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Hvidbog med høringssvar til idéfase forud for planlægning for en solcellepark ved Jomfruens Egede

Idéfasen forud for planlægning af en solcellepark ved Jomfruens Egede har været i høring fra den 22. januar til den 19. februar 2019. Faxe Kommune 
har modtaget i alt seks høringssvar i forbindelse med høringen. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar. Center for Plan og Miljø har redigeret i 
brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. 

Høringssvar i deres originale format er vedhæftet referatet af Plan & Kulturudvalgets møde den 26. februar 2019.

Modtaget /
Indsendt af:

Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

18. februar 2019

Bjarne Rasmussen, 
Egedevej 118 A
Gina Hallein og Jim 
Bekker, Egedevej 
118B
Grethe og Palle 
Kristensen, Egedevej 
121
Steen Jønsson, 
Egedevej 124
Dorte og Erling 
Bagge, Egedevej 125
Elisabeth og Claus 
Nielsen, Egedevej 126
Laila og Preben Lang, 
Egedevej 128
Curt Pedersen og 
Ove Schmidt, 
Egedevej 130
Therese og Peder 
Køthemann, 
Egedevej 131
Bjarne Rasmussen, 

Der ønskes fremsendt idéer og forslag til ovennævnte projekt og i 
materialet adresseres følgende spørgsmål:

1. Er områdets størrelse og afgrænsning, som det skal være?
2. Hvilke afskærmende foranstaltninger, der bør stilles som 

betingelse for solcelleparkens opførelse?
3. Hvordan tilgodeses naboer bedst muligt med hensyn til 

eventuelle gener fra anlægget?

I forhold til punkt 1 og 2 henvises til kommentarer og afklaring af 
spørgsmål vedr. de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer for 
Solcelleanlæg i Faxe Kommune. Retningslinjerne er oplistet nedenfor 
med kommentarer.

Med hensyn til punkt 3 har vi følgende kommentarer, vi har valgt at dele 
generne op i følgende kategorier:

1.) Økonomiske gener for den enkelte beboer 
Vi foreslår, at naboer til solceller ikke bliver ringere stillet end hvis 
ejendommen indgår i værditabsordningen. Det er ikke en pligt for 
solcelleopsætter, at søge om ret til pristillæg, hvorfor naboer ikke vil 
kunne få dækket værditabet.
Naboer til så store solcelleanlæg står for en voldsom nedgang i 
ejendomsvurderingen, med risiko for at blive teknisk insolvente, og have 
begrænset mulighed for at låne i ejendommen til forestående 

Ad 1.) 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.

Ad 2.) læskure skal overholde de gældende 
afstandskrav til beboelser. Herudover holdes der 
en afstand på 30 meter mellem beboelsens 
umiddelbare opholdsarealer og trådhegn.

Ad 3.) 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 
beplantningsbæltet, der med tiden vil vokse op 
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Egedevej 132
Jens K. Hansen, 
Egedevej 133

kloakering eller andre forbedringer på ejendommen. 
Friværdien er i et enkelt tilfælde dokumenteret forringet med kr. 500.000 
(svarende til 30-35% af vurderingsprisen) jf. lokal ejendomsmægler, og 
hermed er salgsværdien under nuværende ejendomsværdi.
Hvis anlægget opføres som foreslået, vil beboerne i hele Frenderup og 
tilhørende områder lide store økonomiske tab og reelt set blive 
stavnsbundet til deres usælgelige ejendomme.
Områdets samlede værdiforringelse:
Området vil blive et risikoområde jf. lokal ejendomsmægler. Dette 
betyder ligeledes, at ved evt. salg, vil køber heller ikke have samme 
lånemuligheder som i dag. 

2.) Støj- og lugtgener
Der skal mange får til at afgræsse 168 ha. hvilket uværligt afstedkommer 
støj og lugtgener og der bør derfor tages yderligere hensyn til placering 
af læskure og fodring.

3.) Visuelle gener 
Et anlæg af det ansøgte størrelse og placering vil blive total 
dominerende for området.  Området vil være fuldstændig uden naturlig 
fremtoning for beboere og andre der benytter Egedevej.

