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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 sommerhusområder, 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 landzone 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 lokalplanerne. 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 kommuneplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet af planforslaget.
Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. 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 planforslagene 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 400-27 for solcellepark ved Tryggevælde Mark. 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 fremtidige 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 bestemmelser 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, bebyggelsesregulerende 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 400-27 for solcellepark ved Tryggevælde Mark og forslag til
kommuneplantillæg nr. 23 er offentliggjort den xx.xx.xxxx. Planforslagene er i offentlig høring i perioden den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx.
Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk
Eller som brev til:
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Redegørelse
Baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard,
Juellinge og Tryggevælde Godser, som ønsker at etablere en solcellepark på
godsets jorde ved Tryggevælde Mark mellem Karise og Hårlev.
Arealet er valgt, da det i forvejen er påvirket af større infrastrukturanlæg,
herunder fire vindmøller og tracéer af højspændingsmaster i forbindelse med
en hovedtransformerstation (50/10 kV), hvor der desuden er opstillet en
antennemast. Hertil kommer gennemfartsvejen Køgevej, jernbanen mellem
Køge og Faxe Ladeplads (Østbanen) samt erhvervsbyggeri i umiddelbar
nærhed. Der er endvidere en fordelingsledning for naturgas i området. 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 drikkevandsinteresser
(OD), men planområdet berører ikke udpegede indvindingsoplande til almene vandforsyninger, herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI),
eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Etableringen af solcelleparken vil ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende 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 basisåret 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 kommunens CO2-udledning, var udledningen i 2015 reduceret til ca. 280.000 tons.

Formål
Lokalplanens formål er at muliggøre realiseringen af solcelleparken ved
Tryggevælde Mark. 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 60 mio. kWh
om året, hvilket svarer til cirka 15.000 enfamilieshuses årlige forbrug eller
cirka 35 % af Faxe Kommunes samlede elforbrug i 2017. Solcelleparken vil
kunne yde et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af CO2. Beregnes
reduktionen i forhold til gennemsnitsværdi for udledning ved produktion af
elektricitet til forbrug i Danmark i 2017, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 10.860 ton CO2. Såfremt solcelleparkens produktion erstatter
kulproduceret elektricitet, vil der kunne opnås en årlig reduktion i udledningen af CO2 på cirka 45.780 ton.
Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at landbrugspligten i området
kan opretholdes ved at give mulighed for ekstensiv landbrugsdrift. Arealerne
imellem og under solcellepanelerne vil overvejende fremstå græsklædte og
forventes at blive afgræsset af eksempelvis får. De primære færdselsarealer i
tilknytning til transformerstationer, teknikbygninger mv. vil dog kunne etableres som veje befæstet med grus, armeringssten eller lignende.
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Solcelleparken forventes at have en funktionstid på cirka 30 år, hvorefter
arealerne retableres.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er vist på luftfoto på side 9. Området ligger i landzone og
omfatter del af matrikel 1æ, Tryggevælde Hgd., Karise. Lokalplanområdet
har et areal på cirka 74,4 ha.
Området ligger ca. 0,7 km nordøst for det nærmeste boligområde i Karise,
ca. 0,9 km sydvest for Hellested og ca. 1,4 km syd for det nærmeste boligområde i Hårlev. Mod nordvest ligger de to mindre bebyggelser Lille Linde
og Store Linde i en afstand af henholdsvis ca. 0,6 km og ca. 1,0 km. Mod øst
afgrænses lokalplanområdet af Køgevej, hvor der ligger beboelser øst for
vejen på den sydligste strækning og en enkelt beboelse mod nordøst. Tinghusvej afgrænser området mod nord, hvor der er enkelte beboelser mod
nordvest. Umiddelbart nord for Tinghusvej løber Tryggevælde Å, og syd for
vejen ligger en fredet gravhøj. Gravhøjen, der er indhyllet i bevoksning, er
omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter. Lokalplanområdet er afgrænset, så der ikke indgår arealer inden for beskyttelseslinjen. Mod
vest ligger Østbanen mellem Køge og Faxe Ladeplads, og mod sydvest står
der fire vindmøller, hvoraf to er placeret øst for jernbanen og to er placeret vest for jernbanen. Adgangsvejen til de to vindmøller øst for jernbanen
afgrænser lokalplanområdet mod vest. Mod syd afgrænses lokalplanområdet
af et levende hegn i forbindelse med et beskyttet dige, og mod sydøst ligger
en hovedtransformerstation, hvor der desuden er opstillet en antennemast. I
tilknytning hertil er der tre tracéer af højspændingsmaster, henholdsvis mod
vest langs den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet og mod nordvest
diagonalt gennem lokalplanområdet. Hertil kommer et tracé mod øst. Der er
endvidere en fordelingsledning for naturgas, som krydser lokalplanområdet
fra sydøst mod nordvest. Hovedtransformerstationen ligger i den nordlige
del af et erhvervsområde, og syd for hovedtransformerstationen er der erhvervsbyggeri i forbindelse med grovvarevirksomheden Danish Agro.

Eksisterende forhold
Området anvendes i dag til konventionelt landbrug med dyrket mark i
forbindelse med Tryggevælde, som hører under Holmegaard, Juellinge og
Tryggevælde Godser.
Arealet fremstår overordnet åbent og relativt fladt med koter mellem 6,5 og
16,5 meter, hvoraf de højest beliggende arealer ligger mod sydøst ved den
eksisterende hovedtransformerstation. De lavest beliggende arealer ligger
mod nord, hvor der er en lavning i tilknytning til Tryggevælde Å. Her har der
tidligere været et vandløb, som er rørlagt i forbindelse med dræning af området. Størstedelen af arealet har koter mellem 10 og 15 meter. Jordbunden i
området består af lerjord og sandblandet lerjord.
Langs Tryggevælde Å umiddelbart nord for lokalplanområdet er der fastlagt en åbeskyttelseslinje på 150 meter. Mindre dele af lokalplanområdet
ligger inden for åbeskyttelseslinjen, men disse arealer vil ikke blive berørt af
solcelleparken. Der er ikke beskyttede diger i området udover diget med det
levende hegn, som afgrænser lokalplanområdet mod syd. Hovedtransformerstationen mod sydøst er omkranset af levende hegn, og der er ligeledes
levende hegn langs mindre dele af jernbanen mod vest. I selve lokalplanområdet er der mindre bevoksninger i tilknytning til to af i alt tre beskyttede
søer samt et fritstående træ.

8

Lokalplan 400-27, Solcellepark ved Tryggevælde Mark

Lokalplanredegørelse

Tinghusvej

Køge
vej

Østba

nen
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Figur 1) Lokalplanområdet.

Figur 2) Den østlige del af lokalplanområdet set mod syd fra Tinghusvej med Køgevej til venstre i billedet og de ca. 68
meter høje vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet i højre side af billedet. I baggrunden midt i billedet ses
et par ca. 18 meter høje siloer i forbindelse med erhvervsområdet syd for lokalplanområdet, og herudover kan man skimte
antennemasten og tracéerne af master med højspændingsledninger i forbindelse med den eksisterende hovedtransformerstation ved Køgevej. Fotopunktets placering er vist på figur 1.
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Den store, åbne markflade i lokalplanområdet, der kun brydes af enkelte
mindre bevoksninger, og de omkringliggende marker med spredte bebyggelser og beplantninger, danner et transparent middelskalalandskab med
mulighed for udsyn over landskabet. Fra den lavtliggende del af Tinghusvej
i forbindelse med ådalen ved Tryggevælde Å nord for lokalplanområdet begrænses udsynet på grund af de terrænmæssige forhold, men fra den øvrige
del af Tinghusvej nordvest og nordøst for lokalplanområdet og fra Køgevej er
der udsyn over landskabet, hvor såvel vindmøller som højspændingsanlæg
markerer sig. I modsat retning af lokalplanområdet er der ligeledes udsyn fra
den nordlige del af Køgevej over landskabet omkring Stevns Ådal mod øst og
fra Tinghusvej over landskabet omkring Tryggevælde Ådal mod nord.

