30). Solcelleparken vil ikke påvirke oplevelsen af 
det særligt bevaringsværdige herregårdslandskab omkring Turebyholm set 
fra Vordingborgvej.  

Terslev landbrugslandskab med randmoræne
Den sydøstlige del af det særligt bevaringsværdige landskab grænser op til 
Sydmotorvejen umiddelbart vest for planområdet for solcelleparken ved 
Høsten Torp, og planområdet for solcelleparken ved Freerslev ligger omkring 
200 meter syd afgrænsningen af det bevaringsværdige landskab. 

Området gennemskæres af jernbanen mellem Haslev og Køge, hvor viaduk-
ten ved Tollerødvej udgør et lokalt udsigtspunkt. Viadukten ligger omkring 
1,7 km nordvest for solcelleparken ved Høsten Torp, og på grund af eksiste-
rende beplantninger i det åbne land på de mellemliggende arealer vil kun 
mindre dele af solcelleparken være synlig (fotopunkt 27). Udsynet i retning 
mod solcelleparken ved Freerslev, der ligger omkring 2,5 km mod sydvest, 
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afskærmes af Torpeskov.
Fra Farimagshus, der ligger syd for Torpeskov på Torpeskovvej i den syd-
ligste del af det særligt bevaringsværdige landskab, er der ca. 800 meter til 
planområdet for solcelleparken ved Freerslev, og ca. 1,2 km til planområdet 
for solcelleparken ved Høsten Torp. I det åbne, flade landskab er der udsyn 
over markerne i hver sin retning mod de to solcelleparker, men blandt andet 
på grund af henholdsvis eksisterende beplantning omkring Holtegård (foto-
punkt 16) og eksisterende beplantning omkring Høsten Torp (fotopunkt 26) 
vil kun mindre dele af de to solcelleanlæg kunne være synlige.

På sigt vil beplantningsbælterne omkring solcelleparkerne yderligere af-
skærme solcelleanlæggene, som derfor ikke vurderes at påvirke oplevelsen af 
landbrugslandskabet væsentligt. 

Oplevelsesområder
I kommuneplanen er der udover de særligt bevaringsværdige landskaber 
også udpeget såkaldte oplevelsesområder, der omfatter områder med særlige 
visuelle oplevelsesmuligheder. Nogle oplevelsesmuligheder er betinget af 
udsigter, som er illustreret ved udsigtspile på kommuneplanens kort.  For at 
sikre disse udsigtsmuligheder, må der ikke opføres byggeri, som helt afskæ-
rer udsigten fra de udpegede områder.

Ved den nordlige del af Dalby omkring Dalby-Borup og Dalby Bakke ligger et 
højtliggende område, der er udpeget som oplevelsesområde. Der er i kom-
muneplanen angivet udsigtspile mod øst såvel som mod vest i retning mod 
planområdet for solcelleparken ved Langesnave og planområdet for solcel-
leparken ved Freerslev længere mod vest. Fra Vordingborgvej vil der være 
en afstand på henholdsvis cirka 1,5 km og cirka 2,7 km til de to planlagte 
solcelleparker.

Det vurderes, at mindre dele af solcelleparkerne ved Langesnave og Freerslev 
vil kunne være synlig fra de højtliggende strækninger af Vordingborgvej, som 
ligger inden for oplevelsesområdet ved Dalby, men på grund af terrænfor-
holdene og eksisterende beplantning og bebyggelse på de mellemliggende 
arealer vil størstedelen af solcelleanlæggene være skjult (fotopunkt 28). På 
sigt vil beplantningsbælterne omkring solcelleparkerne yderligere bidrage 
til at skjule solcelleanlæggene. På grund af afstandsforholdene og den meget 
begrænsede synlighed, vurderes solcelleparkerne ikke at have betydning for 
landskabsoplevelsen. 

5.1.6 Kumulative effekter 
I kraft af solcelleanlæggenes relativt lave højde vil store dele af solcellepar-
kerne være skjult på grund af terrænforholdene samt eksisterende bebyg-
gelse og beplantning i landskabet. Det vil derfor kun være fra enkelte højere 
beliggende områder i landskabet, at man vil kunne se dele af mere end én af 
solcelleparkerne i samme landskabsbillede, og herudover kan der forekom-
me punkter mellem solcelleparkerne, hvorfra man kan se dele af solcellepar-
kerne i hver sin retning. 

Når man bevæger sig gennem landskabet ad blandt andet gennemfartsvejene 
Køgevej, Vordingborgvej og Sydmotorvejen vil man herudover kunne passere 
forbi de tre planlagte solcelleanlæg såvel som den eksisterende solcellepark 
ved Turebylille, der er under etablering. Samlet set vil man således kunne 
opleve, at landskabet er præget af disse tekniske anlæg. På sigt vil beplant-
ningsbælterne omkring solcelleanlæggene dog sløre eller helt skjule dem, 
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når beplantningen efter skønsmæssigt 4-5 år er udvoksede, så den visuelle 
påvirkning minimeres.

