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Offentlig høring i perioden  XX.XX til XX.XX.XXXXKommuneplantillæg nr. 27 

OffentlighedsperiOde
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 er offentliggjort den xx.xx til xx.xx.xxxx
Planen er i høring i perioden fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx

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 (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) samler 
alle reglerne om fysisk planlægning. 

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 lokalplanproces 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.
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KOmmuneplantillæg nr. 27
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg nr. 27 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra 
Lystrup og Jomfruens Egede Godser om at etablere en solcellepark umiddel-
bart nord og vest for Jomfruens Egede Gods.

Planområdet ligger midt i kommunen mellem Dalby, Rønnede og Faxe.
Planområdet består af to områder - et østligt og et vestligt. Det østlige om-
råde afgrænses af Hundemose Skov, Egedevej, Atterupvej og Bødkerstræde. 
Det vestlige afgrænses af Hulket skov, Egedebæk, Frenderup landsby og to 
markante diger. Det østlige område er på 104 ha mens det vestlige er på 79 
ha. Det samlede planområde udgør således 183 ha.
Imellem de to områder ligger et aflangt grønt område, der friholdes for sol-
celler. 
Planområdet er i dag ikke omfattet af nogen kommuneplanramme.
Med kommunenplan 2013 udlægges et nyt rammeområde Å-T 19 og Å-T20 
til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter samt en 
transformatorstation.
Etableringen af solcelleparken er i tråd med Faxe Kommunes Klima og Ener-
gipolitik for 2014-2020 og Faxe Kommunes Planstrategi 2016, hvoraf det 
fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udled-
ning af CO2 reduceres med 30 % inden 2020 for kommunen som geografisk 
område (målt i forhold til basisåret 2008).

Borgerinddragelse - idefase

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 22. januar til den 19. februar 2019, indkom i alt 
fire høringssvar, som i hovedtræk omhandler bekymringer for at
• En solcellepark med den ønskede placering og størrelse vil forringe vær-

dien af ejendomme i nærområdet.
• Herlighedsværdien i området vil blive forringet.
• Udsigten over området vil blive begrænset
Planloven giver ikke mulighed for at tage økonomiske betragtninger ind i 
planlægningen. Sådanne hensyn varetages af værdigtabsordningen HVIS 
bygherre vælger at deltage i udbud om pristillæg. Hvis ikke bygherre 
vælger at deltage, har naboer til projektet ikke mulighed for at anmelde 
krav om værditabsbetaling. Med varierende afskærmende beplantning og 
afstand til Frenderup, er det Faxe Kommunes vurdering, at der er taget 
hensyn til naboer.
Efter etablering af solcellepark og tilplantning, vil området fremstå som et 
lukket landskab i modsætning til i dag. Der er dog indarbejdet en afstand 
mellem beplantning og vejmidte på 15 meter (langs Egedevej) der sikrer luft 
og hensigtsmæssige oversigtsforhold. Der vil blive plantet langs Egedevej 
for at skærme for indsyn til anlægget. For at bevare herregårdskarakteren, 
vil der på sydsiden af Egedevej blive plantet en række lindetræer i beplant-
ningsbæltet, der med tiden vil vokse op over hegnet og udgøre en trærække, 
der er karakteristisk langs vejene ved herregårdene. Trærækken vil blive 
bevaret efter solcelleparken og beplantningsbælter er fjernet.

Nogle naboer foreslår yderligere at placere solcelleparken ved Kikkenborgvej 
eller Skov Torupvej, da der i disse områder er færre naboer. Alternativt at der 
kan sættes en vindmølle op ved Hundemoseskov.
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Bygherre ejer et areal nord for Kikkenborgvej som er det eneste opdyrkede 
areal langs Kikkenborgvej, og derfor muligvis det område som der henvises 
til her. Det opdyrkede areal ligger i tilknytning til et andet opdyrket areal, 
som bygherre ikke ejer. Det betyder at det pågældende areal kun er på 23 
ha og således ikke stort nok til at projektet vil være rentabelt. Alternativet 
er derfor ikke en mulig løsning. 

Syd for Åstrup skov/vest for Lystrup Dyrehave ligger et opdyrket areal. 
Arealet er dog ikke egnet til etablering af et solcelleanlæg, da det vil kræve 
anlæggelse af nye veje, der vil kunne håndtere den trafik der særligt vil 
være i anlægsfasen. Herudover vil der være udfordringer med at etablere 
den nødvendige infrastruktur i form af tilslutninger til det primære el-net. 
I forhold til de landbrugsmæssige interesser, er det hensigtsmæssigt at fri-
holde de mest produktive arealer til dyrkning, mens det lavtydende arealer 
mod nord i højere grad kan anvendes til ikke jordbrugsintensive formål.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at områder som er bevaringsvær-
digt landskab, potentiel ny natur eller økologisk forbindelser skal friholdes 
for solceller. Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at den del af 
området der er omfattet af landskabs- og naturinteresser bør tages ud af det 
samlede projekt. 
Faxe kommune har i forbindelse med miljørapporten gennemgået land-
skabskarakteranalysen og grundlaget for udpegningen af det bevarings-
værdige landskab. Landskabet er karakteriseret som et herregårdsland-
skab, som i dag fremstår åbent med opstammede skovbryn mod nord og 
syd. I mange herregårdslandskaber, er der dog eksempler på beplant-
ningsbælter langs veje og marker, der både er tætte og lige. Ofte er det blot 
løvfældende buske, men årelang med beskæring har gjort dem tætte også 
i vinterhalvåret. I andre tilfælde er der også trærækker sammen med be-
plantningsbælterne, som udgør et vigtigt element i forhold til herregårds-
karakteren. Denne er videreført i dette bevaringsværdige landskab, for at 
sikre en helhed i landskabet på trods at solcelleparken.

Bemærkningernes fulde længde og Center for Plan og Miljøs anbefalinger 
fremgår af hvidbogen.

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.
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.

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger indenfor området med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), som omfatter størstedelen af Faxe Kommune, og indenfor nitrat-
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følomt indvindingsopland (NFI) jf. bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 
om udpegning af drikkevandsressourcer. Området er ikke omfattet af et 
Boringsnært Beskyttelsesområde (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 kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer 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. I tilfælde af olielækage fra transformatorer, opsamles olien i kar, så 
der ikke kan ske olieudslip til grundvand.
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes 
arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne vil blive 
afgræsset af får. På denne baggrund vurderes den fremtidige arealanvendelse 
at være af mere grundvandsbeskyttende karakter.