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en solcellepark med tilhørende
tekniske anlæg samt mulighed for ekstensiv landbrugsdrift. Der vil således
kunne opstilles 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. Stativerne med solcellepaneler forventes at bestå af sektioner à cirka 40 x 4,0-5,5 meter med en
indbyrdes afstand mellem rækkerne på 2,5-8 meter. Solcellepanelerne vil
have en hældning på mellem 15 og 40 grader i forhold til vandret plan. Den
samlede højde af stativer med solcellepaneler vil være mellem 1,8 og 3,5
meter over terræn alt efter leverandør.
Herudover består solcelleanlægget af invertere (omformere fra jævnstrøm til
vekselstrøm) og transformerstationer. Antallet af invertere og transformerstationer samt deres størrelse og placering vil afhænge af valg af koncept for
nettilslutning. Inverterne kan placeres på stativerne under solcellepanelerne
og de tilhørende transformere i mindre kioske, som typisk vil have et areal
på under 10 m2, vil eventuelt kunne placeres helt eller delvist under solcellepanelerne alt efter hældning og højde på disse. Alternativt kan der opstilles
8-10 store 40 fods containere med et areal på ca. 30 m2 og en maksimal højde på 3,5 meter, som hver kan rumme to store invertere og en transformer.
Solcelleparken kan eventuelt tilsluttes den eksisterende hovedtransformerstation sydøst for lokalplanområdet. I så fald skal der opføres op til to
teknikbygninger til kontrol- og koblingsanlæg i forbindelse med nettilslutningen af solcelleparken. Disse bygninger kan have en højde på maksimalt

Figur 3) Principtegning af stativ med solcellepaneler med lav højde, hvor transformerstationer skal placeres mellem solcellepanelerne.
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Figur 4) Principtegning af stativ med solcellepaneler med stor højde, hvor transformerstationer eventuelt kan placeres helt eller delvist under solcellepanelerne.
3,5 meter og et samlet areal på op til 30 m2. Den eksisterende hovedtransformerstation har en begrænset kapacitet, og der forventes at være behov for at
etablere en ny hovedtransformerstation i den sydvestlige del af lokalområdet, som udelukkende skal betjene solcelleparken. Her vil der skulle opføres
en teknikbygning med kontrol- og koblingsanlæg på op til 80 m2 og en højde
på maksimalt 5 meter. De tilhørende udendørs tekniske anlæg i forbindelse
med hovedtransformerstationen kan have en højde på op til 7 meter og hertil
kommer op til fire lynafledningsmaster med en højde på op til 12 meter.
Lokalplanen fastlægger, at stativerne med solcellepaneler skal placeres i lige
øst-vestgående rækker, der følger det naturlige terræn. Hvis det er nødvendigt kan der terrænreguleres med op til 1 meter. Den samlede højde på
stativer og solcellepaneler samt teknikbygninger og transformerstationer må
maksimalt være 3,5 meter over terræn. Anlæg i forbindelse med eventuel ny
hovedtransformerstation kan dog opføres i større højde, som anført ovenfor. Der stilles desuden krav om, at solcellepanelerne skal fremstå med en
ensartet fremtoning, og at de skal være antirefleksbehandlede. Et tværsnit af
principper for stativ med solcellepaneler fremgår af figur 3 og 4.
Stativerne med solcellepaneler og de tilhørende tekniske anlæg skal placeres
indenfor et afgrænset byggefelt således, at der ikke opføres bygninger eller
stativer med solcellepaneler indenfor vejbyggelinjen langs Køgevej. Byggefeltet er afgrænset, så der ikke berøres arealer inden for åbeskyttelseslinjen
omkring Tryggevælde Å, og planområdet omfatter ikke arealer inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen, der ligger syd for Tinghusvej. Byggefeltet er endvidere fastlagt, så der sikres en afstand på mindst
30 meter til beboelser defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse (have). Herudover skal der overholdes respektafstande til det beskyttede dige, beskyttede naturtyper (§3 områder) og eksisterende tekniske
anlæg (naturgasledning og højspændingsledninger mv.) med mindre disse
eventuelt kan omlægges.
I forbindelse med fårehold til afgræsning af området, vil der kunne etableres
læskure til fårene. Disse vil eventuelt kunne placeres helt eller delvist under
solcellepanelerne, og den samlede højde over terræn vil ikke overstige 3,5
meter.
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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. Eventuel ny hovedtransformerstation mod sydvest
vil kunne udstykkes som en samlet grund inklusiv indhegning og beplantningsbælte.
Det vil være en betingelse for tilladelser til udstykning, at der på ejendommen tinglyses deklaration med Faxe Kommune som påtaleberettiget om, at
arealet skal sammenlægges med bestående landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser senest et år efter, at anvendelsen af det tekniske
anlæg er ophørt.
Vejadgang og intern færdsel
Planområdet vil blive vejbetjent fra Tinghusvej via adgangsvejen til de eksisterende vindmøller, som vist på kortbilag 2.
I området kan der desuden anlægges interne veje / passager, der er nødvendige for solcelleparkens anlæg, drift og vedligeholdelse samt af hensyn til adgangen til øvrige tekniske anlæg i området, herunder højspændingsledninger
og naturgasledning. Interne veje / passager vil som udgangspunkt fremstå
som græsrealer, men de primære færdselsarealer i tilknytning til teknikbygninger mv. kan evt. anlægges 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 solcellepaneler udlægges med græs, som vil kunne afgræsses af eksempelvis får.
Der skal etableres beplantningsbælter omkring solcelleparken, som i princippet vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet langs den nordlige del af solcelleparken placeres unden for fortidsmindebeskyttelseslinjen såvel som åbeskyttelseslinjen, der er vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet kan placeres inden
for vejbyggelinjen langs Køgevej, dog skal beplantningbæltet placeres med
størst mulig afstand til vejen, så den afskærmende beplantning kan bevares
i tilfælde af eventuel fremtidig vejudvidelse eller etablering af cykelsti langs
vejen. Af hensyn til vejadgang til henholdsvis solcelleparken og til de eksisterende vindmøller 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 distraktionsfaktor for trafikanterne på den kommunale gennemfartsvej Køgevej,
der afgrænser området mod øst, og den mindre trafikerede Tinghusvej, der
afgrænser området mod nord.
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 deklarationsbælter i forbindelse med højspændingsledninger må
højden dog ikke overstige 3 meter. Uden for deklarationsbæltet i forbindelse
med højspændingsledningerne må beplantningsbælterne gerne være højere
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end den anførte minimumshøjde. Ved krydsning af naturgasledning er der
forbud mod beplantning med dybtgående rødder inden for deklarationsbæltet, og der må ikke være beplantning inden for en afstand af 2 meter fra
ledningsmidte. Bestemmelserne om tæthed og minimumshøjde 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.
Solcelleparken skal indhegnes med et trådhegn med en højde på op til 2,5
meter. Indhegningen må ikke være til hinder for adgangen til de eksisterende vindmøller. Ved krydsning af deklarationsbælte langs naturgasledning
må der ikke placeres hegnspæle i en dybde over 60 cm. Trådhegnet placeres
som udgangspunkt på indersiden af beplantningsbælterne. Vejmyndigheden kan stille krav om, at der placeres supplerende hegn på ydersiden af
beplantningsbælterne mod Køgevej og Tinghusvej for at minimere faren for
vildtpåkørsler. Der kan etableres særskilt indhegning omkring eventuel ny
hovedtransformerstation. Der kan herudover etableres sædvanlig indhegning
i området til landbrugsmæssige formål.
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 ændret anvendelse, byggeri
og anlægsarbejder, herunder terrænændringer til disse, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse af solcelleparken, samt udstykning som
angivet i lokalplanen, 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 bonusbestemmelsen, at anlæg, bebyggelse og konstruktioner efter endt brug af
solcelleparken fjernes, og området skal snarest herefter retableres til ubebygget 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.
I idéfasen, der varede fra den 15. januar til den 12. februar 2019, indkom i alt
fire høringssvar, som i hovedtræk omhandler forslag om at reservere areal til
oversigtsareal og cykelsti langs Køgevej og om at friholde arealer inden for
beskyttelseslinjer omkring henholdsvis Tryggevælde Å og en fredet gravhøj.
Det anbefales endvidere at der foretages en arkæologisk forundersøgelse.
En borger foreslår, at der reserveres areal til en dobbelt cykelsti langs
Køgevej mellem Karise og Hårlev, og at der udlægges lav beplantning og
græsningsareal ud til den foreslåede cykelsti, så den langstrakte udsigt over
arealet bevares, samt at der etableres et oversigtsareal ved Tinghusvejs udmunding i Køgevej.
Faxe Kommune vurderer, at oversigtsforholdene inden for vejmatriklen i
krydset Tinghusvej/Køgevej er tilstrækkelige, og at der ikke er behov for at
reservere yderligere oversigtsareal. Etablering af cykelstier langs Køgevej
indgår ikke i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan og tilhørende Stiplan,
hvorfor denne ikke indarbejdes i lokalplanen. Der er typisk en græsrabat
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med en bredde på 4-6 meter mellem kanten af kørebanen og lokalplanplanområdets afgrænsning (matrikelskel). Der er desuden fastlagt en vejbyggelinje på 20 meter fra vejmidte, og arealer inden for byggelinjen skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Beplantningsbæltet omkring solcelleparken
kan placeres umiddelbart inden for byggelinjen. Arealet mellem beplantningsbæltet og kanten af kørebanen vil have en bredde på ca. 10 meter, og
her vil det være muligt at etablere en cykelsti, såfremt dette på et tidspunkt
skulle blive aktuelt. Beplantningsbæltet omkring solcelleparken har til
formål at afskærme denne visuelt, hvilket ikke er foreneligt med at bevare
udsigten over arealet.
Karise Dialogforum bemærker, at der bør fastsættes vilkår om, at eksisterende vejudlæg friholdes for afskærmende beplantning, for at undgå at
solcelleanlægget blotlægges i en periode, såfremt vejudlægget på et tidspunkt
inddrages til trafikformål.
Arealer inden for vejbyggelinjen friholdes for bebyggelse og anlæg. Beplantningsbælte kan placeres umiddelbart inden for byggelinjen, og der
vil være mulighed for eventuel vejudvidelse eller etablering af cykelsti på
arealet mellem beplantningsbæltet og kanten af nuværende kørebane.
Danmarks Naturfredningsforening (Faxe Afdeling) foreslår, at arealer inden
for fortidsmindebeskyttelseslinje og åbeskyttelseslinje friholdes for solceller.
Lokalplanområdet afgrænses, så arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke er omfattet. Lokalplanen fastlægger endvidere placeringen af
byggefeltet for solcelleanlægget samt det omkransende beplantningsbælte,
således at solcelleparken ikke berører arealer inden for åbeskyttelseslinjen.
Museum Sydøstdanmark gør opmærksom på registrerede fortidsminder i
området, herunder overpløjede gravhøje, og anbefaler at der tages hensyn til
disse i planlægningen for solcelleparken. Museet vurderer, at der er høj risiko for, at der findes væsentlige fortidsminder, og anbefaler en arkæologisk
forundersøgelse inden anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis der findes væsentlige fortidsminder skal disse udgraves eller friholdes for anlægsarbejder.
Anbefalingen tages til efterretning.