4.) Kommentarer og spørgsmål jf. punkt 1 og 2. [byrådets retningslinjer]
 

a) Anlæggene skal så vidt muligt etableres, så eksisterende 
beplantning bevares og udnyttes afskærmende.
I det område i Frenderup hvor der søges om etablering af 
solcelleanlæg forefindes ingen eksisterende beplantning (der 
afskærmes i form af skel mellem marker) som på nuværende 
tidspunkt afskærmer markerne for beboere og øvrige der 
benytter Egedevej. Der vil således skulle etableres levende hegn 
rundt om stort set alle anlæggene.

b) Der skal holdes afstand til naboer, og de må ikke omkranses på 
alle side.
Afstanden til naboer bør defineres således at det angives i antal 
meter. Denne afstand bør angives på ansøgningens kort 
således, at det tydeligt kan ses hvor lang afstanden er.  
Det bør ligeledes defineres hvorledes omkranses tolkes, f.eks. er 

over hegnet og udgøre en trærække, der er 
karakteristisk langs vejene ved herregårdene. 
Trærækken vil blive bevaret efter solcelleparken 
og beplantningsbælter er fjernet.

Ad 4.) Økonomiudvalget vedtog den 7. november 
2018 de generelle retningslinjer for solceller. 
Administrationen har derfor ingen bemærkninger.
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det muligt at blive ”omkranset” på tre sider, så alt under fire sider 
er ok?

c) Ved større anlæg skal der etableres passende interne flora og 
fauna passager.
Det bør defineres hvor store ”større anlæg” er og i forhold til 
hvad ?

d) Store solcelleanlæg skal som hovedregel afskærmes af et tæt, 
levende hegn på alle sider.
Der ønskes en definition på:

- hvornår er der tale om store solcelleanlæg og i forhold til hvad ?
- I hvilke tilfælde kan der dispenseres for hovedreglen, hvilke 

kriterier skal der til ?
- I den konkrete beskrivelse af projektet står beskrevet ”Når 

beplantningen er groet op, vil de nærmeste nabobeboelser kun 
i begrænset omfang være i stand til at se solcellerne”. Der stilles 
spørgsmål til tidshorisont for afskærmningen. Hvor lang tid tillades 
der at gå før beplantningen skal være groet op ? Det må være 
en forudsætning, at beplantningen er afskærmende fra dag 1. 
og at den ligeledes er stedsegrøn således, at afskærmningen 
også fungerer efter løvfald.
Der bør ligeledes ved afskærmningen tages hensyn til 
helhedsindtrykket for området.

e) Anlæggene skal være harmoniske i deres afgrænsning og 
interne opbygning.
Hvad menes der med det og hvem afgør hvad der er 
harmonisk?

f) Anlæggene skal som udgangspunkt tilpasses landskabets 
naturlige højde og lavninger således, at anlægget ikke bliver 
dominerende fra omgivelserne
Hvordan defineres dette? 
Det kan ikke opnås i et kuperet terræn som i Frenderup. I det 
vestlige område er der inden for en ganske kort afstand en 
højdeforskel på 10 meter fra vejen til det øverste punkt i 
terrænet. Det vil sige, at solcellerne vil være oppe i en højde på 
13,5 meter fra Egedevejs laveste punkt.
Et stort teknisk anlæg på 168 ha. KAN KUN være voldsomt 
dominerende alene p.gr.a. dets størrelse. 
For Frenderups kuperede terræn vil det betyde en markant 
forandring af hele området til en gold, teknisk og industrielt 
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fremtoning. Uanset hvad der etableres af præventive 
foranstaltninger, vil hele områdets visuelle udtryk blive forvandlet 
til noget dystert, hvor ingen ønsker at bo eller bosætte sig.

a) Anlæggene kan anvendes som grundvandsbeskyttelse.
Er der andre miljømæssige forhold som der skal tages stilling til? 
Et så stort areal som skal afgræsses af f.eks. får, kan ligeledes 
være en belastning for miljøet. 
Får er drøvtyggere og udleder metangas, den mængde får, der 
er tale om her, vil udlede store mængder metangas, der er en 
potent drivhusgas. (metangas er 21 gange kraftigere end CO2).