Råstoffer
En mindre del af planområdet ved Frenderup ligger indenfor råstofinteresse-
område I-1 for sand, grus og sten som er udpeget i Råstofplan 2016, se kort 1. 
I 2016 har Region Sjælland undersøgt forekomster i området og vurderet, at 
der ikke er forekomster i mængder der er relevante at indvinde. 

Da solcelleparken har en forventet levetid på ca. 30 år, vil der desuden være 
mulighed for, at der herefter kan indvindes råstoffer.
På denne baggrund har Region Sjælland meddelt, at interesseområde I-1 kan 
frigives til solcellepark. Råstofinteresseområdet opretholdes dog indtil videre 
i sin nuværende udstrækning, idet områdets status som fortsat interesse-
omåde vil blive afklaret i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af ny 
råstofplan i 2020.

Haraldsgade 53, 2100 København Ø     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

27-12-2019

1:16000

Dato:

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

800 0 400.00 800Meters

Kort 1. Råstofin-
teresseområde vist 
med lilla krydsskra-
vering.
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Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Region Sjælland ønsker at understøtte en bæredygtig udvikling ved at have 
fokus på ressourceeffektivitet og grøn omstilling. Der arbejdes for at opfyl-
de det fælles europæiske mål om at reducere CO2 udledningen med 20 % i 
2020 i geografien Region Sjælland. Målsætningen er, at vedvarende energi 
produceret i regionen via vind og biomasse skal dække 40 % af det samlede 
energiforbrug i 2020.
Solcelleparken vil bidrage til en øget produktion af vedvarende energi og 
vurderes på denne baggrund at være i overensstemmelse med målsætningen 
i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter
I henhold til gældende ”Bekendtgørelse om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, 
skal der foretages en vurdering af, om planen kan påvirke et Natura 2000 
område eller beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, vil have negativ indvirkning på 
tilstanden af udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura 2000-områder.

De nærmeste dele af EF-habitatområde H142 ligger ca. 3,3 km mod vest. 
Samme sted ligger EF-fuglebeskyttelsesområde F101. Disse udgør tilsam-
men Natura 2000 område nr. 161  ’Søer ved Bregentved og Gisselfeld’. Der 
er mere end 10 km. til nærmeste Ramsar-område ’Præstø Fjord, Jungshoved 
Nor, Ulvshale og Nyord’. Se kort 2. 

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 
1200-40, der udbejdes parallel med kommuneplan tillægget, sikrer, at are-
aler under og omkring solcellepanelerne udlægges med græs, der forventes 

Kort 2. Oversigt over 
Natura 2000 områder 
omkring 
Jomfruens Egede
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afgræsset af eksempelvis får. Der etableres endvidere beplantningsbælter 
omkring solcelleparken.

Fredskov
Planområdet grænser op til Hundemose Skov mod nordøst samt Hulket og 
Åstrup Skov mod sydvest, der har status som fredskov. Der indgår ikke area-
ler med fredskov i planområdet.

Skovbyggelinjer
Dele af det nye rammeområde ved ligger indenfor skovbyggelinjerne om-
kring skovene Hundemose Skov, Hulket og Åstrup Skov. Se kort 3.
Ifølge §17 i Naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, cam-
pingvogne og lignende indenfor en afstand af 300 m. fra skove.
Kommunen kan gøre undtagelse og meddele dispensation efter naturbeskyt-
telseslovens § 65, stk. 1. Kommunen skal underette den pågældende skovejer, 
inden der træffes afgørelse om undtagelse. Efter naturbeskyttelseslovens § 
69, stk. 1, kan Miljøstyrelsen endvidere ophæve eller reducere skovbyggelin-
jen efter ansøgning fra kommunen.
Formålet med skovbyggelinjen er at bevare skovens værdi som landskabsele-
ment og skovbrynet som værdifuldt levested for plante- og dyrelivet samt 
beskytte skoven mod blæst. 
I forslag til lokalplan 1200-40 som sendes i høring parallelt med kommune-
plantillæg nr. 27 vil der blive fastsat bestemmelser om, at tekniske anlæg og 
trådhegn skal opføres minimim 30 m fra skovbryn der trækker skovbygge-
linje. Faxe Kommune vurderer således, at en afstandszone på 30 m vil være 
tilstrækkelig til at sikre skovbrynet som levested for plante og dyreliv.
Tilgengæld vurderes det, at den visuelle oplevelse af skovbrynet bliver 
ændret væsentligt med planernes realisering. Derfor vil de visuelle konse-
kvenser af solcelleparkerne i forhold til skoven og skovbrynet blive vurderet 
nærmere i miljøvurderingen.

Beskyttede naturtyper
Der er 13 mindre søer og et mindre moseområde i planområdet, som er 
beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, se figur 7. Herudover 
grænser planområdet op til Egedebæk, et areal med mose og arealer med 
eng, som ligeledes er beskyttet, og der er desuden flere mindre søer på de 
umiddelbart tilstødende arealer. Der må ikke foretages ændring i tilstanden 

Haraldsgade 53, 2100 København Ø     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

28-12-2019

1:10000

Dato:

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

500 0 250.00 500Meters

Kort 3. Skovbyggelinje 
vist med grøn vandret 
skravering
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af de pågældende beskyttede naturtyper.

De beskyttede naturtyper i planområdet vil ikke blive berørt ved realise-
ring af de planlagte forhold, da der ikke opføres konstruktioner eller andet 
tættere på de beskyttede naturtyper end 5 meter. Herudover vil eksisterende 
beplantning på tilstødende arealer omkring de beskyttede naturtyper som 
udgangspunkt blive bevaret.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der er flere beskyttede diger indenfor planområdet, og i flere af skovbrynene, 
vejene og markskellene, som afgrænser planområdet, se kort 4. 
Museumslovens § 29a, stk. 1, fastlægger, at der ikke må foretages ændring 
i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Kommunalbestyrelsen kan i 
særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29a, stk. 1, jf. lovens § 
29j, stk. 2 (LBK nr. 358 af 08/04/2014).
Diger synliggør skov- og landbrugshistorien og markerer den konkrete egns 
landskab. Derudover har digerne ofte en biologisk funktion som biotop og 
ledelinje i landskabet.
Planområdets beskyttede diger vil ikke blive berørt ved realisering af de 
planlagte forhold, da der ikke opføres konstruktioner eller andet tættere på 
digerne end 5 meter. 
Eksisterende beplantning i forbindelse med beskyttede diger kan beskæres 
for at undgå skyggekast på solcellerne. Der kræves dispensation fra Muse-
umslovens § 29a, stk. 1 for at fjerne beplantninger, som direkte berører de 
beskyttede diger, eksempelvis ved fjernelse af rødder eller stød (træstubbe). 
Der kræves desuden dispensation fra samme lov ved eventuelt behov for at 
udvide eksisterende passager af hensyn til vejadgangen i området.