Høring af berørte myndigheder
Der er i forbindelse med foroffenlighedsfasen foretaget konkret høring af
berørte myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer.
Miljø og Drikkevand i Faxe Kommune bemærker, at der skal sikres fortsat
vejadgang til de eksisterende vindmøller, og gør opmærksom på geotekniske
boringer i forbindelse med møllerne samt en boring med ukendt formål i
skel mod syd. Endvidere bemærkes, at nogle typer af transformerstationer har opsamlingskar med udledning via olieudskiller, hvilket kræver en
spildevandstilladelse.
Solcelleparken og de tilhørende anlæg vil ikke påvirke adgangen til vindmøllerne eller berøre de omtalte boringer. Ved etablering af eventuel ny
hovedtransformerstation etableres opsamlingskar og olieudskiller under
transformeren, hvorfra overfladevand ledes til sivebrønd eller til offentlig
kloak i henhold til spildevandstilladelse.
Dansk Gas Distribution (DGD) gør opmærksom på gældende restriktioner i
forbindelse med tinglyst servitutbælte på 2 x 5 meter langs stålfordelingsledning for naturgas, som krydser gennem området.
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Servitutbæltet friholdes for solcelleanlæg. Beplantningsbælter, trådhegn,
kabler mv., som krydser servitutbæltet, etableres efter DGD’s anvisninger.

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 angående solenergianlæg, men i juni 2013 offentliggjordes notatet ”Naturstyrelsens
vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg”.
Ifølge denne vejledning bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning 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. 23, der er udarbejdet sideløbende med lokalplan
400-27, har kommunen begrundet solcelleparkens placering i det åbne land.
Det vurderes her, at den gældende Kommuneplan 2013 ikke indeholder rammer eller arealer i tilknytning til byområder, der har tilstrækkeligt areal til
det konkrete projekt og samtidig har en hensigtsmæssig placering. Området
ved Tryggevælde Mark ligger dog i umiddelbar tilknytning til et fritliggende
erhvervsområde i byzone, der blandt andet rummer en hovedtransformerstation, og der er eksisterende tekniske anlæg i form af tre tracéer af højspændingsmaster, fire vindmøller, jernbane og gennemfartsvejen Køgevej.

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD).
Området er ikke omfattet af indvindingsoplande uden for områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD), herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommunen skal friholde OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
uden for disse samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til en solcellepark. Solcelleanlæggene er el-producerende og indeholder ingen væsker
eller lignende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser.
Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemiddel
og isolation, og de er forsynet med foranstaltninger, der forhindrer udslip.
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne forventes at blive
afgræsset af eksempelvis får. På denne baggrund vurderes den fremtidige
arealanvendelse at være af mere grundvandsbeskyttende karakter.
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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 opfylde 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
forbindelse med andre planer og projekter, vil have negativ indvirkning på
tilstanden af udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura 2000-områder.
De nærmeste dele af EF-habitatområde nr. 132 ’Tryggevælde Ådal’ ligger ca.
1,3 km mod nordøst, se figur 5. Herudover er der ca. 6,1 km til EF-habitat
område nr. 144 ’Skove ved Vemmetofte’ mod syd. Der er mere end 12 km til
nærmeste del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 101 ’Søer ved Bregentved
og Gisselfeldt’ mod vest, og mere end 16 km til nærmeste Ramsar-område
’Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord’.
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 beskyttede naturtyper 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 eksempelvis får. Der etableres endvidere beplant-

Figur 5) Nærmeste Natura 2000-område ved Tryggevælde Å nordøst for planområdet.
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ningsbælter omkring solcelleparken.

Beskyttede naturtyper
Der er tre små søer i planområdet, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, se figur 6. Umiddelbart nord for planområdet på nordsiden af Tinghusvej er der herudover beskyttede engarealer i forbindelse med
det beskyttede vandløb Tryggevælde Å.
De beskyttede naturtyper i planområdet vil ikke blive berørt ved realisering
af den planlagte solcellepark, da der ikke opføres konstruktioner eller andet
tættere på de beskyttede naturtyper end 5 meter fra søernes bredzone. Eksisterende beplantning på større afstand end 5 meter i remiser omkring de
beskyttede naturtyper (søer) forventes at blive fjernet.