a) Andre forhold der skal berøres vil indgå i en konkret 
byggetilladelse
Der bør angives i indledende ansøgning hvor teknikbygninger og 
vejadgange til anlæggene skal ligge samt omfanget af disse

b) Andre forhold der skal berøres vil indgå ved udarbejdelse af 
forslag til kommuneplantillæg til lokalplan
En garanti for, at solcellerne og deres stativer ikke reflekterer lys.
Og en garanti for, at såfremt dette ikke overholdes, at ejer er 
forpligtet til at rette op på forholdene.

5.) Hvorledes vil Faxe Kommune håndtere ændringen af Egedevejs 
karakter i forhold til at strækningen med solceller er en Margueritrute?

Hvordan kan Faxe Kommune overhovedet overveje at godkende en 
placering af et kæmpestort teknisk anlæg i en landzone og noget af 
det smukkeste herregårdslandskab, der findes i kommunen, hvilket 
placering af Margueritruten ligeledes vidner om.

Området er af kommunen selv defineret som bevaringsværdigt 
herregårdslandskab, og ikke uden grund.

Kommuneplaner og lokalplaner freder disse landskaber udelukkende til 
landbrugsdrift, og der kan overhovedet ikke godkendes nye 
bebyggelser og i særdeleshed ikke tekniske anlæg. Hvornår vægter 
Faxe Kommunes CO2 regnskab højere end beboernes interesser? 
Der mangler generelt i behandlingen af denne sag Teknik & 
Miljøudvalgets holdning til, at Egedevej vil ændre karakter og nu bliver 
et område med teknisk anlæg.  Er der undersøgt om det kan lade sig 
gøre eftersom vejen er den del af den nationale Margueritrute?
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Med disse bemærkninger kan vi i Frenderup ikke anbefale, at området 
ændres fra det nuværende til et område domineret af solcelleanlæg.

Der henvises i øvrigt til tidligere fremsendt brev til Plan & Kulturudvalget 
29. maj 2018.

29. maj 2018 

- Fremsendt i 
forbindelse med 
idefase til generelle 
retningslinjer til store 
solenergianlæg og 
genfremsendt i 
forbindelse med 
idefase til solceller 
ved Jomfruens Egede

Dorte Steinmetz 
Bagge 
Egedevej 125 
4640 Faxe (på vegne 
af nabogruppe)

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på beskrivelserne af de enkelte 
solcelleområder. 

6.) Solcelleområde 3 [henvisning til oprindelig ansøgning vedr. solceller 
syd for Faxevej] er efter KONKRET vurdering afvist som værende en 
mulighed, bl.a. pga. væsentlig negativ påvirkning af istidslandskabet 
mellem Faxe og Rønnede og da området ligger langs en af 
kommunens mest befærdede veje, med stor synlighed. 

7.) Mht. område 1 + 2 [henvisning til solceller ved Jomfruens Egede, 
nærværende lokalplan] er der ikke nævnt, at der er foretaget en 
konkret vurdering? 
Godserne og Faxe Kommune har drøftet beliggenheden af område 1 + 
2 og i den forbindelse er anført i sagsfremstillingen:

8.) "Område 1 + 2 ligger også i tyndt befolket område"
Hvorledes opgøres dette? Ud af det samlede areal, er det korrekt, at 
området er tyndt befolket, men i det område hvor der er bebyggelse, 
kan det ikke påstås, at området er tyndt befolket.
Der anføres ligeledes, at området allerede er domineret af skovbryn og 
levende hegn. Hertil kan det oplyses, at det eksisterende levende hegn, 
på ingen måde mindsker udsynet til den berørte mark, for så vidt angår 
område 1, som kan ses fra Egedevej i begyndelsen af Frenderup, når 
man kommer fra Dalby.
Såfremt anlæggene får en dimensionering som solcelleparken ved 
Turebylille, etableres de i maximalt 2,5 meters højde.
Kan det forventes, at randbeplantning anlægges i en højde så 
solcellerne er fuldstændig afskærmede og kan det forventes, at det 
bliver stedsegrønt, idet det eksisterende levende hegn er løvfældende ?
Kan det forventes, at der tages det samme hensyn således, at der 
etableres levende hegn for at skærme udsynet til solcelleparkerne, for 
den enkelte beboer?