De overordnede gennemfartsveje og særligt Sydmotorvejen bidrager i sig selv 
til at give landskabet et teknisk præg, og hertil kommer de fem vindmøller 
ved Turebylille, som med deres højde på omkring 150 meter er synlige på 
stor afstand og kan ses fra flere områder i landskabet omkring de planlagte 
solcelleparker.  Masterne med højspændingsledninger, som krydser gen-
nem solcelleparkerne ved Langesnave og Freerslev præger desuden særligt 
landskabet omkring disse to områder, men masterne er også synlige fra 
området omkring solcelleparken ved Høsten Torp. Hertil kommer flere store 
landbrugsbyggerier, som ligeledes markerer sig i landskabet. Landskabet har 
således i forvejen et teknisk præg, og solcelleparkerne vurderes kun i mindre 
omfang at bidrage til at øge den tekniske prægning.   

5.2 PÅVIRKNING AF DYRE- OG PLANTELIV

5.2.1 Faunapassager
Planområderne til de tre solcelleparker går fra at være marker i omdrift, med 
lejlighedsvise tørre og bare marker, til at være kontinuert beplantet med 
græs. Når arealerne tages ud af omdrift vil de ikke længere få tilført mød-
ding, kunstgødning eller sprøjtemidler. Græsset under og mellem solcellerne 
vil blive græsset ned af får, som dermed også permanent vil tilføre gødning 
til områderne. Solcellepanelerne vil være hævet omkring 60 cm over terræn, 
så dyrene kan passere under dem. Der forventes ikke at blive anlagt grusveje 
i solcelleparkerne. Områderne vil blive indhegnet med et stormasket hegn 
beregnet på at holde mennesker ude. 

Hermed bliver der bedre passagemulighed for smådyr som insekter og pad-
der hen over græsmarkerne mellem de levende hegn og de mindre beplant-
ninger omkring søer i områderne, samt bedre spredningsmuligheder for 
plantearter. De stormaskede hegn omkring solcelleparkerne vil ikke holde 
andre dyr ude end de største arter som f.eks. hjortevildt. 

I områderne ved Freerslev og Høsten Torp, som grænser op til skovbryn, 
hvorfra der er fastlagt skovbyggelinje, vil der uden for indhegningen omkring 
solcelleparkerne blive etableret en permanent åben, græsbeklædt bræmme i 
30 meters bredde. På ydersiden af indhegningen vil der eventuelt blive etab-
leret et beplantningsbælte til afskærmning af hegn og solcelleanlæg. De 30 
meter brede bræmmer langs skovbrynene vil tillade passage af alle dyrearter, 
og skovbrynene vil kunne opretholdes som værdifulde levesteder for plante- 
og dyreliv.   

Solcelleparkerne skaber hermed bedre betingelser for spredning af de fleste 
dyre-og plantearter i området, og der synes ikke at være faglige, biologiske 
argumenter for at etablere yderligere faunapassager, som følge af solcelle-
projektet.

Solcelleparken ved Freerslev vil endvidere ikke være til hinder for, at det na-
turlige vandstandsniveau kan genskabes på arealerne langs Orned Bæk mod 
vest, der er udpeget som potentielt vådområde, eller forringe spredningsmu-
lighederne på de omkringliggende arealer, der er udpeget som potentiel ny 
natur. Her vil der således kunne etableres en faunapassage mellem skovene 
Sofiedal Hestehave og Haslev Orned, som ligger længere mod vest ved Ha-
slev.   
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5.2.2 Rovfugle
Der foreligger ikke dedikerede undersøgelser af fugle i området, men i Dansk 
Ornitologisk Forenings database (DOF basen) er der fra fem lokaliteter på 
egnen 99 observationer af rovfugle over de seneste 10 år – se oversigtskort 
og tabel nedenfor. Havørn, rørhøg og rød glente forekommer årligt, og rød 
glente forekom i 2014 otte gange med i alt 12 individer – muligvis med flere 
gengangere. Der er dermed ikke noget, der tyder på, at markerne i de tre 
planområder er af kritisk eller meget væsentlig betydning for rovfugle.

Registreringer af  rovfugle 
inden for de seneste 10 år i 
DOF-basen fra de fem nær-
meste lokaliteter.

Art Antal fugle Antal observationer

Blå Kærhøg 4 4
Dværgfalk 1 1
Fiskeørn 1 1
Havørn 13 12
Hvepsevåge 8 3
Lærkefalk 1 1
Rød glente 54 47
Rørhøg 27 26
Sort glente 1 1
Vandrefalk 3 3
Sum 113 99

Freerslev ved Haslev

Sofiedal Hestehave

Holtegård øst 
for Haslev

Høsten Torp

De fem nærmeste lokaliteter i 
DOF-basen.