Åbeskyttelseslinje
Tryggevælde Å nord for planområdet er omfattet af en beskyttelseslinje på
150 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, og mindre dele af planområdet er beliggende inden for beskyttelseslinjen, se figur 6. Det betyder, at
der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages
beplantning eller ændringer i terrænet inden for byggelinjen.
Lokalplanen fastlægger afgrænsningen af byggefeltet for solcelleanlægget
samt placeringen af det omkransende beplantningsbælte, således at solcelleparken ikke berører arealer inden for åbeskyttelseslinjen.

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Umiddelbart nord for planområdet er der registreret en gravhøj, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Fortidsmindet er omfattet af
en beskyttelseslinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, se figur 6. Det
betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra det beskyttede fortidsminde. Der må ikke etableres hegn,
placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning,
matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder jf. museumslovens § 29e.
Lokalplanområdet er afgrænset, så ingen dele af området er beliggende
inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det pågældende areal friholdes
således for anlæg i forbindelse med solcelleparken, herunder også beplantningsbælte og indhegning.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der er et beskyttet dige langs den sydlige afgrænsning af planområdet, se
figur 6.
Museumslovens § 29a, stk. 1, fastlægger, at der ikke må foretages ændring
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.
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Figur 6) Beskyttede naturtyper, åbeskyttelseslinje, fortidsminde med fortidsmindebeskyttelseslinje og beskyttede diger.
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Planområdets beskyttede dige vil ikke blive berørt ved realisering af de planlagte forhold, da der ikke opføres konstruktioner eller andet tættere på diget
end 2,5 meter fra digefoden.
Eksisterende beplantning i forbindelse med det beskyttede dige kan beskæres for at undgå skyggekast på solcellerne. Der kræves dispensation til at
fjerne beplantning som direkte berører det beskyttede dige, eksempelvis ved
fjernelse af rødder eller stød (træstubbe).

Vejadgang
Den ændrede brug af vejadgang fra Tinghusvej til solcelleparken og dennes
anlæg via den eksisterende adgangsvej til vindmøllerne ved Store Linde
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 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.
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 20 meter fra Køgevejs midte.
Faxe Kommune er vejmyndighed.
Lokalplanen fastlægger et byggefelt under hensyntagen til vejbyggelinjen
samt bestemmelser for placering af hegn og beplantningsbælter.

Trafiksikkerhed
I henhold til vejlovens § 93, stk.1, kan vejmyndigheden, når det er nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige eller vejtekniske grunde, bestemme, at der
på ejendomme, der grænser op til en offentlig vej, skal etableres og vedligeholdes hegn mod vejen for grundejerens regning. Vejmyndigheden kan
træffe nærmere bestemmelse om hegnets udformning og placering.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om etablering af trådhegn og beplantningsbælter 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 vedvarende energi (LBK nr. 356 af 04/04/2019). Det skal bemærkes, at såfremt
bygherren ikke deltager i udbud af pristillæg eller taber udbuddet, vil sol-
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celleprojektet ikke være omfattet af lovens bestemmelser om værditab og
køberet.
Værditabsordning
Loven fastsætter, at der inden 4 uger efter der er indgået kontrakt om pristillæg skal afholdes et offentligt møde, hvor opstilleren redegør for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energi-,
Forsynings- og Klimaministeren (Energistyrelsen) redegør for værditabs- og
køberetsordningerne. Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annoncering 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 planlagte placeringer af solcelleanlæg.
Ejere, der vurderer, at en opstilling af solcelleanlæg påfører deres beboelsesejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til Energi-, Forsynings- 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 afstand af op til 200 meter fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, 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 værditabets størrelse, kan spørgsmål om værditabets størrelse ikke indbringes
for taksationsmyndigheden. I sager, hvor taksationsmyndigheden tilkender
værditabsbetaling, afholder opstilleren sagsomkostningerne til taksationsmyndigheden og dennes sekretariat.
Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund 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 beboelsesejendommens 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 bopælsregistreret 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
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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.

Kommuneplan 2013-2025
Planområdet er beliggende i landzone. En mindre del af planområdet er omfattet af rammeområde Å-T5 Vindmøller Store Linde, som udlægger arealet
til teknisk anlæg i form af op til 70 meter høje vindmøller. Den resterende
del af planområdet er ikke omfattet af kommuneplanrammer, men er alene
udlagt til åbent land. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med
kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 23 til Kommuneplan 20132025 for Faxe Kommune.
Tillæg nr. 23 ændrer navnet på rammeområde Å-T5 til ’Vindmøller og solcellepark Store Linde’ og bestemmelserne justeres, så der gives mulighed for
at etablere solcelleanlæg med tilhørende faciliteter, herunder en eventuel ny
hovedtransformerstation. Endvidere udlægges et nyt rammeområde Å-T18
Solcellepark ved Tryggevælde Mark, der fastlægger områdets anvendelse til
tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter, herunder
en eventuel ny hovedtransformerstation. Med tillægget 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
værdifulde 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 foranstaltninger, der sikrer det nødvendige hensyn til landskabs- og naturinteresser. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinje
4.1.11.

Jordbrugsinteresser
Planområdet er beliggende i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde (SVL) jf. retningslinje 4.2.1 i kommuneplanen.
Heri fremgår det af retningslinje 4.2.6, at ”Særligt arealkrævende anlæg
og virksomheder (Ej landbrug) som af forskellige årsager ikke kan ligge i
erhvervsområder, 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 landskabsinteresser, 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
fortsat blive anvendt landbrugsmæssigt.
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Pga. de fire vindmøller ved Store Linde og den eksisterende hovedtransformerstation ved Tryggevælde Mark er der desuden en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan udbygges i forbindelse med
etablering af solcelleparken. Yderligere understøtter planlægningen for
solcelleanlæg de målsætninger, som både Staten, Region Sjælland og Faxe
Kommune har på området.

Landskabsinteresser
Kystnærhedszone
Planområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.
Landskabsanalyse
I kommuneplanens landskabskarakteranalyse er planområdet placeret inden
for landskabskarakterområdet ”Karise moræne- og landbrugslandskab”, der
er karakteriseret som et fladt til svagt bølget morænelandskab med mange
landsbyer, skovpartier, overdrevsbebyggelse og husmandssteder. Området
ligger i den østlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Stevns Kommune. Landskabskarakteren fortsætter på den
anden side af Tryggevælde Å og ind i Stevns Kommune. Karakterområdet er
mod øst afgrænset ved en ændring i terræn, idet terrænet herfra skråner ned
mod ådalen og engarealerne omkring Stevns Å og landskabskarakterområdet ”Stevns ådal, moræne- og kystlandskab”. Solcelleparken placeres i den
nordøstlige del af det delområde, der i kommuneplanen betegnes som M2, se