Ad 6.) Landskabeligt og oplevelsesmæssigt vil 
solcelleområde 3 have en væsentlig negativ 
påvirkning af istidslandskabet mellem Faxe og 
Rønnede, hvor Kongsted landsby og ikke mindst 
kirken ligger, som et særligt vartegn mellem Faxe å 
og Susåen. Her er der tale om et landsskabsrum 
med aner helt fra middelalderen. Herudover er der 
i landskabskarakteranalysen fremhævet fra 
Kongsted mod nord og fra Faxevej mod syd. Der 
var på dette sted ansøgt om et anlæg der uden 
opbrud ville blive 2,3 kilometer langt. Henset til, at 
der samtidig er tale om en beliggenhed langs en 
af kommunens mest befærdede veje, bør 
planlægning for solcelleområde 3 derfor ikke 
fremmes.

Ad 7.) Ansøgningen er indledningsvist blevet 
gennemgået og i denne forbindelse blev 
ansøgningen langs Faxevej taget ud af den videre 
proces. Dette var ikke tilfældet for område 1 og 2, 
der således fortsatte til politisk drøftelse.

Ad 8.)Tyndt befolket 
Område 1 og 2 ligger omgivet af skovbryn mod 
nord og syd. Herudover er der flere 
beplantningsbælter i området, der enten kan 
beskæres for at give en tættere, og dermed 
afskærmende, forgrening eller ved at plante 
yderligere træer og buske. Der er i lokalplanen 
taget højde for, at beplantningen varierer i højde 
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9.) Naturkiler
Der er foreslået etablering af naturkiler, så udsigten fra Egedevej og 
Jomfruens Egede bevares.
Hvorledes kan det samme hensyn tages til de øvrige beboere i 
området?
For flere beboere i Frenderup, vil ejendommene være omgivet af 
solceller på 1-2 -3 og for nagles vedkommende 4 sider. Det synes ikke 
rimeligt, at forringe både herlighedsværdien og værdien på 
ejendommene, pga. disse anlæg.
Det er også beskrevet, at der med kilerne tages højde for 
faunapassager mellem Hundemoseskoven og Lystrup. Er det undersøgt 
hvor dyrene i dag bevæger sig? Med en begrænset bevægelighed
(solcelleparkerne hegnes ind), vil korridorerne være den eneste 
mulighed for dyrene at bevæge sig over Egedevej. Har man undersøgt 
mulig konsekvens af det?

10.) Egedevej
Af sagsfremstillingen fremgår det, at man er opmærksom på, at 
landskabsoplevelsen langs Egedevej vil ændre sig. I dag er landskabet 
meget kuperet og der er et vidtstrakt syn, når man færdes på Egedevej. 
Såfremt der gives tilladelse, og der vil blive beplantet langs Egedevej, vil 
dette som det ligeledes er beskrevet blive til en lukket landskabelig 
oplevelse.
I den forbindelse skal det nævnes, at Egedevej er en del af den 
nationale Margueritrute og den benyttes, især om sommeren, at turister 
som både cykler, går og kører denne vej for at komme til bl.a. 
Vandrerhjemmet i Faxe og campingpladserne i den østlige del af 
kommunen. Mange turistbusser kører også ad Egedevej, og vil fremover 
kunne kigge henover beplantningen og direkte ind på solcelleparkerne.

11.) Margueritruten
Er der taget højde for, at Faxe Kommunes vej myndighed har fået 
overdraget ansvaret for Margueritruten, og hvordan forholder man sig 
til, at en så lang strækning evt. ændrer så markant karakter?

