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for en solcellepark på Tryggevælde MarkKommuneplantillæg nr. 23 

OffentlighedsperiOde
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 er offentliggjort den 24.09.2019.

Faxe Kommune inviterer til borgermøde om planerne mandag den 21. oktober  
fra kl. 18:30 til 20:00 på Kulturhuset Leopold, Bredgade 22 i Karise.

Planen er i høring i perioden fra den 24.09 til den 19.11.2019. Bemærkninger,  
ændringsforslag eller indsigelser sendes med e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller pr. brev til:

Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

lOv Om planlægning
Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. 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 lokalpla-
nerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres. 
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kom-
muneplantillæg. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i 
mindst 2 uger.  Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedta-
ges endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til 
indholdet af planforslaget. 
Vedtagne kommuneplaner og kommuneplantillæg indberettes til plandata.dk

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet.
Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige 
spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.
Der er sideløbende med nærværende planproces udarbejdet miljøscreening jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer, hvorefter Faxe Kommune har vurderet, 
at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
I forlængelse af ovenstående, kan der ikke klages over miljøvurderingen, mens plan-
forslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af planerne kan 
miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.



Offentlig høring i perioden fra den 24.09 til den 19.11.2019

3

Kommuneplantillæg nr. 23 

KOmmuneplantillæg nr. 23
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg nr. 23 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra 
Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en 
solcelleparker på godsets mark –  Tryggevælde Mark. Planområdet er på 
knap 80 ha og ligger i den nordøstlige del af Faxe Kommune, mellem Karise 
og Hårlev, og tæt på grænsen til Stevns Kommune.
Planområdet er afgrænset af Tinghusvej, Køgevej, et mindre industriområde, 
Østbanen og en mindre vindmøllepark mod henholdsvis nord, øst, syd og 
vest. Området udnyttes i dag til jordbrugsformål. Nærmeste byer er Karise, 
som ligger ca. 1 km syd for området og Hårlev som ligger ca. 1,5 km nord for 
området
En mindre del af planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeom-
råde Å-T5 som udlægger arealet til tekniske anlæg, iform af op til 70 m høje 
vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af en kom-
muneplanramme, men er alene udlagt til åbent land.
Med kommunenplan 2013 udlægges dels et nyt rammeområde Å-T 18 til 
tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Herudover 
justeres bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så det fremover vil være 
muligt, at planlægge for en solcellepark inden for Å-T5.
Det vurderes at arealet er velvalgte fordi:
• solcelleparken etableres i et område der er udpeget som et særligt værdi-

fuldt landbrugsområder, hvor kommuneplan 2013 åbner mulighed for, 
at der kan planlægges for samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke 
kan placeres i byerne.

• arealet er relativt flade og solcelleparken vil derfor kunne afskærmes 
visuelt, i forhold til det omkring liggende landskab, af et omkransende 
beplantningsbælte.

• der er en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan 
udnyttes til solcelleparken.

• arealerne i forvejen er påvirket af infrastrukturanlæg - landeveje,  
Østbanen, 4 vindmøller, en transformatorstation højspændingsmaster,  
en hovedtransmissionsledning for naturgas mv.

Etableringen af solcelleparken er i tråd med Faxe Kommunes Klima og Ener-
gipolitik 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).
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Borgerinddragelse - idéfase

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 ud-
munding 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 
med en bredde på 4-6 meter mellem kanten af kørebanen og lokalplanplan-
områdets afgrænsning (matrikelskel). Der er desuden fastlagt en vejbygge-
linje på 20 meter fra vejmidte, og arealer inden for byggelinjen skal frihol-
des for bebyggelse og anlæg. Beplantningsbæltet omkring solcelleparken 
kan placeres umiddelbart inden for byggelinjen. Arealet mellem beplant-
ningsbæltet 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 eksiste-
rende 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. Be-
plantningsbælte 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. 
Lokalplan 400-27, der udarbejdes parallet med kommuneplantillægget, 
afgrænses, så arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke er 
omfattet. Lokalplanen fastlægger endvidere placeringen af byggefeltet for 
solcelleanlægget samt det omkransende beplantningsbælte, således at sol-
celleparken 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 risi-
ko for, at der findes væsentlige fortidsminder, og anbefaler en arkæologisk 
forundersøgelse inden anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis der findes væsentli-
ge fortidsminder skal disse udgraves eller friholdes for anlægsarbejder.
Anbefalingen tages til efterretning.
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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 spilde-
vandstilladelse.
Solcelleparken og de tilhørende anlæg vil ikke påvirke adgangen til vind-
møllerne 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 stålfordelingsled-
ning for naturgas, som krydser gennem området.
Servitutbæltet friholdes for solcelleanlæg. Beplantningsbælter, trådhegn, 
kabler mv., som krydser servitutbæltet, etableres efter DGD’s anvisninger.
 

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 på Tryggevælde Mark forholder sig til disse retnings-
linjer.
• Anlæggene skal så vidt muligt etableres, så eksisterende beplantning 

bevares og udnyttes afskærmende.
Som udgangspunkt vil der ikke blive fjernet eksisterende afskærmende be-
plantning 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.
• Ved større anlæg skal der etableres passende interne flora og fauna 

passager.
Solcelleparken vil blive omkranset af et stormasket trådhegn hvis formål pri-
mært 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 be-
plantning 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.
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Inden for deklarationsbælter omkring højspændingsledninger må beplant-
ningsbælternes 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 beplant-
ningsbæltet mod vest i forbindelse med adgangsvejene til henholdsvis solcel-
leparken 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 op-

bygning.
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 solcellepane-
lerne 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 deklaratiosbælte, som skal friholdes 
for anlæg.
• Anlæggene skal som udgangspunkt tilpasses landskabets naturlige 

højde og lavninger således anlægget ikke bliver dominerende fra omgi-
velserne.

Der er i lokalplanen fastsat krav om solcelleanlæggets højde ikke må over-
stige 3,5 m og terrænet må reguleres med maksimalt ± 1 m i forhold til det 
eksisterende terræn.
• Anlæggene kan anvendes som grundvandsbeskyttelse.
Planområdet ligger i et område områder med drikkevandsinteresser (OD), 
men udenfor områder der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsoplan-
de og udenfor boringsnære beskyttelsesområder. 
• Andre forhold der skal berøres vil indgå i en konkret byggetilladelse.
Byggesagsbehandlingen, inden opstilling af solcelleanlæg, vil sikre at anlæg-
get lever op til de i lokalplanens intentioner og 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 
om, at de arealer der ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke vil 
blive omfattet af lokalplan 400-27. Ved afgrænsning af byggefelt for solcelle-
anlægget 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 driftsop-
hør skal retableres til ubebygget åbent land i landzone.

forHold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning
I ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning” (udgivet af 
Erhvervsstyrelsen, februar 2018) er der ikke fastlagt specifikke krav angåen-
de solenergianlæg, men i juni 2013 offentliggjordes notatet ”Naturstyrelsens 
vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg”.
Ifølge denne vejledning bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske an-
læg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknyt-
ning til byområder, jævnfør by- og landzoneprincipperne.
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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.
Det er Faxe Kommunes vurdering, at den gældende Kommuneplan 2013 ikke 
indeholder rammer eller arealer i tilknytning til byområder, der har til-
strækkeligt areal til det konkrete projekt og samtidig har en hensigtsmæssig 
placering. Området ved Tryggevælde Mark ligger dog i umiddelbar tilknyt-
ning 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 gennemfartsve-
jen Køgevej.

Grundvandsinteresser 
Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD), 
men udenfor nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) jf. bekendtgørelse nr. 
209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Området er 
ligeledes ikke omfattet af et Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områ-
der 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 BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der 
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at områderne kan anvendes til 
solcelleparker. Solcelleanlæggene er el-producerende og indeholder ingen 
væsker eller lignende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsin-
teresser. Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som 
kølemiddel og isolation, og de er forsynet med foranstaltninger, der forhin-
drer udslip. Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover 
forventes arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne vil 
blive afgræsset af eksempelvis får. På denne baggrund vurderes den fremtidi-
ge arealanvendelse at være af mere grundvandsbeskyttende karakter.

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-habita-
tområde 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 planen ikke vil medføre beskadigelse eller øde-
læggelse 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. Lokalplan 
400-27, der udbejdes parallel med kommuneplan tillægget, sikrer, at area-
ler under og omkring solcellepanelerne udlægges med græs, der forventes 
afgræsset af eksempelvis får. Der etableres endvidere beplantningsbælter 
omkring solcelleparken.

Nærmeste Natura 2000-områder 
omkring planområdet
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Kommuneplan 2013-2025
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 for-
anstaltninger skal om nødvendigt indarbejdes i projekterne.”
Solcelleparkerne placeres i et område, der er udpeget som et særligt værdi-
fuldt landbrugsområde. Med bestemmelser om etablering af et beplantnings-
bælter omkring solcelleparkerne indeholder lokalplanerne krav om kompen-
serende foranstaltninger, der sikrer det nødvendige hensyn til landskabs- og 
naturinteresser.
Det vurderes, at kommuneplantillæg nr. 20 er i overensstemmelse med ret-
ningslinje 4.1.11.

Jordbrugsinteresser 
Planområdet er beliggende i et område, der er udpeget som særligt vær-
difuldt 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 landskabsinteres-
ser, og det vurderes derfor, at planen ikke strider mod retningslinjen.
Desuden vurderes det i den konkrete sag hensigtsmæssigt at inddrage særligt 
værdifulde landbrugsområder til netop et større solcelleanlæg. Da arealer-
ne under og mellem solcellepanelerne vil blive afgræsset af får, vil området 
fortsat blive anvendt landbrugsmæssigt. 
Pga. de fire vindmøller ved Store Linde og den eksisterende hovedtrans-
formerstation ved Tryggevælde Mark er der desuden en eksisterende el-in-
frastruktur 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.

Særligt bevaringsværdige landskaber 
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er der udpeget særligt bevarings-
værdige 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 bag-
grund af landskabskarakteranalysen for kommunen. De tilstødende arealer i 
Stevns Kommune indgår i en udpegning af større sammenhængende land-
skaber 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 æn-
dret arealanvendelse, som hindrer udsyn fra de pågældende områder. Inden 
for lokalplanområdets afgrænsning er bræmmer langs henholdsvis Køgevej 
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Interesseområde (blå skravering)
Oplevelsesområde (lilla farve)
Udsigtspile (sort pil)

Bevaringsværdigt landskab (rød 
skravering)

og Tinghusvej udpeget som oplevelsesområde. I forbindelse med den del af 
oplevelsesområdet, der ligger langs Køgevej, er der endvidere angivet udsigt-
spile, som markerer oplevelsesmuligheder, der er betinget af udsigter mod 
øst over landskabet omkring Stevns Ådal. Det fremgår af landskabskarak-
teranalysen, 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 beplantnings-
bælte, 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 Kom-
munes udpegning af særligt bevaringsværdigt landskab, og mod nordvest 
indgår i Stevns Kommunes udpegning af større sammenhængende landska-
ber. Syd for Tinghusvej vil arealerne inden for åbeskyttelseslinjen omkring 
Tryggevælde Å og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen i om-
rådet lige syd for Tinghusvej ligeledes være friholdt for anlæg, så de visuelle 
oplevelsesmuligheder ikke hindres.