Figur 7) Karise moræne- og landbrugslandskab. Anbefalinger: Udvikle (grøn), vedligeholde (gul) og beskytte (rød).
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figur 7.
Ifølge landskabskarakteranalysen for delområde M2 fremstår området
karaktersvagt. Området fremstår udviklet set i forhold til det resterende karakterområde. Udviklingen gør, at de karaktergivende elementer ikke fremstår så tydeligt. Bebyggelsesgraden er lavere, der er flere store gårde, større
markflader og ingen skovområder. Området er knyttet til ådalene omkring
Tryggevælde Å i nord og Stevns Å og Ådal mod øst, hvor landevejen markerer
grænsen for karakterområdet og et påbegyndende skrånende terræn. Landskabet er forstyrret af en række tekniske anlæg såsom vindmøller, højspændingsledninger, elledninger, jernbane, industrianlæg, bykant omkring Karise
samt den gennemgående landevej.
Mod nord afgrænser Tryggevælde Å karakterområdet samtidig med at åen
udgør kommunegrænsen til Stevns Kommune. Åen slynger sig gennem landskabet og særligt den østligste del, inden åen løber sammen med Stevns Å, er
oplevelsesrig. Her slynger åen sig frit og dynamikken gør, at vandløbet over
tid kan ændre sit løb ved at afskære nogle buer og tydeliggøre andre.
Fra Tryggevælde Mark ved kommunegrænsen til Stevns Kommune er der
udsigt mod øst over Stevns Ådal. Ådalen er på denne strækning præget af
ekstensiv anvendelse og flere steder er ådalen tilgroet med krat og træer.
Andre steder er der dog mulighed for udsigt på tværs af ådalen. Ådalen opleves som et markant element i landskabet. Samtidig står den tilgroede ådal i
kontrast til det kontrollerede/tæmmede landbrugslandskab, og udsigten over
ådalen giver mulighed for at opleve et mere naturnært landskab.
Det fremgår af landskabskarakteranalysens anvisninger på handlinger og initiativer, der kan understøtte udviklingen af landskabskarakteren i delområde
M2, at ”Karise by er velafgrænset mod nord, men industrianlæg på kanten af
Stevns Ådal skæmmer for udsigten og naturlandskabet omkring åerne. Det
skal sikres, at der ikke udlægges nye arealer til bolig- eller erhvervsformål
mellem Karise og det fjerneste område i byzone nord for byen, da dette vil
forstyrre landskabet yderligere. Dog kan samling af de bebyggede områder
også medvirke til at skabe en mere sammenhængende bygrænse.” Det fremgår endvidere, at ”områderne nærmest de to ådale skal (...) friholdes for skov
og høj bevoksning, da det vil hindre udsigtsmulighederne og oplevelsen af de
mere naturprægede landskaber (særligt omkring Stevns Å).” Med hensyn til
tekniske anlæg fremgår det, at ”området rummer i dag et stort antal tekniske
anlæg, der gør, at oplevelsen er forstyrret, og delområdet opleves som et teknisk landskab. Sanering i forhold til antallet af tekniske anlæg vil medvirke
til at udvikle landskabet i delområdet.”
Lokalplanens realisering vurderes at underbygge landskabskarakteren, da
solcelleparken placeres i et område, der i forvejen er forstyrret af bl.a. vindmøller, krydsende højspændingsledninger, hovedtransformerstation og erhvervsbyggeri samt nærheden til jernbanen mellem Køge og Faxe Ladeplads
samt gennemfartsvejen Køgevej. Beplantningsbælterne omkring anlægget vil
på sigt dække selve solcelleparken og dermed mindske den visuelle påvirkning af landskabet. Udsynet over de åbne marker begrænses, men herved
reduceres også den visuelle påvirkning fra de eksisterende tekniske anlæg,
herunder vindmøller og højspændingsledninger. En eventuel kabellægning af
de eksisterende højspændingsledninger inden for planområdet vil yderligere
kunne bidrage til en udvikling mod et mindre forstyrret og mindre teknisk
præget landskab. Der vil fortsat være frit udsyn fra Køgevej og Tinghusvej
over henholdsvis Stevns Ådal mod øst og Tryggevælde Ådal mod nord.

23

Lokalplan 400-27, Solcellepark ved Tryggevælde Mark

Offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx 2019

Særligt bevaringsværdige landskaber
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er der udpeget særligt bevaringsværdige landskaber, hvor der skal tages særlige hensyn til de landskabelige
interesser, og områdernes særligt karakteristiske landskabselementer skal
sikres. Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens udpegning af
særligt bevaringsværdige landskaber, men landskabet omkring Stevns Ådal
øst for Køgevej og nordøst for Tinghusvej mellem kommunegrænsen ved
Tryggevælde Å og Køgevej indgår i udpegningen, der er foretaget på baggrund af landskabskarakteranalysen for kommunen. De tilstødende arealer i
Stevns Kommune indgår i en udpegning af større sammenhængende landskaber omkring Stevns Å og Tryggevælde Å, og arealerne nærmest Stevns Å
indgår desuden i udpegningen af et område med landskabsinteresser.
I forbindelse med udpegningen af de særligt bevaringsværdige landskaber
i Faxe Kommune er der endvidere udpeget oplevelsesområder med særlige
visuelle oplevelsesmuligheder, hvor der ikke må opføres byggeri eller ske ændret arealanvendelse, som hindrer udsyn fra de pågældende områder. Inden
for lokalplanområdets afgrænsning er bræmmer langs henholdsvis Køgevej
og Tinghusvej udpeget som oplevelsesområde. I forbindelse med den del
af oplevelsesområdet, der ligger langs Køgevej, er der endvidere angivet
udsigtspile, som markerer oplevelsesmuligheder, der er betinget af udsigter
mod øst over landskabet omkring Stevns Ådal. Det fremgår af landskabskarakteranalysen, at ”områderne nærmest de to ådale skal (...) friholdes for
skov og høj bevoksning, da det vil hindre udsigtsmulighederne og oplevelsen
af de mere naturprægede landskaber (særligt omkring Stevns Å)”.
Etableringen af solcelleparken, herunder det afskærmende beplantningsbælte, vil ikke hindre udsynet over det særligt bevaringsværdige landskab
omkring Stevns Ådal, når man færdes på Køgevej. Vest for Køgevej vil arealer
inden for vejbyggelinjen desuden være friholdt for anlæg, så der ligeledes vil
være udsyn herfra, såfremt der eksempelvis på et tidspunkt skal foretages
udvidelse af vejen eller anlægges en cykelsti langs Køgevej.
Når man færdes på Tinghusvej vil der tilsvarende være udsyn mod nord over
landskabet omkring Tryggevælde Ådal, der mod nordøst indgår i Faxe Kommunes udpegning af særligt bevaringsværdigt landskab, og mod nordvest
indgår i Stevns Kommunes udpegning af større sammenhængende landskaber. Syd for Tinghusvej vil arealerne inden for åbeskyttelseslinjen omkring
Tryggevælde Å og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen i området lige syd for Tinghusvej ligeledes være friholdt for anlæg, så de visuelle
oplevelsesmuligheder ikke hindres.
Regionale geologiske interesseområder
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune og i Kommuneplan 2017 for Stevns
Kommune er der udpeget regionale geologiske interesseområder. Udpegningen stammer fra regionplanerne for det tidligere Storstrøm Amt og er videreført i kommuneplanerne. Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede
profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal om muligt
bevares og beskyttes i henhold til kommuneplanernes retningslinjer.
Et mindre areal langs Køgevej i den østlige del af lokalplanområdet ligger
inden for det regionale geologiske interesseområde ”Tryggevælde Å”. Den
sydlige del af dette interesseområde, herunder området øst for lokalplanområdet omfatter Stevns Ådal, mens den nordlige del af interesseområdet
omfatter Tryggevælde Ådal fra Tryggevælde Ås sammenløb med Stevns Å
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nordøst for lokalplanområdet til udløbet i Køge Bugt ved Strøby Egede. Lokaliteten udgør en vigtig beskrivelse af det stevnske landskabs dannelse.
I landskabskarakteranalysen, der er udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der foretaget en opdeling af landskabet i
karakterområder og delområder. Her udgør Køgevej grænsen mellem to karakterområder, hvor karakterområdet øst for vejen omfatter ådalen omkring
Stevns Å, der betegnes som et særlig karakteristisk og oplevelsesrigt delområde, der skal beskyttes, og karakterområdet vest for vejen, hvor lokalplanområdet er placeret, betegnes som et karaktersvagt delområde, der fremstår
forstyrret af krydsende højspændingsledninger og kan udvikles.
Det vurderes, at afgrænsningen af karakterområder og delområder i landskabskarakteranalysen er mere præcis end afgrænsningen af det geologiske
interesseområde fra de tidligere regionplaner, idet det er fra Køgevej, at man
oplever ådalen omkring Stevns Å, som ligger øst for vejen. På denne baggrund vurderes det ikke at have betydning for oplevelsen af de værdifulde
geologiske landskabstræk i forbindelse med Stevns Ådal, at solcelleparken
etableres på arealet vest for Køgevej.