12.) Andre muligheder for placering af solcelleparkerne
Af vedlagte kort fremgår det, at der findes andre arealer ejet af 
Godserne, hvorfor det kan undre, at disse ikke er foreslået til anlæg af 
solcelleparker?

alt efter hvordan indsynet skal afskærmes. 
Digerne er overvejende groet til i buske og mindre 
træer, men disse vil ikke blive fortættet. Derimod vil 
der blive lavet et supplerende beplantningsbælte 
der vil blive plantet minimum 5 meter væk fra 
diget. De nye beplantningsbælter vil ikke alle 
indeholde stedsegrønne træer og buske, her vil 
løvfældende træer og buske blive plejet på en 
sådan måde at der kommer en tæt forgrening der 
også i vinterhalvåret vil sikre en tilfredsstillende 
afskærmning. Det eksisterende levende hegn 
(løvfældende) ved Atterup vil derimod blive 
fortættet af stedsegrønne træer (evt. gran) ind 
mod solcelleparken. 

Det er skrevet ind i lokalplanen, at afskærmende 
beplantning ved de enkelte beboelser sker i dialog 
med de enkelte borgere.

Det er derfor Center for plan og miljø vurdering, at 
både nuværende og kommende 
beplantningsbælter vil sikre afskærmning både fra 
offentligt tilgængelige steder og ved beboelser.

Ad 9.) Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser 
der sikrer at de nærmeste 70 meter fra Frenderup 
friholdes for solceller og høj beplantning. Arealet vil 
fremstå lysåbent og giver ejer mulighed for at 
dyrke til landbrugsmæssige afgrøder eller holde 
med græsdække.
Der vil være en afstand mellem de enkelte 
beboelser og trådhegn på 30 meter.

Der er friholdt en bred zone mellem Egedebækken 
og Bødkerstræde, som kan benyttes af vildtet. 
Derudover friholdes en passage langs diget nord 
for Jomfruens Egede, hvoraf en del vil henligge 
lysåbent. Mindre dyr vil frit kunne bevæge sig på 
tværs af det hegnede område.
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Disse arealer er markeret med røde krydser. Ad 10.) Der henvises til ad 3.)

Ad 11.) Egedevej indgår i Margueritruten, der er en 
afmærket turistrute for bilister, som strækker sig 
over 4.218 km og fører gennem de mest 
naturskønne landskaber i Danmark. 
Margueritruten er udlagt af Naturstyrelsen som står 
for vedligehold og formidling, mens kommunerne 
står for skiltning af ruten. Hvis arealanvendelsen 
ændrer sig langs ruten, er der ikke et krav om at 
ruten omlægges, selvom landskabsoplevelsen 
måtte ændre sig. Ved at bruge afskærmende 
beplantning, der er indpasset i landskabet, der det 
Faxe Kommunes vurdering, at Margueritruten ikke 
bliver forringet på strækningen.

Ad 12.) se Ad. 14) 

19. februar 2019
 
Danmarks 
Naturfrednings-
forening

13.) Vi finder, at kun en mindre del af området er velegnet til etablering 
af solceller - nemlig den vestlige del beliggende SØ for Frenderup
(matr.nr: 3a, 3f, 4b, 4c, 4d og 8a). Den øvrige (største) del af det 
foreslåede område er i KP13 udpeget til "særligt bevaringsværdigt
landskab", og der indgår tillige mindre delområder, som er udpeget til 
"økologisk forbindelse" og "område til potentiel ny natur".
Vi mener, at sådanne områder helt bør friholdes for solceller og gør 
opmærksom på, at der i Faxe Kommune findes store landbrugsarealer,
som ikke har væsentlige landskabs- og naturinteresser.
På ØU-mødet d. 7.11.2018 blev et sæt "retningslinier for store 
solenergianlæg" vedtaget, og de er udmærkede, men hvorfor egentlig 
ikke samtidig udelukke områder med landskabs- og naturinteresser jvf. 
KP-udpegninger ?
Vi håber i hvert fald, at en kommende miljøvurdering i forbindelse med 
udarbejdelse af LP og KP-tillæg vil medføre, at det foreslåede område 
indskrænkes som ovenfor beskrevet.