Regional interesseområder
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune og i Kommuneplan 2017 for Stevns 
Kommune er der udpeget regionale geologiske interesseområder. Udpegnin-
gen stammer fra regionplanerne for det tidligere Storstrøm Amt og er vide-
reført 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 lokalplanom-
rådet omfatter Stevns Ådal, mens den nordlige del af interesseorådet omfat-
ter Tryggevælde Ådal fra Tryggevælde Ås sammenløb med Stevns Å 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 Kommu-
neplan 2013 for Faxe Kommune, er der foretaget en opdeling af landskabet i 
karakterområder og delområder. Her udgør Køgevej grænsen mellem to  ka-
rakterområder, hvor karakterområdet øst for vejen omfatter ådalen omkring 
Stevns Å, der betegnes som et særlig karakteristisk og oplevelsesrigt delom-
råde, der skal beskyttes, og karakterområdet vest for vejen, hvor lokalplan-
området 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 land-
skabskarakteranalysen 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 bag-
grund 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.
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Rammeområde Å-T5
Navn
Anvendelse Tekniske anlæg og jordbrugsformål
Bebyggelsens art Vindmøller med ens udseende, navhøjde og 

rotordiameter, solcelleanlæg med tilhørende 
faciliteter samt transformatorstation

Max. bebyggelsesprocent 
for den enkelte ejendom
Max. bebyggelseshøjde 70 meter for vindmøller

3,5 meter for solcelleanlæg
7 meter for tansformatorstationer, dog op til 12 
meter for lynafledermaster.

Max. antal etager
Bemærkninger Solcelleparken skal afskærmes af beplantning-

bælter.
Der kan etableres indhegninger og faciliteter til 
græssende dyr.
Området skal overgå til jordbrugsformål, når 
solcelleparken ikke længere er i drift.

Fremtidige zoneforhold Landzone

Å-T5
1x

5a

11d

1v

å-t5  Vindmøller og solcellepark store linde

1æ

1u

fremtidige rammer for lokalplanlægning

Tillæg nr. 23 åbner mulighed for, at etablere solcelleparker inden for kom-
munenplanens rammeområde Å-T5 (ændringer er vist med rødt). Derud-
over udlægges et nyt rammeområde til tekniskeanlæg – Å-T18 Solcellepark 
Tryggevældemark. De fremtidige rammeområder og  rammebestemmelser 
fremgår af de følgende sider:



Offentlig høring i perioden fra den 24.09 til den 19.11.2019

11

Kommuneplantillæg nr. 23 

Rammeområde Å-T18
Navn Solcellepark ved Tryggevældemark
Anvendelse Tekniske anlæg og jordbrugsformål
Bebyggelsens art Solcelleanlæg med tilhørende faciliteter samt 

transformatorstation.
Max. bebyggelsesprocent 
for den enkelte ejendom
Max. bebyggelseshøjde 3,5 meter for solcelleanlæg

7 meter for tansformatorstationer, dog op til 12 
meter for lynafledermaster.

Max. antal etager
Bemærkninger Solcelleparken skal afskærmes af beplantning-

bælter.
Der kan etableres indhegninger og faciliteter til 
græssende dyr.
Området skal overgå til jordbrugsformål, når 
solcelleparken ikke længere er i drift.

Fremtidige zoneforhold Landzone

å-t18  solcellepark tryggeVældemark

Å-T18

1æ
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Åbeskyttelseslinje
Tryggevælde Å nord for planområdet er omfattet af en beskyttelseslinje på 
150 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, og mindre dele af plan-
området 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.
Lokalplan 400-27 fastlægger afgrænsningen af byggefeltet for solcellean-
lægget samt placeringen af det omkransende beplantningsbælte, således at 
solcelleparken ikke berører arealer inden for åbeskyttelseslinjen.

Fund og fortidsminde beskyttelse
Museum Sydøstdanmark udført en arkivalske kontrol der viser, at der er 
registreret flere kendte fortidsminder inden for selve projektområdet:
I den nordligste del af arealet ligger en fredet gravhøj (F362819). Byggeri 
og landskabsændringer inden for 100 m af et fredet fortidsminde kræver 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Lige vest og syd for den fredede 
gravhøj er der registreret 3 overpløjede gravhøje. De 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 på arealet er der registreret gruber fra en bronzealderboplads.
I den sydlige del er der registreret endnu en overpløjet gravhøj, men den kan 
ikke ses på Højdemodellen (sort prik). Det kan dog ikke udelukkes, at der 
kan være grave bevaret, men højen vil være sværere at lokalisere.
Derudover er der ganske tæt på projektområder fundet en stenlagt vej over 
Stevns Å (sort streg på kortet), en mindst 100 m 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, at der er en meget høj risiko for, at der 
findes væsentlige fortidsminder på projektarealet. 
Følgende vil derfor fremgår af lokalplanens redegørelse: For at belyse om-
fanget og bevaringsgraden af væsentlige fortidsminder, både de kendte og 
ukendte, anbefales, at lave en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsar-
bejdet påbegyndes. Hvis der findes væsentlige fortidsminder er det bygher-
ren, som vælger om eventuelle fortidsminder skal udgraves eller friholdes for 
anlægsarbejde.

miljøVurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(Lov nr. 448 af 10. maj 2017) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelses-
niveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af pla-
ner og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme 
en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af planens indvirkning 
på miljøet.
Planforslaget er på baggrund af screeningen vurderet at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. 
Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslaget. Miljørapporten er 
i høring sammen med planforslaget.
Afsnit 2 i Miljøvurderingsloven beskriver, hvilke planer og programmer, der 
skal miljøvurderes, og hvordan denne proces gennemføres. Faxe Kommune 
har efter denne lov foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på 
miljøet. Planforslaget er på baggrund af screeningen vurderet at kunne få 
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væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvur-
dering. For at afdække, hvilke områder miljøvurderingen i den lovmæssige 
miljørapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning, som fastlægger 
omfanget af miljøvurderingen. Afgrænsningen viser, at planforslaget kan 
have væsentlig påvirkning på følgende miljøforhold, der derfor skal behand-
les og vurderes i miljørapporten:
• Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder visuelle på-

virkning 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 planforslaget.

retsVirkninger

Forslaget til kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkning overfor de 
ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når tillægget er vedtaget og 
dermed en del af kommuneplanen, indtræder følgende retsvirkninger:
• Indenfor byzoner kan byrådet modsætte sig udstykninger og bebyggelse, 

som er i strid med kommuneplanens rækkefølge bestemmelse.
• Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfat-

tet ef en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 
kommuneplanen.

• Indenfor byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig 
opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller   
ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med   
bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

• Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommu-
neplanen er udlagt til offentligt formål eller når området er omfattet af 
en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 til 
offentlig høring.

Faxe byråd den 12. september 2019

Ole Vive    Thomas Eriksen

Borgmester    Kommunaldirektør
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1 IndlednIng
På baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde 
Godser har Faxe Kommune besluttet at igangsætte planlægningen for en sol-
cellepark ved Tryggevælde Mark nord for Karise. For at realisere projektet er 
der udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg samt forslag til en lokalplan 
for området.  

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 med senere ændringer), skal der 
udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer indenfor fysisk 
planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller 
arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen 
påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.

Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da der gives mulighed 
for etablering af en solcellepark, som er omfattet af lovens bilag 2, punkt 3a) 
Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, 
som ikke er omfattet af bilag 1).

1.1 indholdet i Miljøvurderingen

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

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

2 Ikke teknIsk resumé 
Faxe Kommune har udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg for at give 
mulighed for etablering af en solcellepark ved Tryggevælde Mark nord for 
Karise. Der er ligeledes udarbejdet forslag til lokalplan for den planlagte 
solcellepark.

Lokalplanen vil give mulighed for opstilling af parallelle rækker af stativer 
med sydvendte solcellepaneler med en hældning på mellem 15 og 40 grader 
i forhold til vandret plan samt tilhørende invertere, transformerstationer og 
teknikbygninger. Anlæggene vil have en højde på maksimalt 3,5 meter, og 
solcelleparken vil blive indhegnet med et trådhegn og omgivet af beplant-
ningsbælter med en højde på 4 meter. Arealerne under og mellem solcel-
lepanelerne vil fremstå som græs arealer, der forventes at blive afgræsset 
af eksempelvis får. Interne veje / passager vil som udgangspunkt ligeledes 
fremstå som græsarealer, men de primære færdselsarealer i tilknytning til 
teknikbygninger mv. kan evt. anlægges som veje med en permeabel belæg-
ning som græsarmering, grus eller lignende med en bredde på maksimalt 6 
meter.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere en ny hovedtransformer-
station i den sydvestlige del af lokalplanområdet med en teknikbygning på 
op til 80 m2 og en højde på op til 5 meter, tekniske anlæg på op til 7 meters 
højde samt op til fire master med lynafledere på op til 12 meters højde. Der 
etableres særskilt indhegning med trådhegn omkring hovedtransformersta-
tionen.

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

Visuel påvirkning af naboer og landskab
Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af anlæggene vil 
være skjult på grund af terrænforholdene eller eksisterende bebyggelse og 
beplantning i landskabet. Herudover vil beplantningsbælter omkring solcel-
leparken på sigt kunne sløre eller helt skjule anlæggene. Solcellepanelerne vil 
desuden være antirefleksbehandlede, hvilket minimerer visuelle gener for de 
nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje. Lokalplanen 
sikrer en afstand på mindst 30 meter mellem solcelleanlæggene og de nær-
meste dele af de udendørs opholdsarealer omkring nabobeboelserne.