Energi- og forsyningsanlæg
Solcelleanlæg skal placeres i henhold til kommuneplanens retningslinjer i afsnit 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 ovennævnte 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 kommuneplantillæg nr. 23 udlægges området ved Tryggevælde Mark til tekniske
anlæg i form af solcellepark. Området er beliggende i direkte tilknytning til
eksisterende erhvervsområde nord for Karise.
Retningslinjer for store solcelleparker
På mødet den 7. november 2018 vedtog Økonomiudvalget nye retningslinjer
for store solcelleparker i Faxe Kommune. I det følgende er der redegjort for
hvordan solcelleparken ved Tryggevælde Mark forholder sig til disse retningslinjer.
• Anlæggene skal så vidt muligt etableres, så eksisterende beplantning bevares og udnyttes afskærmende.
Som udgangspunkt vil der ikke blive fjernet eksisterende, afskærmende beplantning i forbindelse med etableringen af solcelleparken.
• Der skal holdes afstand til naboer, og de må ikke omkranses på alle sider.
I lokalplanforslaget er byggefeltet udlagt således, at der holdes en afstand på
minimum 30 m fra skel mod boliger eller boligers naturlige opholdsareal.
En enkelt ejendom mod nordvest støder delvist op til solcelleparken, dog
adskilt af arealet med adgangsvejen til de to vindmøller øst for Østbanen og
til solcelleparken.
Herudover er der 4-5 ejendomme på modsatte side af Tinghusvej og Køgevej
som vil opleve en ændret udsigt mod henholdsvis syd og mod vest – i første
omgang en solcellepark og senere et beplantningsbælte.
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• Ved større anlæg skal der etableres passende interne flora og fauna passager.
Solcelleparken vil blive omkranset af et stormasket trådhegn hvis formål primært er, at hegne de udsatte får samt holde mennesker ude af området. Der
vil således være gode passagemulighed for at smådyr, padder mv.
• Store solcelleanlæg skal som hovedregel afskærmes af et tæt, levende hegn
på alle sider.
Solcelleparken vil blive omkranset af et plantebælte. Der er i lokalplanen
fastsat krav om at plantebælterne som minimum skal bestå af 3 rækker beplantning og have en bredde på mindst 6 meter. Beplantningsbælterne skal
etableres, så de i udvokset stand vil være tætte og have en højde på mindst 4
meter.
Inden for deklarationsbælter omkring højspændingsledninger må beplantningsbælternes højde ikke overstige 3 meter. Pga. deklaration omkring
naturgasledning vil der være et 4 meter bredt hul i beplantningsbæltet ved
Køgevej og Tinghusvej. Derudover vil der være op til syv huller i beplantningsbæltet mod vest i forbindelse med adgangsvejene til henholdsvis solcelleparken og til de to eksisterende vindmøller. Bortset fra én eller eventuelt to
huller nærmest Tinghusvej, vil disse kun være synlige fra Østbanen.
• Anlæggene skal være harmoniske i deres afgrænsning og interne opbygning.
Solcellepaneler inden for solcelleparken orienteres i samme retning, og
parken etableres som udgangspunkt med samme type solcellepanel. Under
højspændingsledninger er der fastlagt deklarationsbælter, der fastlægger, at
anlæg og beplantning her ikke må overstige 3 meter, hvilket kan betyde, at
arealerne helt eller delvist friholdes for solcelleanlæg eller at solcellepanelerne vil blive opstillet med et andet opstillingsmønster, hældning eller type
indenfor dette bælte. Der skal som minimum friholdes en passage på 6 meter
parallelt med højspændingsledningerne af hensyn til eftersyn og fejlretning.
Langs naturgasledning er der fastlagt et deklarationsbælte, som skal friholdes for anlæg.
• Anlæggene skal som udgangspunkt tilpasses landskabets naturlige højde
og lavninger således, at anlægget ikke bliver dominerende fra omgivelserne.
Der er i lokalplanen fastsat krav om at solcelleanlæggets højde ikke må overstige 3,5 meter, og terrænet må reguleres med maksimalt ± 1 meter i forhold
til det eksisterende terræn.
• Anlæggene kan anvendes som grundvandsbeskyttelse.
Planområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), men udenfor områder, der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI),
og udenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
• Andre forhold der skal berøres vil indgå i en konkret byggetilladelse.
Byggesagsbehandlingen, inden opstilling af solcelleanlæg, vil sikre at anlægget lever op til lokalplanens intentioner og de fastsatte bestemmelser samt
byrådets retningslinjer.
• Andre forhold, der skal berøres, vil indgå i udarbejdelsen af forslag til
kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.
I forbindelse med forarbejdet til planerne er der blandt andet opnået enighed
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om, at de arealer, der ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke vil
blive omfattet af lokalplan 400-27. Ved afgrænsning af byggefelt for solcelleanlægget og placering af det omkransende beplantningsbælte vil arealer, der
ligger inden for åbeskyttelseslinjen, ikke blive berørt.
• Ved sagsbehandlingen skal der indgå krav til ejerne om afvikling af og
bortskaffelse af anlæggene, samt reetablering af arealerne.
I lokalplanen er der fastsat vilkår om, at området senest et år efter driftsophør skal retableres til ubebygget åbent land i landzone.

Eksisterende lokalplaner
Området er ikke tidligere lokalplanlagt.
De umiddelbart tilstødende arealer mod vest indgår i lokalplan 400-17
”Vindmøller ved Store Linde” og de umiddelbart tilstødende arealer mod
sydøst, hvor der er placeret en hovedtransformerstation (50/10 kV), indgår i
lokalplan 200-11 ”Industriområde ved Køgevej i Karise”.

Planlægning i forhold til nabokommuner
Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke planlægningen i nabokommuner. På det nærmeste sted ligger planområdet henholdsvis ca. 20 meter syd
og ca. 370 meter vest for kommunegrænsen til Stevns Kommune.

Trafikforhold
Lokalplanområdet har vejadgang fra Tinghusvej via den eksisterende adgangsvej til to af de fire vindmøller ved Store Linde vest for Tryggevælde
Mark. Faxe Kommune er vejmyndighed.

Tekniske forhold
Naturgasledning
I lokalplanområdet er der en eksisterende fordelingsledning for naturgas.
Ledningen krydser Køgevej lige nord for den eksisterende hovedtransformerstation og løber diagonalt gennem området fra sydøst mod nordvest, hvor
ledningen krydser Tinghusvej. Der er tinglyst et deklarationsbælte, som skal
respekteres ved placering af stativer med solcellepaneler og tilhørende tekniske anlæg samt eventuelle læskure til græssende får, indhegning og beplantningsbælter. Deklarationsbæltet er fastlagt i en bredde af 10 meter omkring
ledningens midte.
Servitutarealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående
rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Der må heller ikke placeres hegnspæle og lignende i en dybde over 60
cm. Læhegn kan dog plantes på tværs af servitutarealet, men ikke inden for 2
meters afstand fra ledningsmidte.
Drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller
lignende må ikke nedlægges i servitutarealet uden forudgående aftale. Grøftegravning, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke
finde sted uden særlig tilladelse.
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Der må ikke graves eller bores med mekaniske redskaber nærmere end 5 meter fra ledningsmidte uden særlig tilladelse og under tilsyn af ledningsejeren.
Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af
ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. Såfremt der
findes træer med dybtgående rødder i en afstand indtil 2 meter fra ledningsmidte, er ledningsejeren berettiget til at friholde et passagebælte på 4 meters
bredde og indtil 5 meters højde.
Inden for en risikozone på 2 x 10 meter, skal der indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvisning inden der arbejdes.