Kort 4. Beskyttede 
sten- og jorddiger 
vist med mørkegul 
farve
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Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune

Planområdet er beliggende i landzone, og der er ikke fastlagt kommune-
planramme for området. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med 
kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013-
2025 for Faxe Kommune.
Tillæg nr. 27 udlægger rammeområde Å-T19 og Å-T20 Solcellepark ved Jom-
fruens Egede, der fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg i form 
af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Med tillægget bringes lokalplanen 
i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Byggeri i det åbne land
I kommuneplanens afsnit om byggeri af tekniske anlæg i åbent land fremgår 
det af retningslinje 4.1.11, at: ”Samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke 
kan placeres i byerne, bør som udgangspunkt placeres i de særligt værdiful-
de landbrugsområder. I landskabsområder og naturområder skal der tages 
hensyn til landskabs- og naturinteresser, og kompenserende foranstaltninger 
skal om nødvendigt indarbejdes i projekterne.”
Solcelleparken placeres i et område, der er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde, og størstedelen af området er desuden udpeget som sær-
ligt bevaringsværdigt landskab. I forbindelse med fastlæggelse af områdeaf-
grænsning er det tilstræbt, at friholde arealer med de væsentligste naturin-
teresser. Med bestemmelser om etablering af beplantningsbælter omkring 
solcelleparken indeholder lokalplanen krav om kompenserende foranstalt-
ninger, der sikrer det nødvendige hensyn til landskabs- og naturinteresser. 
Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinje 4.1.11. 

Jordbrugsinteresser
Planområdet er beliggende i et område, der er udpeget som særligt værdi-
fuldt landbrugsområde (SVL) jf. retningslinje 4.2.1 i kommuneplanen. Heri 
fremgår det af retningslinje 4.2.6, at ” Særligt arealkrævende anlæg og virk-
somheder (Ej landbrug) som af forskellige årsager ikke kan ligge i erhvervs-
områder, 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. Dermed vurderes lokalplanen ikke at stride mod retningslinjen.
Desuden vurderes det i den konkrete sag hensigtsmæssigt at inddrage særligt 
værdifulde landbrugsområder til netop et større solcelleanlæg. Da arealerne 
under og mellem solcellepanelerne vil blive afgræsset af eksempelvis får, vil 
området fortsat blive anvendt landbrugsmæssigt. Samtidig er arealerne me-
get sandede og dermed er der stor risiko for udtørring af afgrøder i kritiske 
perioder, og der er en øget risiko afvaskning af næringsstoffer og forskellige 
sprøjtemidler end der er i de mere fede jorder syd for Jomfruens Egede.
Planlægningen for solcelleanlæg understøtter de målsætninger, som både 
Staten og Faxe Kommune har på VE-området.

Særligt bevaringsværdigt landskab
En del af solcelleanlægget etableres i et område der er udpeget som særligt 
bevaringsværdigt landskab i Faxe Kommune 2013, se kort 5. Det gælder for 
disse landskaber, at der skal tages særlige hensyn til de landskabelige inte-
resser, herunder at områdernes særligt karakteristiske landskabselementer 
sikres. 
Det gælder konkret for området omkring Jomfruens Egede at ”der er tale om 
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et herregårdslandskab med omkransende skove. Egedevej fører trafikken 
uden om bygningskomplekset og Jomfruens Egede ligger således tilbage-
trukket fra den gennemgående øst-vestgående vejstrækning. Herregår-
denes omgivende landskab har præg af historisk oprindelighed, større og 
mindre skove, markante skovbryn, alleer, store sammenhængende mark-
flader og kun sparsom bebyggelse.
I øvrigt er [karakter]området præget af enkelte mindre landsbyer, den 
afgrænsende Hundemose skov mod nordøst, og de omgivende større byers 
randzoner og forbindende veje. Det letbølgede terræn er jævnere i områdets 
nordøstlige del, hvor landskabskarakteren også nærmer sig det tilstødende 
områdes. Landskabets åbne karakter i delområdet M1 bør vedligeholdes, 
karaktererne af det oplevelsesrige delområde med herregårdspræg beva-
res og styrkes, og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder beskyttes. Åbne 
udsyn bør bevares, men skovrejsning i mindre partier og allé-plantning 
kan medvirke til at understøtte bestående træk og værdier. Herregårds-
landskaberne vil være sårbare over for nye elementer, men karaktertræk 
kan forstærkes, f.eks. ved nyplantninger. Også andre kulturhistoriske spor i 
form af landsbyer og fritliggende gårde bør så vidt muligt understøttes, og 
karaktererne forstærkes, ved traditionel bygningsudformning og beplant-
ning.”

Særligt oplevelsesrigt delområde
I landskabskarakteranalysen er området omkring Jomfruens Egede og Ly-
strup Godser udpeget som et oplevelsesrigt delområde, se kort 6. Det skyl-
des, at netop at herregårdskarakteren er særligt tydelig her og giver en anden 
oplevelse end i det omgivende landskab i området. Oplevelsen er særligt 
understreget mellem de to godser. Her er området kuperet og bevokset og 
danner et indre landskab der er fint afgrænset på alle sider. Kommer man fra 
syd, fungerer Jomfruens Egedes bygningskompleks og alléen langs Kirkevej 
som naturlig nordlig grænse. Samtidig hæver landskabet sig en del lige syd 

Kort 5. En del af 
rammeområdet 
er udpeget som 
bevaringsværdigt 
landsskab.
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for Jomfruens Egede og Hundemose skov er derfor ikke synlig før man når 
toppen af højdedraget. Det åbne landskab fortsætter herfra mod nord indtil 
skovbrynet ved Hundemoseskov, men den kulturhistoriske tyngde findes 
primært i området mellem de to godser, som ikke er omfattet af lokalplanen.
Som det ses på nedenstående kort, så ligger lokalplanområdet i den nordlige 
del af det oplevelsesrige delområde. Det er også denne udpegning, der gælder 
for det bevaringsværdige landskab.
Udover det oplevelsesrige delområde er Jomfruens Egede og Lystrup Gods 
markeret med orange skravering i henholdsvis nord og syd. Det er landska-
bet, der ligger mellem de to godser, der er særlig markant.