Eventuel ny hovedtransformerstation vil blive placeret i den sydvestlige del 
af lokalplanområdet omkring 500 meter fra nærmeste nabobeboelse og i stor 
afstand til offentlige veje, hvilket i sig selv begrænser synligheden.
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Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder særligt vindmøl-
ler og tracéer af master med højspændingsledninger. Beplantningsbælterne 
omkring solcelleparken vil ikke blot kunne afskærme udsynet til solcelle-
anlæggene, men de vil også kunne begrænse udsynet til de eksisterende 
tekniske anlæg set fra de nærmeste strækninger af især Køgevej og i mindre 
omfang Tinghusvej. Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke 
det regionale geologiske interesseområde og det særligt bevaringsværdige 
landskab omkring Stevns Ådal mod øst eller de oplevelsesmuligheder, der 
knytter sig hertil og til Tryggevælde Ådal nord for planområdet.

Øvrige miljømæssige forhold

Støj
I driftsfasen skal solcelleparken overholde de vejledende støjgrænser i Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’. De vejleden-
de grænseværdier for de nærmest liggende enkeltboliger vil være 55 dB(A) 
om dagen, 45 dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om natten.

I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Den samlede støj ved den enkelte nabobe-
boelse afhænger af de konkrete typer af invertere og transformere samt af 
deres antal og placering i forhold til nabobeboelserne. Som forudsætning for 
ibrugtagning af solcelleparken stilles der i lokalplanen og i byggetilladelsen 
krav om dokumentation for, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved 
de omkringliggende beboelser i det åbne land.

Placering af  lokalplanområdet 
for solcelleparken.
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Rekreative forhold
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke væsentlige rekreative 
interesser.

Luftforurening og klima
Solcelleparkens produktion af cirka 60 mio. kWh om året vil reducere udled-
ningen af drivhusgasser og forurenende stoffer fra konventionel energipro-
duktion. Set i forhold til gennemsnitsværdier 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, cirka 10,2 tons Nox og cirka 1,8 tons SO2. 
Set i forhold til kulproduceret elektricitet, vil der kunne opnås en årlig reduk-
tion på cirka 45.780 ton CO2, cirka 12,6 tons Nox og cirka 4,2 tons SO2.

Ressourcer og affald
Solcelleparkens produktion af cirka 60 mio. kWh om året vil reducere 
mængden af reststoffer fra konventionel energiproduktion. Set i forhold til 
gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet til forbrug 
i Danmark i 2017, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 1.146 ton 
slagger og flyveaske. Set i forhold til udledningen ved kulproduceret elek-
tricitet, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 3.222 ton slagger og 
flyveaske.

Overfladevand og grundvand
Overfladevand nedsives på marken og bortledes via dræn til Tryggevælde 
Å nord for lokalplanområdet. Der er tre mindre søer i lokalplanområdet, 
og ved etablering af solcelleparken vil der blive holdt en respektafstand på 
minimum 5 meter mellem søerne og stativer med solcellepaneler samt de 
tilhørende teknikbygninger og eventuelle grusveje. 

Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD). 
Området er ikke omfattet af indvindingsoplande uden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD), herunder nitratfølsomme indvindings-
områder (NFI), eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes are-
alet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne forventes at blive 
afgræsset af eksempelvis får. De græssende får vil i begrænset omfang tilføre 
organisk gødning, men der vil fremover ikke blive tilført handelsgødning 
eller anvendt pesticider på solcelleparkens arealer. På denne baggrund vur-
deres den fremtidige arealanvendelse at være af mere grundvandsbeskytten-
de karakter ligesom der vil være en reduceret påvirkning af overfladevand, 
herunder områdets søer og de omkringliggende vandløb og engområder.

Solcellepanelerne er el-producerende og indeholder ingen væsker eller lig-
nende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser.   

Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemiddel 
og isolation. Transformerne er forsynet med foranstaltninger, der forhindrer 
udslip. Der vil derfor ikke være risiko for udslip af olie til jord, grundvand og 
overfladevand. 

Ved etablering af eventuel ny hovedtransformerstation etableres store op-
samlingskar i beton under transformeren, og overfladevand udledes via en 
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olieudskiller til sivebrønd eller eventuelt til offentlig kloak i henhold til vilkår 
i spildevands tilladelse. Ved bortledning af overfladevand vil der derfor ikke 
være risiko for, at eventuelt oliespild fra transformeren bliver spredt. 

Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder anti-
refleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.

Natur (bilag IV arter)
Planområdet består overvejende af intensivt dyrkede markarealer, men der 
er tre mindre søer, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. To af vandhullerne er beliggende i remiser og i den sydligste af disse blev 
der i 2010 registreret en stor bestand af springfrø, som er opført på habitat-
direktivets bilag IV. I et vandhul i en remise umiddelbart øst for planområ-
det blev der ligeledes i 2010 registreret en stor bestand af springfrø samt en 
bestand af stor vandsalamander, der ligeledes er bilag IV art. 

I juli 2019 er der foretaget en besigtigelse af de tre vandhuller i planområdet 
samt en vurdering af  deres egnethed som ynglested for padder og potentiel 
forekomst af bilag IV arter. Der blev ikke registreret forekomst af bilag IV 
arter.

Vandhullerne i planområdet vurderes at være egnede som ynglested for 
padder, herunder bilag IV arterne springfrø og stor vandsalamander, der 
tidligere er registreret i planområdet eller i nærliggende vandhuller. Vand-
hullet, hvor der i 2010 blev registret springfrø, var dog stort set udtørret 
ved besigtigelsen i 2019, og vurderedes ikke at udgøre et godt ynglested på 
grund af væsentlig beskygning fra træer. Etableringen af solcelleparken på 
de omkringliggende markarealer vurderes ikke at få negativ påvirkning på 
eventuelle bilag IV-arter i vandhullerne.

0-alternativ
Der er ikke undersøgt egentlige alternativer udover det såkaldte 0-alternativ, 
der betegner situationen, hvor planforslagene ikke vedtages. Dette vil inde-
bære, at den hidtidige intensive landbrugsdrift fortsætter. 

Overvågning
I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil det blive overvåget, at solcelle-
parken etableres som forudsat i lokalplanen.

3 Planforslagene 
3.1 eKsisterende Forhold 
Det samlede planområde omfatter et areal på i alt cirka 85 ha, hvoraf det 
eksisterende rammeområde Å-T5 har et areal på cirka 17,5 ha og det nye 
rammeområde Å-T18 har et areal på cirka 67,5 ha. Lokalplanområdet for sol-
celleparken, der omfatter dele af de to rammeområder, har et areal på 74,4 
ha. Arealerne til solcelleparken anvendes i dag til landbrugsdrift.

Lokalplanområdet for solcelleparken er afgrænset, så der ikke indgår arealer 
inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen syd for Tinghus-
vej. En mindre del af området ligger inden for åbeskyttelseslinjen omkring 
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Den sydlige del af  lokalplanområdet set mod vest fra Køgevej med beplantningsbæltet omkring den eksisterende hoved-
transformerstation til venstre. Til højre ses højspændingsledninger i forbindelse med tracéet af  ca. 18 meter høje master 
diagonalt gennem lokalplanområdet og de fire ca. 68 meter høje vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet. I 
baggrunden midt i billedet anes tracéet af  ca. 30 meter høje master i forbindelse med højspændingsledningen, som løber 
langs den sydlige afgrænsning af  lokalplanområdet og fortsætter videre mod vest.   

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 antennema-
sten og tracérne af  master med højspændingsledninger i forbindelse med den eksisterende hovedtransformerstation.   

Den vestlige del af  lokalplanområdet set mod syd fra Tinghusvej med adgangsvejen til lokalplanområdet og de ca. 68 me-
ter høje vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet til højre i billedet. Her ses desuden et togsæt på jernbanen 
lige vest for lokalplanområdet og højspændingsledninger i forbindelse med tracéet af  master diagonalt gennem lokalplan-
området. I baggrunden skimtes tracéet af  master med højspændingsledninger langs den sydlige afgrænsning af  lokalplan-
området samt siloerne i forbindelse med erhvervsområdet syd for lokalplanområdet.
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Tryggevælde Å. I lokalplanområdet er der tre mindre arealer med beskyttet 
natur (§3 områder) og et beskyttet dige langs den sydlige afgrænsning. 
Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD), 
men uden for indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsom-
råder (NFI), og uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 

Planområdet grænser op til gennemfartsvejen Køgevej mod øst, Tinghusvej 
mod nord og mod vest ligger Østbanen mellem Køge og Fakse Ladeplads. 
I og omkring området er der herudover eksisterende tekniske anlæg i form 
af blandt andet vindmøller, en hovedtransformerstation (50/10 kV) med 
tilhørende tracéer af master med højspændingsledninger, erhvervsbyggeri og 
naturgasledning,  

Der kun er få beboelser tæt på området.

3.2 FreMtidige Forhold 
Vejadgang til solcelleparken skal foregå fra Tinghusvej via den eksisterende 
grusvej til de to østligste af de eksisterende vindmøller.

Solcelleparken vil bestå af solcellepaneler placeret på stativer med en samlet 
maksimal højde på 3,5 meter. Stativerne med solcellepaneler forventes at be-
stå af sektioner à cirka 40 x 4,0-5,5 meter, der opstilles i parallelle, sydvendte 
rækker med en indbyrdes afstand på 2,5-8 meter. Solcellepanelerne vil have 
en hældning på mellem 15 og 40 grader i forhold til vandret plan. 

Antallet af invertere (omformere fra jævnstrøm til vekselstrøm) og transfor-
mere samt deres størrelse og placering vil blandt andet afhænge af det valgte 
koncept for nettilslutning. Invertere vil kunne placeres direkte på stativerne 
under solcellepanelerne, og kioske med transformere vil ligeledes eventuelt 
kunne placeres helt eller delvist under solcellepanelerne alt efter højden på 
disse. Invertere og transformere  kan dog også samles i større enheder, der 
placeres i bygninger mellem solcellepanelerne. Disse bygninger kan eksem-
pelvis bestå af 20 eller 40 fods containere med et areal på ca. 15 eller 30 m2 
(6 eller 12 x 2,5 meter) og en højde på maksimalt 3,5 meter inklusiv sokkel. 

Herudover kan der eventuelt være behov for 1-2 teknikbygninger med 
kontrol- og koblingsanlæg for det samlede anlæg, såfremt solcelleparken 
tilsluttes den eksisterende hovedtransformerstation sydøst for planområdet. 
Bygninger vil maksimalt have en højde på 3,5 meter over terræn. 

Der forventes etableret en ny selvstændig hovedtransformerstation, som 
udelukkende skal betjene solcelleparken, der forventes tilsluttet hovedtrans-
formerstationen (132/50 kV) ved Haslev. Denne skal placeres i den sydvest-
lige del af planområdet, og den vil omfatte et samlet areal på op til 3.000 m2. 
En teknikbygning med kontrol- og koblingsanlæg kan opføres med et areal 
på maksimalt 80 m2 og i en højde på op til 5 meter, og de tilhørende uden-
dørs tekniske anlæg kan have en højde på op til 7  meter. Herudover kan der 
opstilles op til fire lynafledningsmaster med en højde på op til 12 meter.   