Energiforsyning
Cerius er netselskab i området.
Kabler til solcelleparken skal fremføres i jorden.
Der er to tracéer af master med 50 kV luftledninger i lokalplanområdet:
henholdsvis langs den sydlige afgrænsning af området og diagonalt gennem
området fra sydøst mod nordvest. Der er tinglyst deklarationsbælter, som
skal respekteres ved placering af stativer med solcellepaneler og tilhørende
tekniske anlæg samt eventuelle læskure til græssende får og beplantningsbælter, idet der ikke må være bebyggelse, konstruktioner eller beplantning
med en højde på over 3 meter inden for deklarationsbælterne. Der skal sikres
passager gennem området med en bredde på minimum 6 meter parallelt
med 50 kV-ledningerne af hensyn til arbejder med luftledningerne i forbindelse med eftersyn og fejlretning mv. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i
forbindelse med solcelleparken skal endvidere udføres i henhold til betingelser for arbejder i nærheden af Cerius’ forsyningsanlæg: Højspændingsluftledninger for 50 kV. Alternativt skal tracéerne af højspændingsmaster flyttes
til en anden lokation efter aftale med ledningsejeren.
Der er endvidere 10 kV jordkabler i planområdet, hvor der er tinglyst deklarationer. Disse er placeret mod øst langs Køgevej og langs den sydlige
afgrænsning af planområdet samt mod sydvest i forbindelse med de eksisterende vindmøller. Der skal sikres en passage med en bredde på minimum 4
meter parallelt med 10 kV kablerne af hensyn til arbejder med disse. Anlægsog vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med solcelleparken skal udføres i
henhold til betingelser for arbejder i nærheden af Cerius’ forsyningsanlæg:
Jordkabelanlæg for lavspænding 0,4 kV og 10 kV. Alternativt skal kablerne
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.
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Regn- og spildevand
Solcelleanlægget skal ikke tilsluttes kloak eller anden form for afløb.
Regnvand nedsives i området.
Ved eventuel etablering af ny hovedtransformerstation vil der være opsamlingskar under transformeren, hvorfra overfladevand via en olieudskiller
ledes til en sivebrønd eller tilsluttes offentlig kloak i henhold til vilkår i spildevandstilladelse.
Der er registreret drænledninger i 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.

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 visuelle karakter og den bebyggelsesmæssige sammenhæng som anlægget placeres
i.
Der er nærmere redegjort for den visuelle påvirkning af landskabet i miljørapporten. 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 solcelleparken på sigt kunne sløre eller helt skjule anlæggene.
Solcellepanelerne vil desuden være antirefleksbehandlede, hvilket minimerer
de visuelle gener for de nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje.

Støj
Støj fra virksomheder
Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” fastlægger vejledende grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder, herunder
tekniske anlæg, der ligger i forskellige typer af områder.
Miljøstyrelsens vejledning fastlægger ikke generelle vejledende grænseværdier 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. Boligerne 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 være 55 dB(A) om dagen, 45 dB(A) om
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aftenen og 40 dB(A) om natten.
Nævnte støjkrav skal overholdes i forbindelse med drift af solcelleparken,
herunder særligt iagttages ved placering af invertere og transformerstationer
i området. I byggetilladelsen stilles vilkår om dokumentation for overholdelse af støjkrav.

Dyrehold
Erhvervsmæssigt dyrehold, som det er defineret i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, skal overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Herunder
skal faste anlæg f.eks. læskure og møddinger anmeldes til kommunen, der
så vurderer, om dyreholdet kræver miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven. Afstandskrav for placering af faste anlæg, fodertrug m.v. skal ligeledes
overholdes, 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 jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles.
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningsloven § 71.

Museumsloven - fund og fortidsminder
Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol, der viser, at der er
registreret flere fortidsminder i området.
Udover den fredede gravhøj umiddelbart nord for lokalplanområdet, der er
omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter, er der registreret fem ikke-fredede fund og fortidsminder i lokalplanområdet.
I den nordlige del af området er der registreret tre overpløjede gravhøje lige
vest og syd for den fredede gravhøj, hvoraf de to er placeret i udkanten af beskyttelseslinjen, mens den tredje er placeret på lidt større afstand mod syd.
Disse ses meget tydeligt på Danmarks Højdemodel, hvilket indicerer, at dele
af højfylden er bevaret, og at der kan findes grave og andre anlæg under pløjelaget. Midt i området er der registreret gruber fra en bronzealder-boplads.
I den sydlige del af området er der registreret en overpløjet gravhøj, men den
er sværere at lokalisere, da den ikke kan ses på Danmarks Højdemodel. Det
kan dog ikke udelukkes, at der kan være grave bevaret.
Derudover er der ganske tæt på projektområder fundet en stenlagt vej over
Stevns Å, en mindst 100 meter lang palisade, en guldring og flere mønter fra
middelalderen. Områderne langs Tryggevælde Å og Stevns Å har været fokus
for både rituelle handlinger og rige bosættelser, og de mange fortidsminder
viser, at der har været aktiviteter i området i det meste af oldtiden.
Museum Sydøstdanmark vurderer på denne baggrund, at der er en meget
høj risiko for, at der findes væsentlige fortidsminder på projektarealet. For
at belyse omfanget og bevaringsgraden af væsentlige fortidsminder, både de
kendte og ukendte, anbefales det at lave en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis der findes væsentlige fortidsminder er
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det bygherren, som vælger om eventuelle fortidsminder skal udgraves eller
friholdes for anlægsarbejde.
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. 1225 af 25. oktober 2018) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 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 planforslagenes indvirkning på miljøet. Screeningen har omfattet kommuneplantillæg nr. 23 Solcellepark ved Tryggevælde Mark samt lokalplan 400-27
Solcellepark ved Tryggevælde Mark.
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 miljørapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning (scoping), som fastlægger
omfanget af miljøvurderingen. Berørte myndigheder og interesseorganisationer har været hørt i denne sammenhæng. Afgrænsningen viser, at kommuneplantillægget og den tilhørende lokalplan kan have væsentlig påvirkning
på følgende miljøforhold, der derfor skal behandles og vurderes i miljørapporten:
•
•
•
•
•
•

Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder visuelle påvirkning af nærmiljøet samt påvirkningen over større afstande.
Støj fra transformatorer og invertere.
Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand
Planernes påvirkning af Bilag IV-arter, der kan forekomme i området.
Reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.
Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand.

Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene.
Afsnit III (Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter)
Solcelleanlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a) Industrianlæg 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 miljøet. Før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bilag 2
skal bygherren derfor sende en skriftlig ansøgning til kommunen. På bag-
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grund af ansøgningen vurderer kommunen om projektet er omfattet af krav
om miljøvurdering og tilladelse. Ved krav om miljøvurdering og tilladelse må
projektet ikke påbegyndes før bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport 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 Tryggevælde Mark har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter lovens § 25. Screeningsafgørelsen jf. Miljøvurderingslovens § 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 bestemmelser.
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.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse,
som fremgår af de følgende sider.
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 ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden
jordarbejder påbegyndes.
Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af
lokalplanen.
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Servitutredegørelse
Matr. nr. 1æ, Tryggevælde Hgd., Karise
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Figur 8) Servitutplan.
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Nødvendige tilladelser og dispensationer

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

Højspændingsledninger
Anlægsarbejder inden for gældende respektafstande for luftledninger og
elkabler skal aftales med ledningsejeren Cerius.

Naturgasledning
Anlægsarbejder, herunder nedlægning af kabler, inden for servitutbælte omkring fordelingsledning for naturgas skal aftales med ledningsejeren Dansk
Gas Distribution.

Fortidsminder
Såfremt der dukker fortidsminder eller arkæologisk materiale såsom stensamlinger, mørk jord, knoglerester, potteskår og lignende op ved udgravningen til anlægget, skal arbejdet standses og Museum Sydøstdanmark kontaktes.