Synlighed
Solcelleanlægget kommer til at strække sig over ca. 183 ha med Frenderup 
som den vestlige grænse og Atterup som den østlige. Mod syd vil de store 
skovområder og Egedevej være den naturlige afskærmende grænse, mens 
Hundemose Skov vil udgøre den nordlige grænse. 
I området er der bakketoppe, hvor anlægget vil kunne være synligt selv med 
skærmende beplantning. Der vil dog være tale om en ensartet overflade sta-
tisk, der som udgangspunkt vil følge landskabets former. 

Det indre landskab, altså det område hvori solcelleparken etableres, er i 
dag afskærmet mod nord og syd af skove, se kort 7. Derimod er landskabet 
forholdsvist åbent mod øst og vest, hvor kun mindre læhegn afskærmer det 
indre landskab udefra. I forhold til de store landskabstræk, vil solcelleparken 
kun i meget begrænset omfang være synligt over lange afstande. Det derfor 
er vigtigt, at der arbejdes med at tilplante eksisterende læbælter og plan-
te nye både øst og vest for anlægget, for at sikre at landskabet også herfra 
fremstår lukket, skærmer indsynet til anlæggene og så vidt muligt naturligt 
følger de eksisterende skelgrænser. Figur 11 viser hvor landskabet naturligt 
er afskærmet og hvor der er behov for at fortætte eller plante nye læhegn.

Kort 6. En del af 
rammeområdet er 
udpeget som ople-
velsesrigt delområde. 
Området består af 
jordene komkring 
Lystrup og Jomfru-
ens Egede Godser.
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Beplantning
I lokalplanen sættes der vilkår om afskærmende beplantning. Der arbejdes 
med tre typer læhegn – ét med arter der sikrer et lavt, tæt løvfældende hegn, 
de steder hvor der ikke vil være store indsyn, ét med løvfældende arter der 
skal skærme indsyn de steder hvor vej og mark ligger i niveau og ét som skal 
have ekstra højde for at sikre indsyn de steder hvor vejen ligger over markni-
vaeu, i dette hegn vil der også være stedsegrønne arter for at sikre at hegnet 
er tæt i toppen. Beplantningen forventes af få en sluthøjde på mellem 2 til 6 
meter afhængig af hvilken højde der er nødvendig for at sløre indkigget til 
anlægget de enkelte steder. Den afskærmende beplantning har til formål at 
skærme for indsyn til anlægget og i øvrigt sløre trådhegnet, der lovpligtigt 
skal etableres rundt om anlægget. 
For at sikre at beplantningen har en afskærmende effekt hele året, vil arterne 
være en blanding af hurtigvoksende træer og tæt forgrenede buske. 
Der arbejdes med en variation i beplantningen bestående af følgende arter: 
ribs, syren, poppel, rødel, hassel, tjørn, skovfyr, bøg, naur og røn. 

Læbælter er andre steder i kommunen karakteristiske omkring herregårde-
ne. Turebyholm i den nordlige del af kommunen har nogle vejtrækninger 
hvor beplantningen træder helt ud til vejen og det samme gør sig gældende 
ved Sofiendal ved Haslev. Mens Sofiendals læhegn udelukkende består af 
løvfældende buske, er der plantet egetræer som en del af læhegnene ved 
Turebyholm og begge læhegn har derfor meget forskellige udtryk. Fælles for 
dem er, at de markerer herregårdslandskabet og nærheden til hovedbygning-
erne og udgør en del af den landskabelige fortælling omkring herregårdene. 

Lave målebordsblade viser at denne type beplantning med læhegn og vejtræ-
er historisk også har været dominerende langs vejene ved Jomfruens Egede. 

Kort 7. Kortet viser hvor 
der i dag er beplantning 
eller terrænformer der 
skærmer området fra 
omgivelserne og hvor 
der er behov for yderli-
gere tiltag der kan lukke 
området af for det store 
landskab.
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Som det kan ses af kort 8 har den oprindelige Egedevej været beplantet på 
begge sider og det samme gør sig gældende langs Atterupvej. Også mindre 
markskel og i dag nedlagte veje har oprindeligt haft læhegn. Med den større 
maskinelle produktion er læhegnene løbende blevet fjernet, så kun digerne i 
dag står tilbage med beplantning.

Vejstrækning Frenderup – Jomfruens Egede
På den vejstrækning, der løber mellem Frenderup og Jomfruens Egede, vil 
der være solcelleanlæg på begge sider af vejen. For at afbøde effekten af at 
køre i en grøn tunnel og for at understøtte fortællingen om kulturlandskabet, 
vil der desuden blive plantet en allé af lindetræer på arealet mellem køreba-
nen og det nye beplantningsbælte. Træerne etableres ca. 3 meter fra køreba-
nens kant og beplantningsbæltet mindst 20 meter fra vejmidten. 
Når anlægget og eventuelt læhegn fjernes, vil trærækken stå tilbage og man 
kan derfor på sigt understøtte herregårdsfortællingen yderligere. 
Selvom herregårdslandskabet omkring Jomfruens Egede i dag ikke er karak-
teriseret ved læhegn, vil hegnene ikke være i modstrid med herregårdsfortæl-
lingen generelt. 
Kirkevej vest for Jomfruens Egede har tidligere været den primære vejad-
gang til Jomfruens Egede fra vest. Kirkevej har bevaret sin gamle allé med 
kastanjetræer. Langs Bødkerstræde er der en trærække bestående af røn. 
Man vil derfor med fordel kunne udvide og kopiere denne form for beplant-
ning langs Egedevej mellem Frenderup og Jomfruens Egede og på den måde, 
i en periode, genskabe den oprindelige herregårdskarakter.

Der arbejdes desuden med en beplantning, der bugter sig en smule. Den 
visuelle ledelinje vil stadig følge vej og vejkant, men den bugtede beplantning 
vil trods alt bryde med den ellers lige og stringente opbygning.