Høsten



6 ALTERNATIVER – HERUNDER 0-ALTERNATIVET 
Der er ikke undersøgt egentlige alternativer.

0-alternativet betegner den situation, hvor der ikke vedtages kommuneplantillæg og lokalplaner for de tre 
solcelleparker. Dette indbærer, at den nuværende landbrugsdrift med dyrkning af hvede, byg og raps vil 
fortsætte, og der vil ikke kunne opnås en øget produktion af vedvarende energi og en reduktion af udled-
ningen af blandt andet CO2. 

7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 
Lokalplanerne stiller krav om, at solcellepaneler, rammer og stativer skal være overfladebehandlede, såle-
des at der ikke opstår refleksgener for de omkringboende eller for forbipasserende trafikanter. 

Lokalplanerne stiller endvidere krav om, at der etableres tætte beplantningsbælter i en bredde af mindst 6 
meter og en højde på 4 meter omkring solcelleparkerne, som kan sløre eller helt afskærme solcelleanlæg-
gene visuelt, så der kun er indblik  i meget begrænset omfang, Dette vil samtidig medvirke til at minimere 
eventuelle gener med lysreflekser.

Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

8 OVERVÅGNING 
Faxe Kommune vil som led i byggesagsbehandlingen sikre, at bestemmelserne i kommuneplantillægget og 
lokalplanerne overholdes. Herudover vurderes der ikke at være behov for overvågning af planernes miljø-
påvirkninger. 

9 BILAG
Visualiseringer af tre solcelleparker nordøst for Haslev, Faxe Kommune



700-76

700-77

700-78

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

Langesnave

Høsten Torp

Freerslev

Sy
dm

ot
or

ve
je

n

Vo
rd

in
gb

or
gv

ej

Køg
ev

ej

MILJØRAPPORT  
BILAG 2 - VISUALISERINGER AF TRE SOLCELLEPARKER NORDØST FOR HASLEV, FAXE KOMMUNE
September 2018





 6

 7

 8

 9

10

 1

 2

 3

 4

 5

16

17

18

19

20

1112

13

14

15

26

27

28

29

21

22

23

24
25

30

Langesnave

Freerslev

Øst for Høsten Torp



Foto 1 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i nordgående retning.

Foto 1 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i nordgående retning.



Foto 1 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i nordgående retning 
e�er etablering af beplantningsbælte.



Foto 2 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i nordgående retning.

Foto 2 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i nordgående retning.



Foto 2 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i nordgående retning 
e�er etablering af beplantningsbælte.



Foto 3 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i sydgående retning.

Foto 3 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i sydgående retning.



Foto 3 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i sydgående retning 
e�er etablering af beplantningsbælte..



Foto 4 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i sydgående retning.

Foto 4 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i sydgående retning.



Foto 4 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra motorvejen i sydgående retning 
e�er etablering af beplantningsbælte..



Foto 5 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra sydøst ved motorvejscafeteriet 
Piberhus.

Foto 5 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra sydøst ved motorvejscafeteriet 
Piberhus.



Foto 5 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra sydøst ved motorvejscafeteriet Pi-
berhus e�er etablering af beplantningsbælte..



Foto 6 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra syd ved krydset Freerslev Annex og 
Holte Allé.

Foto 6 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra syd ved krydset Freerslev Annex og 
Holte Allé.



Foto 6 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra syd ved krydset Freerslev Annex og 
Holte Allé.
Læbælter vurderes ikke at have væsentlig e�ekt set 
fra dette fotopunkt.



Foto 7 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra nordvest på Køgevej ved Holtegård. 

Foto 7 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra nordvest på Køgevej ved Holtegård. 



Foto 7 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra nordvest på Køgevej ved Holtegård 
e�er etablering af beplantningsbælte. 



Foto 8 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra sydvest ved krydset Freerslev Annex 
og Freerslev Bygade umiddelbart øst for Freerslev 
Kirke.

Foto 8 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra sydvest ved krydset Freerslev Annex 
og Freerslev Bygade umiddelbart øst for Freerslev 
Kirke.



Foto 8 - Visualisering
Solcelleområde ved Langesnave.
Området set fra sydvest ved krydset Freerslev Annex 
og Freerslev Bygade umiddelbart øst for Freerslev 
Kirke e�er etablering af beplantningsbælte.



Foto 9 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra nordøst på Køgevej ved indkørslen 
til Holtegård. 

Foto 9 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra nordøst på Køgevej ved indkørslen 
til Holtegård. 



Foto 9 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra nordøst på Køgevej ved indkørslen 
til Holtegård. 