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 forventes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til etablering af solcelleparken
bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse. Eksisterende lovlig
anvendelse kan fortsætte som hidtil.
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Lokalplan bestemmelser
Lokalplan 400.27 for solcellepark ved Tryggevælde Mark
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 lokalplanens formål, at:
1.1
Udlægge området til tekniske anlæg i form af en solcellepark, herunder solcellepaneler og de for anlæggets drift nødvendige installationer.
1.2
Sikre at landbrugspligten kan opretholdes.
1.3
Minimere de visuelle konsekvenser fra anlægget igennem bestemmelser 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 landzonetilladelser.
1.6
Fastsætte vilkår for fjernelse af solcelleparken, når anlægget ikke længere er i drift.

§2

Område og zonestatus

2.1
2.2

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet omfatter del af følgende matrikel: matr. nr. 1æ,
Tryggevælde Hgd., Karise.
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone
Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens § 35, stk.
1 (bonusvirkning) til ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder,
samt udstykning som angivet i nærværende lokalplan.
Bonusvirkningen omfatter de førnævnte forhold, herunder terrænændringer til disse, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse,
jf. § 15, stk. 4 i bekendtgørelse af lov om planlægning.
I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastsættes desuden som betingelse
for bonusbestemmelsen, at anlæg, bebyggelse og konstruktioner tilknyttet 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 samt eventuel ny hovedtransformerstation såfremt denne finder anvendelse i anden sammenhæng.

2.3
2.4

2.5

2.6

§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 sokkelgrund svarende til anlæggets sokkelflade + op til 2 meter
hele vejen rundt herom. Eventuel ny hovedtransformerstation med
tilhørende indhegning og beplantningsbælte kan udstykkes som en
samlet grund.

37

Lokalplan 400-27, Solcellepark ved Tryggevælde Mark

§5

Vej, sti og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Tinghusvej, som i princippet vist på kortbilag 2.
Nødvendige parkeringspladser skal etableres inden for lokalplanens
område.

5.2

§6

Tekniske anlæg

6.1
6.2

Ledninger til el i forbindelse med solcelleparken skal fremføres under
terræn.
Eksisterende ledninger, herunder naturgasledning og tracéer af højspændingsmaster med 50 kV ledninger, 10 kV kabler, telefonkabler
mv. samt anlæg i forbindelse med drænledninger og lignende, skal
respekteres eller omlægges efter aftale med ledningsejer.

§7

Bebyggelsens omfang og placering

7.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på kortbilag 2. Eventuel ny hovedtransformerstation skal placeres inden for
særligt markeret byggefelt.
Stativer med solcellepaneler må ikke overstige 3,5 meter i samlet højde over terræn (DVR90). Solpanelerne skal gives en vinkel på minimum 15° og maksimalt 40° i forhold til det vandrette plan. Et tværsnit
af principper for stativ med solcellepaneler fremgår af figur 3 og 4 i
redegørelsen.
Solcellepanelerne skal etableres i lige øst-vestgående rækker, der følger det naturlige terræn.
Der må opstilles teknikbygninger og transformerstationer, herunder
eventuel ny hovedtransformerstation, til brug for solcelleparken.
Grundarealet af den enkelte teknikbygning med invertere og transformerstation eller kontrol- og koblingsanlæg må være maksimalt 30
m². Højden på bygningerne må maksimalt være 3,5 meter over terræn
(DVR90). Alternativt kan invertere placeres på stativerne under solcellepanelerne, og mindre kioske med transformere kan så vidt muligt
placeres helt eller delvist under solcellepanelerne.
Ved eventuel ny hovedtransformerstation kan der opføres en teknikbygning med kontrol- og koblingsanlæg med et grundareal på maksimalt 80 m2 og en højde på op til 5 meter. Transformerstationens
udendørs tekniske anlæg kan opføres med en højde på op til 7 meter,
og der kan opføres op til fire lynafledningsmaster med en højde på op
til 12 meter.
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.
Stativer med solcellepaneler samt teknikbygninger, transformerstationer og læskure til græssende dyr skal opføres med en afstand på
minimum 2,5 meter til beskyttet sten- og jorddige samt minimum 5
meter til arealer med beskyttede naturtyper.
Stativer med solcellepaneler samt teknikbygninger, transformerstationer og læskure til græssende dyr skal placeres med en afstand på
minimum 30 meter til beboelser.

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
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§8

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Alle stativer med solcellepaneler i planområdet skal fremtræde med
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8.2

8.3
8.4

Lokalplanbestemmelser

samme farve, størrelse og udformning.
Solcellepaneler, rammer samt stativer skal være overfladebehandlede
således at der ikke opstår refleksionsgener for omkringboende eller
forbipasserende trafikanter.
Intet byggeri, anlæg og installationer, skure m.v. må etableres med et
glanstal, der overstiger 20.
Farver på bygninger må kun forekomme i materialernes naturlige farve eller i hvid, grå eller sort eller 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 byggefeltet 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
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

Arealerne imellem og under solcellepanelerne skal fremstå som
græsklædte arealer.
Der kan etableres interne passager efter behov. Passagerne kan
fremstå som græsklædte arealer eller udlægges som veje i en bredde
af maksimalt 6 meter, der befæstes med græsarmeringssten, grus eller
lignende.
Der skal etableres beplantningsbælter til visuel afskærmning af solcelleparken, som i princippet vist på kortbilag 2. Inden for vejbyggelinjen
langs Køgevej skal beplantningsbælte placeres med størst mulig afstand til vejen. Eksisterende beplantning kan indgå i beplantningsbælterne. Der kan etableres særskilt beplantningsbælte omkring eventuel
ny hovedtransformerstation.
Beplantningsbælterne skal minimum bestå af 3 rækker beplantning og
have en bredde på mindst 6 meter. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske, hjemmehørende 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
deklarationsbælter omkring højspændingsledninger må højden dog
ikke overstige 3 meter. Inden for deklarationsbælte omkring naturgasledning må der ikke etableres beplantning med dybtgående rødder,
og der må ikke etableres beplantning inden for en afstand af 2 meter
fra ledningsmidten.
Der skal etableres trådhegn omkring solcelleparken og omkring eventuel ny hovedtransformerstation. Hegnet må i højden ikke overstige
2,5 meter i forhold til terræn (DVN90). Inden for deklarationsbælte
omkring natugasledning må der ikke etableres hegnspæle i større
dybde end 60 cm.
Trådhegn omkring solcelleparken skal placeres på indersiden af beplantningsbælter. Vejmyndigheden kan desuden stille krav om placering af supplerende trådhegn på ydersiden af beplantningsbælte langs
Køgevej og Tinghusvej. Der kan etableres særskilt trådhegn omkring
eventuel ny hovedtransformerstation. Der kan herudover etableres
sædvanlig indhegning til landbrugsmæssige formål i området.
Der må ikke etableres nogen form for permanent udendørs belysning i
lokalplanområdet.
Der må ikke ske nogen former for udendørs oplag i lokalplanområdet.

Fodnote 1: Skiltning er underlagt naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land.
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10.9 Terrænregulering i forhold til eksisterende terræn må ske med maksimalt ± 1 meter. Dog ikke nærmere skel end 1 meter. Terrænregulering,
anlæg af veje eller nedlægning af kabler mv. inden for deklarationsbælte langs naturgasledning kræver særlig tilladelse fra ledningsejeren.

§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.
11.3 Det er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
støj er overholdt. De vejledende støjgrænser ved de omkringliggende
beboelser i det åbne land er 55 dB(A) om dagen, 45 dB(A) om aftenen
og 40 dB(A) om natten.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedtaget 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 kommuneplanen 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 bestemmelser.
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 planen. 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 bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 400-27 til offentlig
høring.
Faxe Byråd d. xx.xx.2019

Ole Vive				Thomas Eriksen

Borgmester				Kommunaldirektør
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