Strækningen Jomfruens Egede - Atterup
På strækningen mellem Jomfruens Egede til Atterupvej, vil det kun være 
nødvendigt med beplantning på den ene side af vejen. Da landskabet her vil 
være åbent mod syd, er der ikke det samme behov for en bugtet beplantning 

Kort 8. Lave målebords-
blade med fremhævet 
beplantning langs veje og 
skel.
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for at afbøje et ellers trangt rum. Arter i beplantningen langs Egedevej vil på 
nær lindetræerne have samme arter som mellem Frenderup og Jomfruens 
Egede. 
Langs Atterupvej er der i dag allerede beplantning mod syd som primært 
består af hassel. Da anlægget vil være nord for vejen, er der behov for at 
etablere beplantning på den nordlige side af vejen også. For at sikre ensar-
tethed, skal den nye beplantning så vidt muligt ligne den eksisterende. Da 
et hasselhegn ikke er tæt nok om vinteren, vil det nordlige hegn bestå af en 
blanding mellem ribs, hassel, tjørn og naur, som er mere busket og dermed 
dækker bedre. 

Indsigtskiler
Der gælder et generelt princip om at solenergianlæg skal afskærmes med 
beplantning. I de tilfælde hvor der skal beplantes på begge sider af vejen, 
kan man risikere at skabe et langstrakt indesluttet landskab, der kun giver 
mulighed for at orientere sig mod vejens forløb. For at afbøde denne effekt, 
er der arbejdet med at friholde åbne kiler i vejforløbet der sikrer periodevise 
kig udover landskabet. De tre dominerende kiler er markeret på kort 9. 

Kilen længst mod øst er cirka 380 meter lang, men en del af udsynet hindres 
af eksisterende beplantning rundt om en beskyttet sø. Arealet vil fremadret-
tet blive holdt med græs eller anden landbrugsafgrøde, for at sikre at arealet 
vil fremstå åbent.
Til gengæld vil denne kile være en oase for vildtet, da det nord-sydgående 
hegn vil være en naturlig ledelinie for vildtet fra Hundemoseskov til Jomfru-
ens Egede. Det buskomkransede areal vil give et lysåbent areal med tilstræk-
kelig læ til at vildtet vil fouragere her til glæde for passerende trafikanter, der 
kigger ind i kilen.
Kilen i midten af området strækker sig fra Egedevej i syd til Hundemoseskov 

Kort 9. Kortet viser de 
åbne kiler, der sikrer 
udsigter i landskabet.
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i nord. To steder brydes en mindre del af udsynet med to silhuetter af be-
plantning, men der vil fortsat være åbne indkig på ca. 950m.
Dette vil være den største vildtkorridor mellem Hundemoseskov og Jomfru-
ens Egede.
Trods marken bliver dyrket landbrugsmæssigt vil de mindre biotoper og 
Egedebækkens forløb være gode opholdssteder for faunaen og dermed skabe 
gode muligheder for naturoplevelser for  forbipasserende.

Den sidste og mindste kile ligger syd for Egedevej mellem Frenderup og 
Jomfruens Egede og strækker sig ind til et beskyttet vandhul. Selve læhegnet 
vil møde beplantningen omkring vandhullet, mens trærækken bestående af 
lindetræer vil fortsætte langs vejen, så den, også efter at læhegnet fjernes, vil 
følge vejens forløb. I forbindelse med etableringen af læhegn, vil der blive 
tyndet ud i bevoksningen omkring søen, så vandfladen kan erkendes.

Samlet vurdering
Det nuværende landskab omkring Jomfruens Egede vil ændre sig markant 
når solcelleanlæggene og beplantning bliver etableret. Fra at være et åbent 
landskab med de markante opstammede skovbryn i horisonten, vil land-
skabet i stedet være et tætsluttet grønt landskab med bugtede læhegn og 
trærækker.
Solcellepanelerne vil få en maksimal højde på 2,75 meter og fremstå som en 
ensartet overflade og opsat i et letopfatteligt mønster bestående af parallelle 
rækker. Det betyder, at panelerne i høj grad vil fremstå som en flade der føl-
ger landskabets konturer. Herudover vil selve anlæggets højde blive begræn-
set og læhegn vil hurtigere kunne skjule anlægget. 
Der vil også blive indsat bestemmelser om solcellernes udseende i lokalpla-
nen.
Mange herregårdslandskaber både i og udenfor Faxe Kommune er i dag, 
og har historisk været, præget af tætte levende hegn, alléer og trærækker. 
Mens denne karakter flere steder er blevet udvisket på grund af landbrugets 
udvikling, har den været en del af fortællingen om herregårdenes indflydelse 
på landskaberne. Som det ses af de gamle målebordsblade, har også marker-
ne omkring Jomfruens Egede været væsentligt mere præget af levende hegn 
og trærækker langs vejene. Denne karakter består i dag kun langs Kirkevej, 
Atterupvej og til dels på Bødkerstræde.
Fremadrettet vil den primært løvfældende beplantning sammen med de 
højstammede træer og blomstrende syrener, være med til at understrege det 
historiske herregårdslandskab. De nye læhegn vil have en større artsdiversi-
tet grundet større planteartsvariation, tæthed og fødeadgang. Når læhegnene 
er kommet op i højden, vil de ikke virke fremmede i landskabet, men fremstå 
integreret i det omkringliggende landskab grundet artsvalget og forløbet 
langs de eksisterende landskabelige og historiske ledelinier.

De tre kiler langs Egedevej, vil sikre et opbrud af det lukkede landskab og 
give udsigt over de bølgende åbne arealer for forbipasserende. På grund af 
kilerne, vil landskabets former således også fremadrettet kunne aflæses. 
Kilerne vil skabe rum og gøre de større landskabelige former læsbare, selv 
når området passeres med stor hastighed i bil. Da rummene er forskellige i 
størrelse og udtryk vil det give vidt forskellige synsindtryk.
De lave solceller medvirke til gøre landskabet aflæseligt på trods af områdets 
anvendelse. Herudover er solcelleanlæg støjsvage og vil ikke forstyrre den 
auditive landskabsoplevelse. Med den rigtige beplantning, artsammensæt-
ning, højde, form og integrationen af indsigtskiler, vil det være muligt at un-
derstøtte den historiske herregårdskarakter fremadrettet og samtidig bevare 
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herlighedsværdien i området, da kiler fortsat vil fremstå som lysåbne arealer 
og solcelleanlæggene ikke vil give anledning til støjende forstyrrelser. Det er 
derfor den samlede vurdering, at landskabets historie sammenholdt med de 
afværgeforanstaltninger der indarbejdes i lokalplanen, er muligt at etablere 
solcelleanlæg i området. 