Solcelleparken vil blive omgivet af et trådhegn med en højde på op til 2,5 
meter og afskærmes mod omgivelserne af beplantningsbælter. Beplantnings-
bælter skal som udgangspunkt have en bredde på 6 meter og en højde på 4 
meter. Eventuel ny hovedtransformerstation vil  blive omgivet af selvstændig 
indhegning. 
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Alle anlæg etableres på markarealer, idet eksisterende beplantning i forbin-
delse med beskyttet dige og beskyttede naturarealer mv. friholdes. Dele af 
remiserne omkring de beskyttede søer forventes at blive fjernet, dog vil der 
ikke blive etableret anlæg nærmere de beskyttede søer end 5 meter. Arealer 
inden for åbeskyttelseslinjen friholdes ligeledes for anlæg, herunder det om-
kransende beplantningsbælte. Markarealerne under og omkring stativerne 
med solcellepaneler udlægges med græs. Interne færdselsarealer i området 
vil ligeledes fremstå som græsarealer, men de primære færdselsarealer i 
tilknytning til transformere og teknikbygninger mv. kan eventuelt anlægges 
som veje med en permeabel belægning som græsarmering, grus eller lignen-
de med en bredde på maksimalt 6 meter.

Landbrugsdriften i området opretholdes, idet arealerne forventes at blive 
afgræsset af eksempelvis får i forbindelse med potentiel økologisk lam-
meproduktion, hvor der hverken sprøjtes eller gødes. Evt. læskure til får 
etableres med maksimal højde på 3,5 meter og placeres så vidt muligt under 
solcellepanelerne. Anvendelsen til solcellepark og græsningsarealer for får 
vil ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende karakter end 
den nuværende landbrugsdrift med dyrkede marker, idet udvaskningen af 
næringsstoffer og anvendelse af sprøjtemidler vil blive reduceret.

Solcelleparken vil have en levetid på omkring 30 år, hvor den vil produce-
re vedvarende energi. Solcelleparken forventes årligt at kunne producere 
omkring 60 mio. kWh svarende til elforbruget i cirka 15.000 enfamilieshuse. 
Solcelleparken vil kunne reducere udledningen af CO2 med 10.860 tons, når 
man sammenligner med  den gennemsnitlige udledning ved produktion af 
elektricitet til forbrug i Danmark i 2017. Solcelleparken vil således yde et 
væsentligt bidrag til de statslige, regionale og kommunale klima- og mil-
jømålsætninger.    

Med kommuneplantillæg nr. 23 ændres betegnelse og bestemmelserne for 
rammeområde Å-T5 omkring de fire eksisterende vindmøller, så området 
udover vindmøllerne kan anvendes til solcelleanlæg med tilhørende facilite-
ter, hvor bebyggelseshøjden generelt fastsættes til maksimalt 3,5 meter. Der 
gives mulighed for etablering af en hovedtransformerstation med en bebyg-
gelseshøjde på maksimalt 7 meter, dog op til 12 meter for lynafledningsma-
ster. Herudover udlægges et nyt rammeområde Å-T18, der kan anvendes til 
tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter, hvor bebyg-
gelseshøjden generelt fastsættes til maksimalt 3,5 meter. Der gives ligeledes 
mulighed for etablering af en hovedtransformerstation med en bebyggelses-
højde på maksimalt 7 meter, dog op til 12 meter for lynafledningsmaster. De 
ændrede bestemmelser for rammeområde Å-T5 og bestemmelserne for det 
nye rammeområde Å-T18 har ingen konsekvenser i forhold til lokalplan 400-
17 for vindmøller ved Store Linde.

Lokalplan 400-27 for solcelleparken ved Tryggevælde Mark fastlægger nær-
mere bestemmelser for arealernes anvendelse under hensyntagen til bygge- 
og beskyttelseslinjer mv. Lokalplanen har bonusvirkning, hvilket indebærer, 
at lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser, der ellers 
ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, herunder ændret 
anvendelse, byggeri og anlægsarbejder samt udstykning. Der stilles vilkår 
om fjernelse af byggeri og anlæg samt retablering af arealerne, når driften af 
solcelleparken ophører.
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4 afgrænsnIng af mIljøvurderIngen 
For at afdække, hvilke emner miljøvurderingen i den lovmæssige miljø-
rapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning (screening og scoping). 
I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljøforhold, der er relevan-
te, og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af planforslagene. 
Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos berørte myndigheder, 
herunder Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Museum 
Sydøstdanmark, Østsjællands Museum, Stevns Kommune, Center for Plan 
og Miljø i Faxe Kommune samt forsyningsvirksomhederne Cerius og Dansk 
Gas Distribution og interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsfor-
ening (Faxe Afdeling), Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. 

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

• Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder visuelle på-
virkning 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.

5 mIljøvurderIng 
5.1 visuelle påvirKninger aF naboer og landsKab

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

Der er udvalgt fotos fra i alt fem positioner omkring den planlagte solcel-
lepark, hvor der er udarbejdet simple visualiseringer med angivelse af de 
afskærmende beplantningsbælter omkring solcelleparken. I redegørelsen på 
de følgende sider henvises til de relevante fotopunkter for visualiseringerne, 
som er indsat i redegørelsen. 

Der er valgt billeder fra positioner ved de nærmeste veje omkring solcelle-
parken, hvorfra trafikanter og lokale beboere vil kunne opleve de nye anlæg 
på tæt hold. På korte, højtliggende strækninger af Tinghusvej, hvor dele 
af solcelleanlægget vurderes at være synligt henover beplantningsbæltet 
på grund af terrænforholdene, er arealet markeret med en hvid flade (se 
visualisering fra fotopunkt D og E). I praksis vil solcellepanelerne fremstå 
som mørke flader og være mindre tydelige i landskabet. Fra de pågældende 
betragtningsvinkler vil man primært se bagsiden af panelerne.

På grund af solcelleanlæggets relativt lave højde vil dets potentielle synlighed 
på større afstand ofte være begrænset af terræn eller bebyggelse og beplant-
ning i landskabet, som det fremgår af billederne på side 12, og beplantnings-
bælterne omkring solcelleparken vil yderligere sløre eller på sigt helt afskær-
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Udsigt mod nord fra den sydligste del af  St. Lindevej ved Dalbyvej omkring 800 meter sydvest for lokalplanområdet. De 
eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet ses midt i billedet. Den eksisterende bevoksning i land-
skabet vil afskærme udsynet til solcelleparken.

Udsigt mod nordøst fra St. Lindevej omkring 600 meter vest for den nærmeste del af  lokalplanområdet. De eksisterende 
vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet ses midt i billedet, og herudover ses tracéet af  master med højspæn-
dingsledninger langs den sydlige afgrænsning af  lokalplanomådet. Den eksisterende bevoksning i landskabet vil afskærme 
udsynet til solcelleparken.

Udsigt mod sydøst fra Tinghusvej omkring 700 meter vest for den nærmeste del af  lokalplanområdet. De eksisterende 
vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet ses i højre side af  billedet. Den eksisterende bevoksning i landskabet 
vil afskærme udsynet til solcelleparken.
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me solcelleanlægget særligt i sommerhalvåret, når der er blade på buske og 
træer. Mindre dele af de højeste elementer i forbindelse med en eventuel ny 
hovedtransformersation, herunder primært lynafledningsmaster, vil kunne 
være synlig henover beplantningen set fra vejene mod vest og syd, hvilket 
dog vurderes at være af underordnet betydning på grund af afstandsforhol-
dene og set i forhold til de eksisterende, højere master med højspændings-
ledninger og ikke mindst de væsentligt mere markante vindmøller i umiddel-
bar nærhed.

5.1.2 Omkringliggende beboelser og veje

Beboelser
Langs vejene umiddelbart omkring planområdet for solcelleparken ved Tryg-
gevælde Mark er der kun få beboelser. 

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

Lokalplanen sikrer, at der holdes en afstand på mindst 30 meter mellem de 
udendørs opholdsarealer omkring beboelserne og selve solcelleanlæggene, og 
at der etableres beplantningsbælter mellem beboelserne og solcelleanlægge-
ne. Beplantningsbælterne vil på sigt kunne skjule solcelleanlæggene, når de 
efter skønsmæssigt 4-5 vækstsæsoner har nået en højde på omkring 4 meter. 

Fotopunkter til visualiseringer
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Fra eventuelle opholdsrum på 1. sal vil solcelleanlæggene dog kunne være 
synlige henover beplantningsbælterne. 

Den eventuelle nye hovedtransformerstation vil blive placeret omkring 500 
meter fra nærmeste nabobeboelse.

Veje
Når man færdes på Køgevej og Tinghusvej umiddelbart omkring planom-
rådet for solcelleparken, vil landskabsoplevelsen ændre karakter, idet der i 
dag ofte er åbne marker på begge side af vejene. Dette gælder den nordlige 
strækning af gennemfartsvejen Køgevej øst for planområdet, hvor der i øvrigt 
er mindre p-pladser / rastepladser på hver side af vejen, og størstedelen af 
Tinghusvej nord for planområdet, hvor der er en lille rasteplads ved Trygge-
vælde Å.

Ved etablering af solcelleparken og de tilhørende beplantningsbælter vil der 
kun være mulighed for udsyn over landskabet til den ene side af vejen på den 
pågældende strækning af Køgevej og på den østligste del af Tinghusvej. På 
den øvrige strækning af Tinghusvej friholdes et åbent areal inden for fortids-
mindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen syd for Tinghusvej og inden for 
åbeskyttelseslinjen omkring Tryggevælde Å. Beplantningsbælterne vil på sigt 
kunne skjule solcelleanlægget, så strækningerne fremstår grønne, og solcel-
leparken er skjult (se visualiseringerne fra fotopunkt A, B, C, D og E). Fra hø-
jere køretøjer som busser og lastbiler vil solcelleanlæggene dog kunne være 
synlige henover beplantningsbælterne. På korte, højtliggende strækninger af 
Tinghusvej mod nordøst og i mindre grad mod nordvest vil det være muligt 
at se dele af solcelleparken henover det omkransende beplantningsbælte i 
forbindelse med det lavtliggende, åbne areal vest og sydvest for gravhøjen 
syd for Tinghusvej (se visualisering fra fotopunkt D og E). På Køgevej og 
Tinghusvej vil der desuden punktvis være kik til mindre dele af solcellepar-
ken gennem huller i beplantningsbælterne i forbindelse med naturgaslednin-
gen, der krydser gennem området, hvor der ikke må være beplantning inden 
for en afstand af 2 meter fra ledningsmidte.

