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Sammenfattende redegørelse af Miljøvurdering
”Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 20  for tre solcelleparker nordøst for 
Haslev, Lokalplan 700-76 for solcellepark ved Langesnave, Lokalplan 700-77 for 
solcellepark ved Freerslev og Lokalplan 700-78 for solcellepark ved Høsten Torp”
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der 
udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 samt forslag til lokalplan 700-76, 
700-77 og 700-78 da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at planerne ville medføre en væsentlig 
indvirkning på miljøet.

På baggrund af en afgrænsningsrapport (scoping) blev det besluttet, at 
miljøvurderingen skulle omfatte:

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

Jævnfør § 13 i Miljøvurderingsloven skal Faxe Kommune ved den endelige 
vedtagelse af en plan, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en 
sammenfattende redegørelse for:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
2. hvordan miljøvurderingen og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i 

betragtning,
3. hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt
4. hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens 

gennemførelse

Denne redegørelse skal forelægges byrådet i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af planerne. 

Ad 1) Miljøhensyn i planen
En række miljøhensyn er givet for området eller er fra start indarbejdet i kommune-
plantillægget og de tre lokalplaner.

- Solcelleparkerne etableres i områder, der er udpeget som særligt værdifulde 
landbrugsområder, hvor kommuneplan 2013 åbner mulighed for, at der kan 
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planlægges for samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke kan placeres i 
byerne. 

- Arealerne er relativt flade og solcelleparkerne vil derfor kunne afskærmes 
visuelt, i forhold til det omkring liggende landskab, af et omkransende 
beplantningsbælte. 

- Planområdet ved Freerslev er afgrænset så det ligger uden for de tilstødende 
lavbundsarealer, potentiel ny natur samt fredede arealer omkring beskyttede 
fortidsminder.

- Der er en eksisterende el-infrastruktur i områderne, som med fordel kan udnyttes 
til de tre solcelleparker.

- Arealerne ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og delvist 
indenfor nitratfølsomme indvindingsoplande. 

- Jordbunden på arealet ved Freerslev består af lerblandet sandjord og udgør 
nogle af de letteste jorde under Bregentved Gods

- Arealerne i forvejen er påvirket af infrastrukturanlæg - landeveje, motorveje, 
højspændingsmaster mv.

- Endelig fastsætter lokalplanerne krav om:

o at anlæg skal etableres minimum 30 m fra beboelse og skov/skovbryn 
og uden for de respektive vejbyggelinjer.

o at anlæg etableres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og 
minimum 2,5 m fra beskyttede diger.

o at anlæggene skal omkranses af et minimum 6 m bredt og 4 m højt 
plantebælte.

Ad 2) Miljøvurderingens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen
Lokalplanforslag 700-76, 700-77 og 700-78 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 20, 
været i 8 ugers offentlig høring. Miljøvurdering var vedlagt nævnte planforslag 
under høringen. Faxe Kommune modtog i alt 6 høringssvar i forbindelse med 
høringen. 

Alle breve er gengivet og kommenteret af kommunen i en hvidbog, der sammen 
med denne sammenfattende redegørelse indgår ved byrådets endelige 
behandling af planerne. 

I forhold til de emner, der er fokuseret på i miljøvurderingen, har kommunen 
modtaget indsigelser og bemærkninger vedr. emnerne: ”Landskab”, herunder 
visuel påvirkning af naboer og ”Kirkeomgivelser”. I det følgende g

Landskab – etablering af plantebælte
To naboer har afgivet høringssvar om, at de ønsker at beplantningsbæltet omkring 
solcelleparkerne plantes hurtigst muligt og gerne inden solcelleparkerne etableres.

 Bygherre udtaler, at der i anlægsfasen vil blive leveret en ufatteligt masse 
solcelle-paneler, som skal stå på arealerne før opsætning. Erfaringsmæssigt vil 
hele arealet blive brugt – også de arealer, hvor der skal plantes. Dertil 
kommer at etablering af plantebælter årstidsbestemt og det er bedst at 
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plante i efteråret eller tidlig forår. 
I de tre lokalplaner er der fastsat bestemmelser om, at der skal etableres et 
minimum 6 m bredt plantebælte, omkring de tre solcelleparker at plante-
bælterne i udvokset stand skal være tætte og minimum 4 m høje og at det er 
en forudsætning for ibrugtagning af anlæggene at plantebælterne er 
etableret.
Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre planerne eller miljøvurde-
ringen.

Landskab – reflektioner fra solcellepaneler
Camp Adventure ved Brødebæk gård er bekymrede for, at solcelleparken kan 
medføre generende genskær i forhold til det nye udsigtstårn ved Camp Adventure.

 Lokalplanerne indeholder bestemmelser om at panelerne skal være overfla-
debehandlede, så der ikke opstår refleksionsgener. 
Mindste afstanden mellem udsigtstårnet og den nærmeste solcellepark er 
mere 8,5 km. 
Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre planerne eller miljøvurde-
ringen. 

Kirkeomgivelser
En borger vurderer at solcelleparken nord for Freerslev, ikke kan etableres på de 
arealer der ligger indenfor kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser omkring 
Freerslev Kirke, da panelerne og plantebæltet vil ændre de nuværende kirkeom-
givelser og udsigt.

 De udpegede kirkeomgivelser, og skovrejsning uønsket, på arealerne nord for 
Køgevej hænge sammen med en nu nedlagt adgangvej fra Køgevej til ejen-
dommen Sofiedal Hestehave 3. Vejen fremgår af luftfotos frem til 1999, men 
er nedlagt på luftfotoet fra 2002. Da vejen eksisterede, kunne man nyde 
udsigten til kirken når man gik ad vejen fra Sofiendal Hestehave mod 
Freerslev. I dag er det kun landmanden eller jægeren på marken der har 
mulighed for at opleve udsigten til kirken fra omhandlende arealer.
Kortsagt – med nedlæggelsen af adgangsvejen tjener, de udpegede 
kirkeomgivelser og skovrejsning uønsket på arealerne nord for Køgevej, ikke 
længere et formål.
Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre planerne eller miljøvurde-
ringen.

Ad 3) Alternativer
Lovens krav til alternativer er først og fremmest et krav om at beskrive 0-alternativet, 
dvs. den situation, hvor planen ikke vedtages. Det indebærer en fremskrivning af 
den udvikling, der må forventes i området uden den foreslåede plan, men inden for 
rammerne af eksisterende planlægning.

Der er ikke undersøgt andre 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 
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kunne opnås en øget produktion af vedvarende energi og en reduktion af 
udledningen af blandt andet CO2.

Ad 4) 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 miljøpåvirkninger.