Da andre elementer af den historiske fortælling understreges ved brug af læ-
hegn og trærækker og da anlæggets fjernes efter 30 år, vil det efter kommu-
nens vurdering være hensigtsmæssigt at bevare den nuværende afgrænsning 
af det bevaringsværdige landskab.

Naturinteresser

Potentiel ny natur
Et lille areal langs den nordvestlige afgrænsning af planområdet indgår i 
et større område, der i kommuneplanen er udpeget til potentiel ny natur. 
Arealet, der i dag udgør dyrket mark, ligger syd for et levende hegn, som 
afgrænser planområdet. Det udpegede område strækker sig videre mod 
nordvest langs Egedebæk til Dalby. Herudover er der ved den nordøstlige del 
af planområdet et mindre område syd for Hundemose Skov, som ligeledes 
er udpeget til potentiel ny natur. Planområdets byggefelt er afgrænset, så det 
udpegede område ikke berøres. Se kort 10.
Kommuneplanens retningslinje 4.4.2.3 angiver, at ”dyrkede arealer, udpeget 
som områder til potentiel ny natur, bør så vidt muligt udgå af intensiv land-
brugsmæssig omdrift. Det kan f.eks. ske ved, at arealerne overgår til vedva-
rende græs.” Retningslinje 4.4.2.4 angiver endvidere blandt andet, at ”i om-
råder til potentiel ny natur skal større tekniske anlæg og byzoneudlægning 
undgås eller alternativt placeres, så spredningsmulighederne ikke forringes,” 
og retningslinje 4.4.2.6 angiver, at ”småbiotoper, der ikke er beskyttede af 
naturbeskyttelseslovens § 3, så vidt muligt bør bevares.”
Lokalplanen er ikke i strid med udpegningen, da planområdet kun berører 
en meget lille del af de udpegede områder til potentiel ny natur, som i dag 
består af dyrket mark og primært vil blive anvendt til beplantningsbælte og 
græsarealer omkring solcelleparken.

Økologisk forbindelse
I kommuneplanen er der udpeget en økologisk forbindelse langs Egedebæk, 
som er beliggende mellem de vestlige og de østlige dele af planområdet. Den 

Kort 10. Potentiel natur og 
- økologisk forbindelse vist 
med grøn lodret skravering 
og lavbundsarealer vist med 
grøn farve
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økologiske forbindelse sammenknytter den vestligste del af Hundemose Skov 
og det udpegede areal med potentiel ny natur nord for planområdet med et 
eksisterende engområde ved Hulket og Åstrup Skov syd for planområdet.     
Herudover er der udpeget en potentiel økologisk forbindelse i den østlige del 
af planområdet. Den potentielle forbindelse er placeret mellem det udpegede 
område til potentiel ny natur syd for Hundemose Skov og et eksisterende en-
gareal sydøst for planområdet. Arealerne, hvor den økologiske forbindelse er 
placeret indenfor planområdet, består i dag af åben, dyrket mark. Den poten-
tielle økologiske forbindelse følger stort set et rørlagt vandløb, som vil blive 
registreret, således at der kan friholdes en ca. 10 meter bred passage gennem 
solcelleparken. Samtidig vil det rørlagte vandløb kunne sikres og vedligehol-
des i den periode, hvor solcellerne er placeret på markerne omkring rørene. 
Byggefeltet er vist hen over det rørlagte vandløb, da dets placering endnu 
ikke er præcist opmålt, men det forventes at følge princippet fra et gammelt 
tinglysningsrids, der stort set følger matrikelgrænsen umiddelbart øst for 
den økologiske forbindelse. Se kort 10.
Kommuneplanens retningslinje 4.4.3.4 angiver blandt andet, at ”i økologi-
ske forbindelser skal større tekniske anlæg og byzoneudlæg undgås eller 
alternativt placeres så spredningsmulighederne ikke forringes,” og kom-
muneplanens retningslinje 4.4.3.7 angiver, at ”i de potentielle økologiske 
forbindelser skal større tekniske anlæg og byzoneudlæg undgås eller alter-
nativt placeres så muligheden for at realisere forbindelsen ikke hindres.” 
Det fremgår endvidere af kommuneplanens redegørelse, at der ikke er faste 
mål for bredde eller naturindhold i økologiske forbindelser, og at værdien 
som spredningsvej afhænger af, hvilke arter og naturtyper, der fokuseres på. 
Faxe Kommune har ikke kortlagt hvilke specifikke arter, der knytter sig til de 
enkelte økologiske forbindelser.
Lokalplanen er ikke i strid med udpegningerne, da planområdet afgrænses, 
så der friholdes en korridor med en bredde på omkring 200 meter eller mere 
gennem området i forbindelse med Egedebæk og Bødkerstræde. Herudover 
vil etableringen af solcelleparken med permanente græsarealer under og 
mellem solpanelerne generelt forbedre spredningsmulighederne for plante- 
og dyrelivet, herunder også i den østlige del af planområdet med den poten-
tielle økologiske forbindelse. Indhegningen med trådhegn omkring solcelle-
parken vil dog udgøre en barriere for større pattedyr.

Lavbundsområder og potentielle vådområder
I kommuneplanen er to små arealer i forbindelse med søer i den vestlige del 
af planområdet udpeget som lavbundsarealer. Ved den nordøstlige del af 
planområdet er der et lidt større lavbundsareal beliggende i det område, der 
i kommuneplanen er udpeget til potentiel ny natur. Arealet er i dag dyrket 
mark. Der er stor afstand til de nærmeste arealer, der er udpeget som poten-
tielle vådområder, idet disse er beliggende langs Egedebæk godt 700 meter 
nordvest for planområdet.  
Kommuneplanens retningslinje 4.4.1 angiver, at ”lavbundsarealer skal så 
vidt muligt friholdes for anlæg, der kan forringe muligheden for at genska-
be vådområder.” 
Lokalplanen er ikke i strid med udpegningen, da etableringen af solcellepar-
ken med tilhørende anlæg ikke vil berøre væsentlige udpegede lavbundsare-
aler.