Fra vejstrækningerne på større afstand, herunder Dalbyvej og St. Lindevej 
henholdsvis syd og vest for planområdet, er der eksisterende levende hegn 
samt vildtremiser og bevoksninger i forbindelse med bebyggelser, som 
afskærmer udsynet til solcelleparken (fotos side 12). Der er ikke konstateret 
højtliggende, åbne områder med markante udsigtspunkter i det omkringlig-
gende landskab, hvorfra solcelleparken vil kunne være synlig. 

Lysrefleksioner
Solcellepanelerne orienteres mod syd og forventes at have en lav hældning 
på mellem 15 og 40 grader. Der vurderes derfor primært at være potentiel 
risiko for lysrefleksioner ved lav sol (morgen og aften) ved naboerne øst og 
eventuelt vest for solcelleparken. I forhold til trafikanter på Køgevej vil even-
tuelle lysrefleksioner kunne opleves som kortvarige blink, når man passerer 
forbi.

Moderne typer af solcellepaneler er antirefleksbehandlede, hvilket minime-
rer visuelle gener fra lysrefleksioner, og de planlagte beplantningsbælter om-
kring solcelleparken vil yderligere medvirke til at reducere potentielle gener.
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Fotopunkt A. Eksisterende forhold set mod nord fra Køgevej ved den sydøstligste del af  solcelleparken. Køgevej ses i 
højre side af  billedet, og i højre side af  billedet ses to af  de eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanom-
rådet samt tracéet af  master med højspændingsledninger, som krydser gennem området.

Fotopunkt A. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Udsynet til de eksisterende vindmøller og tracéet af  
master med højspændingsledninger vil ligeledes blive afskærmet. Da beplantningsbæltet er trukket tilbage i forhold til 
Køgevej af  hensyn til eventuel fremtidig vejudvidelse eller etablering cykelsti, vil landskabsrummet omkring vejen fremstå 
knap så lukket, som hvis beplantningsbæltet var placeret i vejskel.
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Fotopunkt B. Eksisterende forhold set mod syd fra krydset ved Køgevej og Tinghusvej ved den nordøstligste del af  solcel-
leparken. Køgevej ses i venstre side af  billedet, og de eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet 
ses i højre side af  billedet. Foran vindmøllerne og til venstre herfor ses remiserne ved de to nordligste søer i området.

Fotopunkt B. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Udsynet til de eksisterende vindmøller vil ligeledes blive 
afskærmet. Da beplantningsbæltet er trukket tilbage i forhold til Køgevej af  hensyn til eventuel fremtidig vejudvidelse eller 
etablering cykelsti, vil landskabsrummet omkring vejen fremstå knap så lukket, som hvis beplantningsbæltet var placeret i 
vejskel.
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Fotopunkt C. Eksisterende forhold set mod vest fra krydset ved Køgevej og Tinghusvej ved den nordøstligste del af  
solcelleparken. Tinghusvej og bevoksningen på gravhøjen umiddelbart syd for vejen ses i højre side af  billedet, og i ven-
stre side af  billedet ses de eksisterende vindmøller umiddelbart sydvest for lokalplanområdet. Foran vindmøllerne og til 
venstre herfor ses remiserne ved de to nordligste søer i området.

Fotopunkt C. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Beplantningsbæltet vil eventuelt kunne placeres tættere 
på Tinghusvej. På grund af  beplantningsbæltet vil der ikke være mulighed for kik til gravhøjen fra denne strækning af  
Tinghusvej, som ligger tættest på Køgevej. Udsynet til de eksisterende vindmøller vil ligeledes blive afskærmet. 
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Fotopunkt D. Eksisterende forhold set mod vest fra Tinghusvej nordøst for solcelleparken. Til højre for billedets midte 
ses gravhøjen syd for Tinghusvej, som er indhyllet i bevoksning. Til venstre for billedets midte ses de eksisterende vind-
møller umiddelbart sydvest for planområdet, og til venstre herfor ses remiserne ved de nordligste af  søerne i området.

Fotopunkt D. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Dele af  solcelleparken (vist med hvid flade, der dog i 
praksis vil fremstå mørk og mindre tydelig) vil være synlig henover det omkransende beplantningsbælte i forbindelse med 
det lavtliggende, åbne areal vest og sydvest for gravhøjen syd for Tinghusvej. Dette vil gøre sig gældende på en kort, højt-
liggende strækning, når man er kommet fri af  beplantningsbæltet langs den østligste del af  Tinghusvej. Længere fremme 
ligger vejen lavere i terrænet, så beplantningsbæltet vil afskærme solcelleparken.
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Fotopunkt E. Eksisterende forhold set mod øst fraTinghusvej nordvest for solcelleparken. Til venstre i billedet ses grav-
højen syd for Tinghusvej, som er indhyllet i bevoksning. Længst til venstre ses bevoksning i haven ved nabobeboelsen, 
som ligger nord for Tinghusvej. Midt i billedet ses remiserne ved de to nordligste søer i området.

Fotopunkt E. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Mindre dele af  solcelleparken (markeret med hvid flade, 
der i praksis vil fremstå mørk og mindre tydelig) vil eventuelt være synlig henover det omkransende beplantningsbælte i 
forbindelse med det lavtliggende, åbne areal vest og sydvest for gravhøjen syd for Tinghusvej. Dette gælder for en kort, 
højtliggende strækning på den vestligste del af  Tinghusvej. Længere fremme ligger vejen lavere i terrænet, så beplantnings-
bæltet vil afskærme solcelleparken. Der vil fortsat være et kik til gravhøjen, der dog er indhyllet i eksisterende bevoksning.
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Lokalplanområdet for sol-
celleparken ved Tryggevælde 
Mark set i forhold til større 
sammenhængende landskaber 
i Stevns Kommune.

Lokalplanområdet for 
solcelleparken ved Trygge-
vælde Mark set i forhold til 
henholdsvis særligt beva-
ringsværdige landskaber i 
Faxe Kommune og områder 
med landskabelige interesser 
i Stevns Kommune (grøn) 
samt oplevelsesområde i Faxe 
Kommune (blå).

Karise

Hårlev

Hellested

Karise

Hårlev

Hellested
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5.1.3 Særligt bevaringsværdige landskaber
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er der udpeget særligt bevarings-
værdige landskaber, hvor der skal tages særlige hensyn til de landskabelige 
interesser, herunder skal områdernes særligt karakteristiske landskabsele-
menter sikres. Den planlagte solcellepark grænser op til ”Stevns Ådal og 
morænelandskab”, der er udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab.

De tilstødende dele af  Stevns Ådal, som ligger i Stevns Kommune, er i Kom-
muneplan 2017 for Stevns Kommune udpeget som et område med land-
skabelige interesser. Dette område indgår desuden i udpegningen af større 
sammenhængende landskaber, der udover Stevns Ådal blandt andet omfat-
ter landskabet omkring Hellested længere mod øst og Tryggevælde Ådal mod 
nord. I kommuneplanen for Faxe Kommune er der ingen udpegninger af 
større sammenhængende landskaber i nærheden af planområdet.

Stevns ådal og morænelandskab
Den nordligste del af det særligt bevaringsværdige landskab omfatter områ-
det vest for Stevns Å omkring hovedbygningen og parken ved Tryggevælde 
Gods samt Tryggevælde Å på begge sider af Køgevej. Syd for Tinghusvej / By-
gaden er det kun arealerne mellem Køgevej og Stevns Å, der indgår i udpeg-
ningen. Planområdet for solcelleparken ved Tryggevælde Mark ligger således 
umiddelbart sydvest og vest for det særligt bevaringsværdige landskab.

Når man færdes på Køgevej øst for planområdet er der mere eller mindre frit 
udsyn mod øst over landskabet omkring Stevns Ådal. På den sydlige del af 
strækningen er der dog sammenhængende bebyggelse og bevoksning langs 
vejen, som spærrer for udsynet, så der kun punktvis er mindre kik til ådalen. 

På den nordligste strækning af Køgevej omkring krydset ved Tinghusvej /
Bygaden er der ligeledes udsyn mod nord over den del af det særligt be-
varingsværdige landskab, som ligger nord for Tinghusvej mellem Køgevej 
og Tryggevælde Å. Set herfra fremstår ådalen dog ikke tydeligt på grund af 
terrænforholdene. 

Når man færdes på Tinghusvej nord for planområdet er der udsyn mod nord 
over Tryggevælde Ådal, hvor åen tydeligt markerer sig set fra den vestlige 
strækning af vejen. Her løber åen tæt på vejen, og der er anlagt en lille raste-
plads ved bredden af åen. På den østligste strækning nærmest Køgevej er der 
ligeledes udsyn over ådalen med Tryggevælde Å i nordvestlig retning, mens 
ådalen er vanskeligere at opfatte i nordlig retning på grund af terrænforhol-
dene. 

Fra den østligste del af Tinghusvej nærmest Køgevej er der desuden udsyn 
over det særligt bevaringsværdige landskab omkring Stevns Ådal mod øst 
og sydøst. Udsynet mod sydøst vil blive afskærmet af solcelleparken og det 
tilhørende beplantningsbælte.          

Samlet set vurderes solcelleparken ikke at have væsentlig betydning for 
oplevelsen af det særligt bevaringsværdige landskab omkring Stevns Ådal, 
herunder den del af Tryggevælde Ådal, som indgår i udpegningen. Kun på 
den østligste strækning af Tinghusvej nærmest Køgevej vil udsynet mod 
sydøst til landskabet omkring Stevns Ådal blive afskærmet af solcelleparken 
og det tilhørende beplantningsbælte. 
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Oplevelsesområder
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er der udover de særligt bevarings-
værdige landskaber også udpeget såkaldte oplevelsesområder, der omfatter 
områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Nogle oplevelsesmulig-
heder er betinget af udsigter, som er illustreret ved udsigtspile på kommu-
neplanens kort. For at sikre disse udsigtsmuligheder, må der ikke opføres 
byggeri, som helt afskærer udsigten fra de udpegede områder.

Bræmmer langs henholdsvis den østlige og nordlige del af planområdet, der 
grænser op til det særligt bevaringsværdige landskab, er udpeget som ople-
velsesområde. Mod nordvest omfatter udpegningen af oplevelsesområdet 
desuden arealer nord for Tinghusvej langs Tryggevælde Å, som grænser op 
til udpegningen af et større sammenhængende landskab i Stevns Kommune. 
I forbindelse med den del af oplevelsesområdet, som ligger langs Køgevej, er 
der angivet udsigtspile i retning mod Hellested Kirke, som ligger godt 1 km 
mod øst på den modsatte side af Stevns Ådal i Stevns Kommune. Pilene er 
placeret henholdsvis ved vejkrydset mellem Køgevej og Tinghusvej / Byga-
den og syd herfor på strækningen langs den østlige del af planområdet.