Foto 10 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst på Køgevej. 

Foto 10 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst på Køgevej. 



Foto 10 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst på Køgevej e�er etablering af 
beplantningsbælte.



Foto 11 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst på Freerslev Bygade ved Køge-
vej-krydset. 

Foto 11 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst på Freerslev Bygade ved Køge-
vej-krydset. 



Foto 11 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst på Freerslev Bygade ved Køge-
vej-krydset efter etablering af beplantningsbælte.



Foto 12 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydvest på Sanderhusvej umiddel-
bart vest for Freerslev. 

Foto 12 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydvest på Sanderhusvej umiddel-
bart vest for Freerslev. 



Foto 12 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydvest på Sanderhusvej umiddel-
bart vest for Freerslev med beplantningsbælte. 



Foto 13 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydvest på Sanderhusvej umiddel-
bart øst for Sanderhusvej 8. 

Foto 13 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydvest på Sanderhusvej umiddel-
bart øst for Sanderhusvej 8. 



Foto 13 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydvest på Sanderhusvej umiddel-
bart øst for Sanderhusvej 8. 



Foto 14 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst ved Freerslev Kirke. 

Foto 14 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst ved Freerslev Kirke. 



Foto 14 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra øst ved Freerslev Kirke e�er etable-
ring af læbælter. 



Foto 15 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydøst ved Holte Allé. 

Foto 15 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydøst ved Holte Allé.  



Foto 15 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra sydøst ved Holte Allé e�er etable-
ring af læbælter.  



Foto 16 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra nordøst på Torpeskovvej ved Fari-
magshus. 

Foto 16 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra nordøst på Torpeskovvej ved Fari-
magshus. 



Foto 16 - Visualisering
Solcelleområde ved Freerslev.
Området set fra nordøst på Torpeskovvej ved Fari-
magshus e�er etablering af læbælter. 



Foto 17 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i sydgående retning. 

Foto 17 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i sydgående retning. 



Foto 17 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i sydgående retning 
e�er etablering af læbælter.



Foto 18 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i sydgående retning. 

Foto 18 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i sydgående retning. 



Foto 18 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i sydgående retning 
e�er etablering af læbælter. 



Foto 19 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning. 

Foto 19 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning. 



Foto 19 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning 
e�er etablering af læbælter.  



Foto 20 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning. 

Foto 20 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning. 



Foto 20 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning 
e�er etablering af læbælter. 



Foto 21 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning. 

Foto 21 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning. 



Foto 21 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra motorvejen i nordgående retning 
e�er etablering af læbælter. 



Foto 22 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i nordgående 
retning. 

Foto 22 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i nordgående 
retning. 



Foto 22 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i nordgående ret-
ning e�er etablering af læbælter. 



Foto 23 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra krydset Køgevej, Høstenvej og 
tilkørslen til Motorvejen. 

Foto 23 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra krydset Køgevej, Høstenvej og 
tilkørslen til Motorvejen.



Foto 23 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra krydset Køgevej, Høstenvej og til-
kørslen til Motorvejen e�er etablering af læbælter. 



Foto 24 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i sydgående retning.

Foto 24 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i sydgående retning. 



Foto 24 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i sydgående retning 
e�er etablering af læbælter. 



Foto 25 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i sydgående retning. 

Foto 25 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i sydgående retning.



Foto 25 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra Vordingborgvej i sydgående retning 
e�er etablering af læbælter.



Foto 26 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra nordvest på Torpeskovvej ved Fari-
magshus. 

Foto 26 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra nordvest på Torpeskovvej ved Fari-
magshus. 



Foto 26 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra nordvest på Torpeskovvej ved Fari-
magshus. Læbælter vurderes ikke at skjule solcelle-
arealet.



Foto 27 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra nordvest på Tollerødvej på jernba-
neviadukten.

Foto 27 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra nordvest på Tollerødvej på jernba-
neviadukten. 



Foto 27 - Visualisering
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Området set fra nordvest på Tollerødvej på jernba-
neviadukten e�er etablering af læbælter. 



Foto 28 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Langesnave og Freerslev.
Områderne set fra øst ved Dalby. Områderne vurde-
res ikke at være synlige på grund af terrænmæssige 
forhold.

Foto 29 - Eksisterende forhold
Solcelleområde ved Freerslev.
Områderne set fra vest på Sanderhusvej ved nr. 10. 
Området vurderes ikke at være synligt på grund af 
terrænmæssige forhold.



Foto 30 - Eksisterende forhold
Solcelleområde øst for Høsten Torp.
Områderne set fra øst ved indgang til Tureby Kirke. 
Området vurderes ikke at være synligt på grund af 
eksisterende beplantning og terrænmæssige forhold.