Friluftsliv og turisme

Friluftsområder
Hundemose Skov umiddelbart nord for planområdet indgår i kommune-
planens udpegning af et friluftsområde, og mindre dele af markerne i den 
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nordøstlige del af planområdet indgår i det udpegede område. Der er lige-
ledes udpeget et friluftsområde omkring skovområderne på større afstand 
mod syd. Friluftsområder er udpeget på grundlag af de store landskabs- og 
naturoplevelser, som områderne rummer, og de udpegede områder er særligt 
egnede til aktiv, men ikke særligt anlægskrævende friluftsliv.
Lokalplanen er ikke i strid med udpegningen, da etableringen af solcellepar-
ken ikke vil forringe skovens rekreative værdi, og de mindre dele af planom-
rådet, som indgår i det udpegede område, består i dag af dyrkede marker.

Stier og cykelruter

Regional cykelrute
I kommuneplanen er der udpeget regionale cykelruter, som blandt andet 
omfatter Bødkerstræde, der passerer mellem de østlige og vestlige dele af 
planområdet. Cykelruten fortsætter ad Egedevej mod sydøst til Faxe og mod 
syd ad Kirkeskovvej i retning mod Rønnede. 
Lokalplanen er ikke i strid med udpegningen, da planområdet ikke berø-
rer de eksisterende vejudlæg og respekterer de tinglyste oversigtslinjer. I 
henhold til Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan og tilhørende Stiplan er 
der endvidere ikke planer om etablering af cykelstier langs de pågældende 
vejstrækninger.

Kulturmiljøer
I kommuneplanen er området umiddelbart omkring Jomfruens Egede udpe-
get som kulturmiljø. Kulturmiljøet er afgrænset så det udelukkende omfatter 
arealer syd for Egedevej og dermed syd for planområdet. Udpegning af dette 
kulturmiljø skal ses i relation til Lystrup Gods, der ligger syd for Jomfrues 
Egede. Landskabet mellem de to godser og deres historie udgør en samlet 
tyngde.
Kommuneplanens retningslinje 6.3.2 angiver, at ”de udpegede herre-
gårdsomgivelser er områder af særlig betydning for oplevelsen af herre-
gården i lokalområdet. Inden for disse områder skal der udvises særlig 
opmærksomhed og beskyttelse i forhold til bestående bygningsforhold, 
have- og parkanlæg, mark- og skovstrukturer, alleer, hegn og diger mv.”
Lokalplanen er ikke i strid med udpegningen, da etableringen af solcellepar-
ken med tilhørende anlæg ikke vil berøre det afgrænsede område for kultur-
miljøet.
Kulturmiljøudpegningen kan ses på kort 6 på side 11.

Kirker og deres omgivelser
En mindre del af planområdet er beliggende indenfor kommuneplanens 
udpegning af kirkeomgivelser omkring Øster Egede Kirke, der ligger ved 
Jomfruens Egede omkring 200 meter syd for planområdet.  Se kort 12  
Kirkeomgivelserne omfatter områder, der har særlig betydning for oplevel-
sen af kirken fra det omgivende landskab. 
Kommuneplanens retningslinje 6.5.2 angiver, at ”de udpegede kirkeomgivel-
ser er områder af særlig betydning for oplevelsen af kirken i lokalområdet, 
og har derfor en særlig beskyttelse. (...) Registreringen bruges med henblik 
på at undgå uheldigt placeret byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning 
eller andre forhold omkring kirkerne. Yderligere er hele området inden for 
en afstand af 300 meter fra en kirke omfattet af kirkebyggelinje.” 
Herudover angiver retningslinje 6.5.3, at ”i forbindelse med landskabelige 
ændringer, herunder skovrejsning, nedrivninger, væsentlige ombygninger, 
opførelse af nybyggeri eller tekniske anlæg m.m. inden for kirkeomgivelser-
ne skal det vurderes – om nødvendigt i samarbejde med de statsanerkendte 



Offentlig høring i perioden  XX.XX til XX.XX.XXXX

19

Kommuneplantillæg nr. 27

museer og de kirkelige myndigheder – om kirkens samspil med landskabet 
eller bymiljøet visuelt sløres eller forringes, og om oplevelsen eller kvalite-
ten af de kulturhistoriske værdier vil blive påvirket i en grad, der er i strid 
med de hensyn kommunen skal varetage.”
Der er tale om en sti over markarealer nord for kirken, hvor kirkeomgivelser-
ne er sammenfaldende med solcellearealet. Stien er nedlagt, og derfor vil der 
ikke færdes mennesker på arealet. Derfor udtages den nordlige del af kirke-
omgivelserne med dette kommuneplantillæg. 
Fra kirkeomgivelserne syd for kirken vil terrænmæssige forhold betyde, at 
solcellearealet ikke ses sammen med kirken. Derfor vurderes lokalplanen 
ikke at være i strid med udpegning af kirkeomgivelser omkring Øster Egede 
Kirke - eller om nogen anden kirke i området. 
Der er nærmere redegjort for forholdet i miljørapporten. 

Kirkebyggelinje
Naturbeskyttelseslovens § 19 omhandler kirkebyggelinjen. Her fastsættes en 
300 m byggelinje om kirker - bortset fra kirker, der er omgivet af bebyggelse 
i hele beskyttelseszonen. Der er registreret en kirkebyggelinje på 300 meter 
omkring Øster Egede Kirke. Byggelinjen omfatter en mindre del af solcel-
learealet umiddelbart nord for Egedevej. I henhold til bestemmelserne skal 
det sikres, at bebyggelse ikke opføres i mere end 8,5 meters højde, hvilket 
sikres ved, at solcelleanlægget ikke må have en højde større end 2,75 meter 
og transformere ikke højere end 3,5 meter. Den overordnede transformer-
station, hvor der kan etableres lynafledere i 12 meter højde, placeres udenfor 
kirkebyggelinjen.

Energi- og forsyningsanlæg
Solcelleanlæg skal placeres i henhold til kommuneplanens retningslinjer i 
afsnit 7.4, hvor retningslinje 7.4.1 fastsætter, at ”Større energiforsyningsan-
læg og kraftvarmeværker kan placeres i erhvervsområder i Haslev og Faxe 
eller i direkte tilknytning hertil.” 
Det vurderes, at de udlagte erhvervsområder og tilstødende områder i det 
åbne land ikke rummer tilstrækkelige arealer og derfor ikke er egnede til 
etablering af solcelleparker i den påtænkte størrelse. Med kommuneplan-
tillæg nr. 27 udlæggedes området ved Jomfruens Egede til tekniske anlæg i 
form af solcellepark

Kort 11. Kirkebyggelinje vist 
med rød skravering, fredning 
vist med blå skravering og 
værdifuldt kulturmiljø vist 
med blå-grå farve.
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Retningslinjer for store solcelleparker
På mødet den 7. november 2018 vedtog Økonomiudvalget nye retningslinjer
for store solcelleparker i Faxe Kommune. I det følgende er der redegjort for
hvordan solcelleparken ved Jomfruens Egede forholder sig til disse retnings-
linjer.