I kommuneplanen for Stevns Kommune er der udpeget kirkeomgivelser 
omkring Hellested Kirke, som omfatter henholdsvis et nærvirkningsområde, 
hvor kirken opleves som et dominerende element, og fjernvirkningsområ-
der, hvorfra kirken opleves som et markant element med betydning for det 
samlede landskabsbillede. Den nærmeste del af de udpegede kirkeomgivelser 
ligger omkring 600 meter nordøst for planområdet. På grund af afstandsfor-
holdene samt bebyggelse og bevoksning omkring Hellested Kirke er der ikke 
udsyn fra kirken i retning mod solcelleparken ved Tryggevælde Mark.

Når man færdes på Køgevej på den del af strækningen øst for planområdet, 
hvorfra der er udsyn over Stevns Ådal, er det kun tårnet på Hellested Kirke, 
der markerer sig henover bevoksningen i landskabet. Tårnet er mest synligt 
fra strækningen umiddelbart nord for bebyggelsen på østsiden af Køgevej. 
Længere mod nord er det kun den øverste del af tårnet, der er synlig, og i 
nogle tilfælde er tårnet helt skjult af bevoksning. Etableringen af solcelle-
parken og det tilhørende beplantningsbælte vil ikke påvirke udsigtsmulighe-
derne mod øst fra Køgevej. Arealerne inden for vejbyggelinjen vest for vejen 
vil ligeledes blive friholdt for solcelleanlæg, og det tilhørende afskærmende 
beplantningsbælte vil blive placeret, så der fortsat vil kunne være udsyn mod 
øst fra disse arealer, herunder fra en eventuel cykelsti langs Køgevej såfremt 
denne på et tidspunkt skulle blive aktuel.   

Når man færdes på Tinghusvej nord for planområdet, kan den øverste del af 
tårnet på Hellested Kirke ligeledes være synlig, dog i mere begrænset omfang 
end set fra Køgevej. Fra den vestligste, højtliggende strækning nærmest jern-
banen ses den øverste del af tårnet henover terræn og bevoksning mod øst, 
men på den mellemste, lavtliggende strækning er udsynet mod øst afskær-
met på grund af terrænforholdene. På den østligste, højereliggende stræk-
ning nærmest Køgevej, hvorfra der er udsyn over Stevns Ådal mod øst og 
sydøst, kan den øverste del af tårnet på Hellested Kirke atter ses henover be-
voksningen. Det vurderes, at udsynet til kirketårnet fra den østligste stræk-
ning af Tinghusvej nærmest Køgevej ikke vil blive afskærmet af solcellepar-
ken med det tilhørende beplantningsbælte. Beplantningsbæltet vil heller ikke 
påvirke udsynet til kirketårnet set fra den vestligste strækning af Tinghusvej. 
På grund af kirketårnets meget begrænsede synlighed vurderes det i øvrigt 
ikke at have større betydning for de landskabelige oplevelsesmuligheder på 
denne vejstrækning, som i høj grad knytter sig til Tryggevælde Ådal nord for 
vejen, og i mindre grad til gravhøjen syd for vejen, som er indhyllet i eksiste-
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Lokalplanområdet for sol-
celleparken ved Tryggevælde 
Mark set i forhold til regionalt 
geologisk interesseområde.

Karise

Hårlev

Hellested

rende bevoksning.

5.1.4 Regionale geologiske interesseområder 
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune og i Kommuneplan 2017 for Stevns 
Kommune er der udpeget regionale geologiske interesseområder. Udpegnin-
gen stammer fra regionplanerne for det tidligere Storstrøm Amt og er vide-
reført i kommuneplanerne. Værdifulde geologiske landskabs træk og blottede 
profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal om muligt 
bevares og beskyttes i henhold til kommuneplanernes retningslinjer. 

Tryggevælde Å
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 lokalplan-
området omfatter Stevns Ådal, mens den nordlige del af interesseområdet 
omfatter Tryggevælde Ådal fra Tryggevælde Ås sammenløb med Stevns Å 
nordøst for lokalplanområdet til udløbet i Køge Bugt ved Strøby Egede. Lo-
kaliteten udgør en vigtig beskrivelse af det stevnske landskabs dannelse.

I landskabskarakteranalysen, der er udarbejdet i forbindelse med Kommu-
neplan 2013 for Faxe Kommune, er der foretaget en opdeling af landskabet i 
karakterområder og delområder. Her udgør Køgevej grænsen mellem to ka-
rakterområder, hvor karakterområdet øst for vejen omfatter ådalen omkring 
Stevns Å, der betegnes som et særlig karakteristisk og oplevelsesrigt delom-
råde, der skal beskyttes, og karakterområdet vest for vejen, hvor lokalplan-
området er placeret, betegnes som et karaktersvagt delområde, der fremstår 
forstyrret af krydsende højspændingsledninger og kan udvikles. 
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Det vurderes, at afgrænsningen af karakterområder og delområder i land-
skabskarakteranalysen 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 bag-
grund 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.

5.1.5 Kumulative effekter 
Der er ingen eksisterende eller planlagte solcelleanlæg i nærheden, som 
vil kunne bidrage med kumulative effekter, men der er flere andre typer 
af tekniske anlæg, som bidrager til at give landskabet et teknisk præg. Det 
drejer sig særligt om de fire vindmøller på 68 meters højde ved Store Linde 
og den sydvestlige del af Tryggevælde Mark og den eksisterende hovedtrans-
formerstation mod sydøst ved Køgevej med tilhørende antennemast på 34 
meters højde og tracéer af henholdsvis 18 og 30 meter høje master med høj-
spændingsledninger, som kan ses på større afstand fra det omkringliggende 
landskab. 

Solcelleparken vurderes kun i mindre omfang at bidrage til den tekniske 
prægning af landskabet, idet de omkringliggende beplantningsbælter, der 
skal afskærme solcelleanlæggene, samtidigt vil kunne afskærme udsynet over 
Tryggevælde Mark fra især den nærmeste strækning af Køgevej til vindmøl-
lerne og masterne med højspændingsledninger. Tilsvarende effekt vil kun i 
mindre omfang gøre sig gældende fra den nærmeste strækning af Tinghus-
vej, da beplantningsbæltet her på størstedelen af strækningen placeres på 
relativ stor afstand af vejen, så dele af vindmøller og master vil kunne ses 
henover beplantningsbæltet.  

5.1.6 Samlet vurdering af visuelle påvirkninger af naboer og landskab
Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af anlæggene vil 
være skjult på grund af terrænforholdene eller eksisterende bebyggelse og 
beplantning i landskabet. Herudover vil beplantningsbælter omkring solcel-
leparken på sigt kunne sløre eller helt skjule anlæggene. Solcellepanelerne vil 
desuden være antirefleksbehandlede, hvilket minimerer visuelle gener for de 
nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje. Lokalplanen 
sikrer desuden en afstand på mindst 30 meter mellem solcelleanlæggene og 
de nærmeste dele af de udendørs opholdsarealer omkring nabobeboelserne.

Eventuel ny hovedtransformerstation vil blive placeret i den sydvestlige del 
af lokalplanområdet omkring 500 meter fra nærmeste nabobeboelse og i stor 
afstand til offentlige veje, hvilket i sig selv begrænser synligheden.

Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder særligt vindmøl-
ler og tracéer af master med højspændingsledninger. Beplantningsbælterne 
omkring solcelleparken vil ikke blot kunne afskærme udsynet til solcelle-
anlæggene, men de vil også kunne begrænse udsynet til de eksisterende 
tekniske anlæg set fra de nærmeste strækninger af især Køgevej og til dels 
Tinghusvej. Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke det regi-
onale geologiske interesseområde og det særligt bevaringsværdige landskab 
omkring Stevns Ådal mod øst eller de oplevelsesmuligheder, der knytter sig 
hertil og til Tryggevælde Ådal nord for planområdet.
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5.2 øvrige MiljøMæssige påvirKninger

5.2.1 Støj

Anlægsfase
Støjbelastningen i anlægsfasen består af støj fra de anvendte entreprenørma-
skiner, arbejdsprocesser og fra transport af materialer til og fra området.

Midlertidige støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter i forbin-
delse med bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen senest 14 
dage før aktiviteten agtes påbegyndt, jf. bekendtgørelse om miljøregulering 
af visse aktiviteter. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og 
de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage 
for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, her-
under driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Anlægsarbejderne forventes at foregå på hverdage i dagtimerne inden for 
normal arbejdstid mellem kl. 7 og 18.

Driftsfase
I driftsfasen skal solcelleparken overholde de vejledende støjgrænser i Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’.

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

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

I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Støjpåvirkningen vil typisk være højest om 
dagen, når solen skinner og solcellerne producerer strøm. Lokalplanen sikrer 
en afstand på minimum 30 meter fra de nærmeste dele af solcelleanlæggene 
til skel mod nabobeboelser, og den generelle afstandsdæmpning vil medføre 
en reduktion i støjen på omkring 30 dB(A). En eventuel ny hovedtransfor-
merstation vurderes ikke give anledning til støjgener ved nabobeboelser, da 
der vil være en afstand på omkring 500 meter mellem hovedtransformersta-
tionen og de nærmeste nabobeboelser. Den generelle afstandsdæmpning vil 
her medføre en reduktion i støjen på omkring 50 dB(A).

Støjniveauet fra vekselretter (inverter) vil i stor grad afhænge af effektstørrel-
se, og om der anvendes forceret køling (blæser). Støjniveau ligger typisk mel-
lem 30-60 dB. Hovedparten af støjen vil komme fra blæseren, der kan være 
styret, så den flyttede luftmængde afhænger af vekselretterens belastning. 
Der er derfor ikke tale om et permanent højt støjniveau. Støj fra vekselretter 
uden forceret køling vil typisk alene være karakteriseret ved en højfrekvent 
tone, der kan sammenlignes med hylelyden fra et ældre TV. Støjniveauet er 
mindre end for et køleskab (typisk op til 40 dB). Støjen fra vekselrettere, der 
anvender forceret køling, kan sammenlignes med støj fra en vaskemaskine 
(40-50 dB). (Vejledning om solceller. Dansk Standard 2012).

De mindre typer af transformerne, der skal placeres i solcelleparken støjer 
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typisk omkring 40 dB(A). Større typer af centrale invertere og transformere 
er mere støjende og vil skulle placeres på større afstand af nabobeboelser.

Den samlede støj ved den enkelte nabobeboelse afhænger af de konkrete 
typer af invertere og transformere samt af deres antal og placering i forhold 
til nabobeboelserne. Som forudsætning for ibrugtagning af solcelleparken 
stilles der i lokalplanen og i byggetilladelsen krav om dokumentation for, at 
de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de omkringliggende beboelser 
i det åbne land.

5.2.2 Rekreative forhold
Der er ingen konkrete udpegninger af friluftsområder, fritidsfaciliteter eller 
andre rekreative faciliteter i nærheden af planområdet i henhold til Kommu-
neplan 2013 for Faxe Kommune og Kommuneplan 2017 for Stevns Kommu-
ne.

På Naturstyrelsens hjemmeside ’Ud i naturen’ er der ikke registreret over-
natnings- eller friluftsfaciliteter i nærheden af planområdet. Der er heller 
ikke registreret vandre- og cykelruter eller lignende. Køgevej indgår i Mar-
gueritruten, der er en afmærket turistrute for bilister, som strækker sig over 
4.218 km og fører gennem de mest naturskønne landskaber i Danmark.

På Køgevej på strækningen øst for planområdet er der to mindre p-pladser 
henholdsvis øst og vest for vejen og ved Tinghusvej er der en lille rasteplads 
nord for vejen på den strækning, der ligger tættest på Tryggevælde Å. Ved 
sidstnævnte er der et affaldsstativ, men herudover er der ingen publikumsfa-
ciliteter. 

Der er vildtremiser i forbindelse med to af søerne i området, men der vurde-
res ikke at være væsentlige jagtinteresser. Ved etablering af solcelleparken vil 
det ikke være muligt at gå på jagt i lokalplanområdet.

Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke væsentlige rekreative 
interesser og berører ikke de to nævnte p-pladser eller rastepladsen, herun-
der udsynet fra disse over ådalene eller udsynet til gravhøjen syd for Ting-
husvej.

5.2.3 Luftforurening og klima
Solcelleparken vil kunne producere cirka 60 mio. kWh om året, hvormed 
der ydes et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser og 
forurenende stoffer fra konventionel energiproduktion. 

Beregnes reduktionen i forhold til gennemsnitsværdier 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, cirka 10,2 tons NOx og cirka 1,8 
tons SO2. Såfremt solcelleparkens produktion erstatter kulproduceret elek-
tricitet, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 45.780 ton CO2, cirka 
12,6 tons NOx og cirka 4,2 tons SO2.

5.2.4 Ressourcer og affald
Solcelleparkens produktion af cirka 60 mio. kWh om året vil reducere mæng-
den af reststoffer fra konventionel energiproduktion. 
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Beregnes reduktionen i forhold til gennemsnitsværdier for udledning ved 
produktion af elektricitet til forbrug i Danmark i 2017, vil der kunne opnås 
en årlig reduktion på cirka 1.146 ton slagger og flyveaske. Såfremt solcelle-
parkens produktion erstatter kulproduceret elektricitet, vil der kunne opnås 
en årlig reduktion på cirka 3.222 ton slagger og flyveaske.

5.2.5 Overfladevand og grundvand

Overfladevand
Overfladevand nedsives på marken og bortledes via dræn til Tryggevælde Å 
nord for lokalplanområdet. 

Det vurderes, at der kan være risiko for beskadigelse af dræn i anlægsfasen, 
hvor stativer til solcellepanelerne skrues eller presses ned i jorden og der 
nedgraves kabler mv. Bygherren skal derfor sikre sig overblik over drænenes 
placering, så de ikke beskadiges, og det vurderes, at projektet kan realiseres 
uden at dræningen i området bliver påvirket. Eventuel omlægning eller an-
den ændring af dræn kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Der er tre mindre søer i lokalplanområdet, og ved etablering af solcellepar-
ken vil der blive holdt en respektafstand på minimum 5 meter mellem søerne 
og stativer med solcellepaneler samt de tilhørende teknikbygninger og even-
tuelle grusveje. 

Grundvand
Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD). 
Området er ikke omfattet af indvindingsoplande uden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD), herunder nitratfølsomme indvindings-
områder (NFI), eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kom-
munen skal friholde OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for virksom-
hedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grund-
vandet.

Pesticider, nitrat og fosfor
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes are-
alet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne forventes at blive 
afgræsset af eksempelvis får. Såfremt der i perioder ikke er tilstrækkeligt 
med får til rådighed, vil græsset blive slået mekanisk. De seneste 3 år er der 
i gennemsnit blevet tilført handelsgødning og organisk gødning svarende til 
181 kg kvælstof (N) pr. ha og 58 kg fosfor (P) pr. ha. De anvendte planteværn 
(forskellige typer af pesticider) har de seneste 3 år i gennemsnit omfattet 10 
liter + 2 kg pr. ha. De græssende får vil i begrænset omfang tilføre organisk 
gødning, men der vil fremover ikke blive tilført handelsgødning eller an-
vendt pesticider på solcelleparkens arealer. På denne baggrund vurderes den 
fremtidige arealanvendelse at være af mere grundvandsbeskyttende karakter 
ligesom der vil være en reduceret påvirkning af overfladevand, herunder 
områdets søer og de omkringliggende vandløb og engområder.
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Olie
Solcellepanelerne er el-producerende og indeholder ingen væsker eller lig-
nende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser.   

Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemid-
del og isolation. Olien er råoliebaseret og er ikke let bionedbrydelig. Den vil 
derfor forblive i jorden, hvis den udledes. Mobiliteten er lav, da olien ikke er 
vandopløselig. Det betyder, at risikoen for spredning til grundvand er lav i 
tilfælde af udslip. 

Transformerne er forsynet med foranstaltninger, der forhindrer udslip. De er 
typisk hermetisk lukkede, hvilket vil sige, at de ikke over år skal efterfyldes 
med olie. Transformerne er monteret med et opsamlingskar, som kan in-
deholde den samlede oliemængde, der er i transformeren. Der kan desuden 
være spildbakker i bunden af transformerstationerne. Der vil derfor ikke 
være risiko for udslip af olie til jord, grundvand og overfladevand. 

Ved etablering af eventuel ny hovedtransformerstation etableres store op-
samlingskar i beton under transformeren, og overfladevand udledes via en 
olieudskiller til sivebrønd eller eventuelt til offentlig kloak i henhold til vilkår 
i spildevands tilladelse. Ved bortledning af overfladevand vil der derfor ikke 
være risiko for, at eventuelt oliespild fra transformeren bliver spredt. 

Overfladebehandling af solcellepaneler
Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder anti-
refleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand. 

Solcellepanelernes overflade er typisk af glas, dog anvendes i enkelte tilfælde 
teflon plast til det ydre dæklag, som erfaringsmæssigt har bedre egenskaber 
end glas med hensyn til at begrænse lysreflektans. For at begrænse refleksi-
onen og sikre, at mest muligt lys bliver ledt gennem glasset til solcellerne be-
nyttes forskellige teknikker. Herved begrænses generende reflekser i forhold 
til omgivelserne ligeledes. Risikoen for blænding er derfor som udgangs-
punkt lavere for solcellepaneler end for andre overflader med glas.

Selve glasset kan eksempelvis have et lavere indhold af jern end almindeligt 
vinduesglas eller være tonet (røgfarvet), hvilket kan bidrage til at reducere 
reflekser. Den primære metode til at begrænse reflekser i glasset er dog en 
behandling af overfladen med forskellige antirefleksteknikker så som coa-
ting, ætsning eller teksturering. De to sidstnævnte metoder giver en ruflet/
ru/matteret overflade, som giver en mere diffus spredning af lyset. Jo større 
ruhed, jo større spredning, men samtidig øges risikoen for at snavs sætter sig 
fast på glassets overflade. 

Coating er en antirefleksbehandling, der også kendes fra eksempelvis 
brilleglas og fotolinser. Her fordampes et tyndt lag stof i ét eller flere lag på 
overfladen af glasset. Coatingen kan bestå af siliciumdíoxid (SiO2), der også 
indgår som hovedbestanddel i glasset, eller af eksempelvis tindoixid (SnO2) 
eller titandioxid (TiO2). Ved to eller flere lag kan der være anvendt  kombina-
tioner af lag med forskellige stoffer. Coatingen, der har en samlet lagtykkelse 
på mindre end 1 mikrometer (dvs. en milliontedel meter eller en tusindedel 
millimeter), påføres inden glasset hærdes. Hærdningen foregår almindeligvis 
ved at glasset opvarmes til ca. 650 grader, hvorefter det hurtigt afkøles. 
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Antirefleksbehandlingen er modstandsdygtig over for danske vejrforhold, og 
forringes ikke af regn og slud. Coatingen vil typisk også give glassets overfla-
de en selvrensende effekt, så snavs lettere vaskes af. Under almindelige for-
hold vil der kun være behov for en årlig rengøring af panelerne. Ved udsatte 
forhold kan der dog være behov for hyppigere rengøring - eksempelvis ved 
placering tæt på dyrestalde (ammoniakdampe) eller industri- og havneom-
råder (støvende aktiviteter mv.). Ved rengøringen anvendes bløde svampe, 
svabere eller lignende og rent vand (demineraliseret eller afkalket vand, så 
der undgås kalkskjolder) uden anvendelse af rengøringsmidler eller andre 
tilsætningsstoffer, og rengøringen må ikke foregå i solskin. 

Solcellepanelerne skal i øvrigt ligesom de øvrige komponenter, der indgår i 
solcelleanlægget, overholde gældende standarder og produktkrav, herunder 
standarder for prøvninger, hvor solcellepanelerne eksempelvis testes for 
modstandsdygtighed overfor salt, syre og ammoniak.

5.2.6 Natur (bilag IV arter)
Planområdet består overvejende af intensivt dyrkede markarealer, men der 
er tre mindre søer, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens 
§ 3. I den midterste af søerne (vandhul nr. 2), der er en gammel mergelgrav 
i en stor remise, er der i 2010 registreret en stor bestand af springfrø (Rana 
dalmatina), som er opført på habitatdirektivets bilag IV. I et vandhul i en re-
mise umiddelbart øst for planområdet blev der ligeledes i 2010 registreret en 
stor bestand af springfrø samt en bestand af stor vandsalamander (Triturus 
cristatus), der ligeledes er bilag IV art. I alle tilfælde var der tale om fund af 
haletudser/larver (NOVANA overvågning af bilagsarter, Danmarks Miljøpor-
tal).