• Anlæggene skal så vidt muligt etableres, så eksisterende beplantning 
bevares og udnyttes afskærmende

• Der skal holdes afstand til naboer, og de må ikke omkranses på alle sider
•	 Ved	større	anlæg	skal	der	etableres	passende	interne	flora	og	fauna	passa-

ger
• Store solcelleanlæg skal hovedregel afskærmes af et tæt, levende hegn på 

alle sider
• Anlæggene skal være harmoniske i deres afgrænsning og interne opbyg-

ning
• Anlæggene skal som udgangspunkt tilpasses landskabets naturlige højde 

og lavninger således anlægget ikke bliver dominerende fra omgivelserne
• Anlæggene kan anvendes som grundvandsbeskyttelse
• Andre forhold der skal berøres vil indgå i en konkret byggetilladelse

Solcelleanlægget ved Jomfruens Egede er planlagt så byrådets retningslin-
jer følges i videst muligt omfang. Anlægget udnytter de eksisterende skove 
og beplantningsbælter som afskærmning. 

Der er bestemmelser i lokalplanen som sikrer, at der vil være mindst 30 
meter fra solcelleanlægget og til nærmeste beboelser, samtidig med, at der 
friholdes større arealer tæt ved flere nabobeboelser, som ikke ejes af godset. 
Kun én enkelt beboelse, der er ejet af godset, er beliggende med solcellean-
læg omkring beboelsen. 

Der er friholdt arealer som passager gennem området. Den største passa-
ge ligger mellem Bødkerstræde og Egedebæk. Der er desuden passage fra 
arealet nord for Jomfruens Egede og til skovområderne nord for solcelle-
anlægget. Sidst sikres en økologisk forbindelse langs et rørlagt å-løb i den 
østlige del af solcelleområdet. 

Solcelleanlægget er planlagt afskærmet af tætte, levende hegn. Kun på 
strækninger, hvor anlægget grænset op til eksisterende skovarealer kan 
levende hegn undlades. Beplantningsbælterne planlægges således at de 
på bedst mulig måde afskærmer anlægget ved anvendelse af bedst egnede 
arter og ved at lave en sammesnætning, som både vil være tæt og fremstå 
som et smukt landskabselement.

Anlægget vil blive opbygget med parallelle rækker af solcellestativer, som 
brydes af passager, således at anlægget kan serviceres. Langs de ydre 
grænser afsluttes solcellerækkerne så systematisk og harmonisk som mu-
ligt.
Anlægget vil desuden følge landskabets naturlige højde, og der vil kun ske 
terrænregulering i mindre omfang, og kun for at sikre bedst muligt tilpas-
ning.

Anlægget vil anvendes som et grundvandsbeskyttende element, da der ikke 
vil blive gødet og sprøjtet på arealet i den periode, hvor solcellerne står i 
området.
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Kort 12. Kortet viser 
kirkeomgivelsen før æn-
dringen

Kort 13. Kortet viser 
kirkeomgivelsen efter 
ændringen

fremtidige retningslinjer og rammer

Kirker og deres omgivelser
Da kirkeomgivelsen nord for Øster Egede Kirke ikke er offentlig tilgængelig, 
og således ikke giver mulighed for indsyn til kriken, ændres kirkeomgivelsen, 
som vist på kort 13.

Fremtidige rammer
Tillæg nummer 27 udlægger to nye rammeområder til tekniske anlæg  Å-T19 
og Å-T20, der giver mulighed for at etablere en solcellepark. Å-T20 giver 
foruden solcellepark, mulighed for at etablere en transformatorstation.
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å-t19 solcellepark ved jomfruens egede

Nr. Å-T19
Navn Solcellepark ved Jomfruens Egede
Anvendelse Tekniske anlæg og jordbrugsformål
Bebyggelsens art Solcelleanlæg med tilhørende faciliteter

Max,. bebyggelses% for 
den enkelte ejendom
Max. bygningshøjde 2,75 meter for solcelleanlæg.

3 meter for tranformere
Max. antal etager
Bemærkninger Solcelleparken skal afskærmes med beplantnings-

bælter. 
Der skal etableres indhegninger og faciliteter til 
græssende dyr

Nuværende zoneforhold Landzone
Fremtidige zoneforhold Landzone

Å-T19
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Å-T20

Nr. Å-T20
Navn Solcellepark ved Jomfruens Egede
Anvendelse Tekniske anlæg og jordbrugsformål
Bebyggelsens art Solcelleanlæg med tilhørende faciliteter samt 

transformatorstationer

Max,. bebyggelses% for 
den enkelte ejendom
Max. bygningshøjde 2,75 meter for solcelleanlæg.

3 meter for tranformere
5 meter for transformatorstation

Max. antal etager
Bemærkninger Solcelleparken skal afskærmes med beplantnings-

bælter. 
Der skal etableres indhegninger og faciliteter til 
græssende dyr

Nuværende zoneforhold Landzone
Fremtidige zoneforhold Landzone

å-t20 solcellepark ved jomfruens egede
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miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) har til formål at 
fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering 
af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet. 
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening 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 
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:

Påvirkning	af	landskabet
• Landskabet, herunder det bevaringsværdige landskab
• Kulturmiljøet, herunder kirkeomgivelserne
• Rekreative forhold
• Visuel påvirkning
• Visualiseringer
• Samlet vurdering af de landskabelige forhold
Påvirkning	af	naboer
• Afstand til naboer og visuelle forhold
• Støj
• Refleksioner
• Samlet vurdering af naboforhold
Påvirkning	af	miljøet	i	øvrigt
• Luftforurening og klima
• Ressourcer og affald
• Overfladevand
• Grundvand
• Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold
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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-  
 bestemmelser.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er   
 omfattet 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   
 kommuneplanen 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. 27 til 
offentlig høring.

Faxe byråd d. xx.xx.xxxx

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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