Lokalplanområdet for sol-
celleparken ved Tryggevælde 
Mark med de tre besigtigede 
vandhuller.

1

2

3
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Der er i juli 2019 foretaget en besigtigelse af de tre vandhuller i planområdet 
samt en vurdering af  deres egenthed som ynglested for padder og potentiel 
forekomst af bilag IV arter. Den pågældende dag var vejret varmt (28 grader) 
med fuld sol og ret svag vind. Besigtigelsen blev foretaget af biolog Morten 
Vincents, der er specialist i padder.

Vandhul nr. 1
Gravet vandhul på 600 m2 helt omgivet af en vildtremise af primært løvfæl-
dende buske. Vandhullet ligger dybt i terrænet og har stort set ingen lavvan-
det bredzone. Det er helt gennemvokset af hornblad. Desuden ses lidt liden 
andemad. Vandhullet er solbeskinnet til trods for de mange buske omkring, 
og vandet var ved besigtigelsen varmt. 

Observationer
- ca. 15 nyforvandlede grøn frø (Rana esculenta) og en enkelt adult.
- ca. 10 larver af lille vandsalamander (Lissotriton vulgaris).

Vandhullet var vanskeligt at ketsje effektivt pga. helt busktilgroede bredder. 

Vurdering
Vandhullet er et godt vandhul for padder. Til trods for en ikke optimal fysisk 
udformning, ligger vandhullet i læ og bliver opvarmet af solen. På grund af 
betydelig afstand til dyrket mark er vandkvaliteten god, hvilket blandt andet 
ses ved forekomst af de forholdsvis rentvandskrævende arter vandrøver 
(Icyocoris cimicoides, en næbmund) og vandedderkop (Argyroneta aquati-
ca). Der ses flere forskellige arter af vandbiller i vandhullet. Det er det vand-
hul på marken, hvor grøn frø yngler med succes. Det er derfor sandsynligt, at 
der også findes stor vandsalamander. Årsagen til at den ikke blev fundet ved 
undersøgelsen kan være, at de store larver kan være svære at fange imellem 
den tætte grød af hornblad. Muligvis kan salamanderlarverne også allerede 
være forvandlet. Lille vandsalamander er nemmere at fange og kan desuden 
have ynglet i flere omgange og dermed senere på året, så nogle af deres larver 
ikke er forvandlet endnu.

Vandhullet kan også være ynglested for springfrø, da arten er udbredt i 
området. Vildtremisen omkring vandhullet kan gøre det ud for den løvskov, 
som de voksne springfrøer foretrækker at leve i. Generelt kan vildtremisen 
omkring vandhullet fungere som sommer- og vinterlokalitet for de voksne 
padder, som derved ikke behøver at vandre over den dyrkede mark.

Vandhul nr. 2
Sandsynligvis gravet vandhul på ca. 300 m2. Vandhullet var på nær en cen-
tral mudderpøl helt udtørret ved besigtigelsen. Det er omgivet af en vildtre-
mise af en kombination af løvfældende træer og buske samt lidt nåletræer. 
Vandhullet er delvis skygget af vildtremisen. Fasanopdræt i remisen. I vand-
hullet fandtes lidt liden andemad og i bredzonen tagrør, sværtevæld og pil.

Observationer
Der blev ikke fundet dyr i vandhullet, som ikke var muligt at ketsje pga. 
udtørring. 
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Vurdering 
Vandhullet indeholder givetvis mere vand i mere våde år og kan da være 
levested for padder. På grund af væsentlig beskygning fra træer er det dog 
næppe sandsynligt, at det er et godt ynglested.

Vandhul nr. 3
Artsrigt lysåbent vandhul på ca. 450 m2 med rig forekomst af svømmende 
vandaks samt stor andemad og kors-andemad. I bredzonen ses fin og ikke 
tæt bevoksning af grenet pindsvineknop med indslag af vejbred-skeblad, 
dyndpadderok og pil. Der ligger en del dødt ved på bredden fra tidligere 
fældning af vedplanter omkring vandhullet. Der er en ca. 5 m bred udyrket 
bræmme omkring vandhullet.

Observationer
- 1 adult grøn frø (Rana esculenta)
- Få larver af lille vandsalamander (Lissotriton vulgaris)

Vurdering
Det mest artsrige vandhul på marken med stort potentiale for forekomst af 
stor vandsalamander. Springfrø kan også forekomme og kan benytte nær-
liggende vildtremiser og haver som sommer- og vinteropholdssted. Der blev 
fundet rentvandsarter som stor vandkær (Hydrophicus piceus eller Hydr-
ophicus aterrrimus) og vandrøver (Icyocoris cimicoides) samt mange almin-
delig rygsvømmer (Notonecta glauca). Det er bemærkelsesværdigt, at der 
ikke blev fundet nyforvandlede grønne frøer i vandhullet. Det kan skyldes at 
det ikke er ligeså varmt som vandhul nr. 1 i vildtremisen mod nord, således 
at grøn frø foretrækker at yngle der.

Samlet vurdering
Et solcelleanlæg på marken vurderes ikke at få negativ påvirkning på even-
tuelle bilag IV-arter i vandhullerne. Opstillede solcelleanlæg vil påvirke bilag 
IV-arterne mindre end den nuværende årlige konventionelle landbrugsdrift. 
Såfremt marken bliver afgræsset med får, vil det være bedst for vandhuller-
ne, hvis marken ikke bliver gødet og sprøjtet. Det vil nemlig betyde mindre 
påvirkning af vandhullerne med gødning og sprøjtemidler. Såfremt fåregræs-
ningen bliver ekstensiv, dvs. uden anvendelse af gødning og sprøjtemidler, 
kan den med fordel omfatte en eller flere af vandhullerne. Derved kan tilgro-
ning af bredderne minimeres til gavn for vandhulsorganismerne generelt og 
dermed også for bilag IV-padderne. Såfremt afgræsningen ikke bliver eksten-
siv, kan fårene med deres gødning, tilføre næring til vandhullerne, hvilket vil 
forringe vandhullernes kvalitet. 

5.2.7 Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold

Støj
Støjbelastningen i anlægsfasen består af støj fra de anvendte entreprenør-
maskiner, arbejdsprocesser og fra transport af materialer til og fra området. 
Anlægsarbejderne forventes at foregå på hverdage i dagtimerne inden for 
normal arbejdstid mellem kl. 7 og 18.

I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Den samlede støj ved den enkelte nabobe-
boelse afhænger af de konkrete typer af invertere og transformere samt af 
deres antal og placering i forhold til nabobeboelserne. Som forudsætning for 
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ibrugtagning af solcelleparken stilles der i lokalplanen og i byggetilladelsen 
krav om dokumentation for, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved 
de omkringliggende beboelser i det åbne land. De vejledende grænseværdier 
for de nærmest liggende enkeltboliger vil være 55 dB(A) om dagen, 45 dB(A) 
om aftenen og 40 dB(A) om natten.

Rekreative forhold
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke væsentlige rekreative 
interesser.

Luftforurening, klima og affald
Solcelleparken vil kunne producere cirka 60 mio. kWh om året, hvormed der 
ydes et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser (CO2)
og forurenende stoffer (NOx og SO2) samt reststoffer (slagger og flyveaske) 
fra konventionel energiproduktion. 

Overfladevand og grundvand
Det vurderes, at der kan være risiko for beskadigelse af dræn i anlægsfasen, 
og bygherren skal derfor sikre sig overblik over drænenes placering, så de 
ikke beskadiges. Der vil blive holdt en respektafstand på minimum 5 meter 
mellem de tre mindre søer i området, så disse ikke påvirkes af solcelleanlæg-
get. 

Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD), 
men der er ingen drikkevandsboringer i området. 

Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes 
arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne under og om-
kring stativerne med solcellepaneler forventes at blive afgræsset af eksem-
pelvis får. De græssende får vil i begrænset omfang tilføre organisk gødning, 
men der vil fremover ikke blive tilført handelsgødning eller anvendt pestici-
der på solcelleparkens arealer. På denne baggrund vurderes den fremtidige 
arealanvendelse at være af mere grundvandsbeskyttende karakter ligesom 
der vil være en reduceret påvirkning af overfladevand, herunder områdets 
søer og de omkringliggende vandløb og engområder.

Transformerne i solcelleparken indeholder olie, og de er forsynet med foran-
staltninger, der forhindrer udslip. Der vil derfor ikke være risiko for udslip af 
olie til jord, grundvand og overfladevand. 

Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder 
antirefleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand. 
Antirefleksbehandlingen er en coating, der påføres inden glasset hærdes. 
Antirefleksbehandlingen er modstandsdygtig over for danske vejrforhold, og 
forringes ikke af regn og slud. Coatingen vil typisk også give glassets over-
flade en selvrensende effekt, så snavs lettere vaskes af. Under almindelige 
forhold vil der kun være behov for en årlig rengøring af panelerne med rent 
vand (demineraliseret eller afkalket vand) uden brug af rengøringsmidler 
eller andre tilsætningsstoffer. 
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Bilag IV arter
Vandhullerne i planområdet vurderes at være egnede som ynglested for 
padder, herunder bilag IV arterne springfrø og stor vandsalamander, der 
tidligere er registreret i planområdet eller i nærliggende vandhuller. Vand-
hullet, hvor der i 2010 blev registret springfrø, var dog stort set udtørret 
ved besigtigelsen i 2019, og vurderedes ikke at udgøre et godt ynglested på 
grund af væsentlig beskygning fra træer. Etableringen af solcelleparken på 
de omkringliggende markarealer vurderes ikke at få negativ påvirkning på 
eventuelle bilag IV-arter i vandhullerne.

6 alternatIver – herunder 0-alternatIvet 
Der er ikke undersøgt egentlige alternativer.

0-alternativet betegner den situation, hvor der ikke vedtages kommuneplan-
tillæg og lokalplan for solcelleparken ved Tryggevælde Mark. Dette indbærer, 
at den nuværende intensive landbrugsdrift vil fortsætte, og der vil ikke kunne 
opnås en øget produktion af vedvarende energi og en reduktion af udlednin-
gen af blandt andet CO2. 

7 afværgeforanstaltnInger 
Lokalplanen stiller krav om, at solcellepaneler, rammer og stativer skal være 
overfladebehandlede, således at der ikke opstår refleksgener for de omkring-
boende eller for forbipasserende trafikanter. 

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

Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

8 overvågnIng 
Faxe Kommune vil som led i byggesagsbehandlingen sikre, at bestemmelser-
ne i kommuneplantillægget og lokalplanen overholdes. Herudover vurderes 
der ikke at være behov for overvågning af planernes miljøpåvirkninger.
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