Ad 13.) Faxe kommune har i forbindelse med 
miljørapporten gennemgået 
landskabskarakteranalysen og grundlaget for 
udpegningen af det bevaringsværdige landskab. 
Landskabet er karakteriseret som et 
herregårdslandskab, som i dag fremstår åbent 
med opstammede skovbryn mod nord og syd. I 
mange herregårdslandskaber, er der dog 
eksempler på beplantningsbælter langs veje og 
marker, der både er tætte og lige. Ofte er det blot 
løvfældende buske, men år med beskæring har 
gjort dem tætte også i vinterhalvåret. I andre 
tilfælde er der også trærækker sammen med 
beplantningsbælterne, som udgør et vigtigt 
element i forhold til herregårdskarakteren. Denne 
er videreført i dette bevaringsværdige landskab, 
for at sikre en helhed i landskabet på trods at 
solcelleparken.

18. februar 2019 Vi (undertegnede og flere) vil gerne komme med alternative forslag til 
hvilke marker der skal bruges til solcelleparken.

Ad 14.) Bygherre ejer et areal nord for 
Kikkenborgvej som er det eneste opdyrkede areal 
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Helle Rasmussen og 
Johnny Sørensen
Egedevej 115
4640 Faxe

Begrundelse:
• Vi er naboer til de to marker på Margurit ruten Egedevej ml. 

Frenderup og Jomfruens Egede. Solcelleparken vil forringe 
vores ejendomsværdi og vi vil tabe ved salg af ejendom. 
Dette vil gælde for de mange ejendomme, som ligger op ad 
skellene.

• Herlighedsværdien ved at bo så smukt som vi gør nu, vil være 
væsentligt forringet.  Det store vue vil blive begrænset af 
beplantning og solnedgangen vil ikke ses i horisontlinien.

• Gener fra solcelleanlæg.

14.) Vi ser mulighed for at flytte parken til:
• Kikkenborgvej – marken efter Vægterhuset.
• Skov Torupvej – drej til højre mod Lystrup, marken ved 

Åstruphus.

Disse marker har færre ejendomme som vil blive påvirket.

15.) Alternativt kunne man sætte en vindmølle ved Hundemosen.
Vi ser frem til en god høring og håber på at blive hørt.

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 friholde de mest produktive 
arealer til dyrkning, mens det lavtydende arealer 
mod nord i højere grad kan anvendes til ikke 
jordbrugsintensive formål.

Ad 15.) Ifølge vindmøllecirkulæret, skal alle møller 
placeres minimum 4 gange møllens højde fra 
beboelser. Hvis der tages udgangspunkt i de møller 
opsat ved Tureby, som har en totalhøjde på 150 
meter, skal der være minimum 600 meter mellem 
mølle og beboelser. Dette giver umiddelbart 
mulighed for at opstille én mølle, når der samtidig 
skal tages højde for møllernes indbyrdes afstand. 
Da de seks vindmøller tilsammen cirka producerer 
44.000 MWh om året, vil én mølle producere cirka 
7400 MWh. Den ansøgte solcellepark forventes at 
producere cirka 157 mio. MWh.

19. februar 2019

Benny og Sussi 
Pedersen
Atterupgaard

Jeg var jo en af dem der var til høringen [idéfase for store 
solenergianlæg], som nu sidder med en følelse om at jeg bare sad og 
spildte min tid. Jeg hørte, men føler ikke selv at vores forslag og vores 
stemmer blev hørt.
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Lad mig lige slå fast at vi ikke er imod vedvarende energi (alt med 
måde), men kig lige engang til på det kort og se om i selv ville bo her, vi 
bliver jo pakket ind. Har man slet ikke overvejet at det er for meget?
Ophæv Jomfruens Egede Fredsskov, så de selv kan have alle de 
solceller lige uden for deres egen dør. Sagt med pæne ord, hvis de vil 
tjene pengene skal de da også selv mærke lidt til hvordan.
Start med at sætte solcellerne på deres egne tage (ca. 2000km2 direkte 
mod syd), hvorfor bruge god jord til solceller med alt det tag.
Vi har nu boet her i 25 år men med denne solpark bliver vi stavnsbundet 
til vores gårde, eller vi må sælge dem med et stort tab. Jeg ved godt 
det er hans jorde, men tænker man slet ikke hvor det er folk bor. Det er 
direkte frækt at trække så stor en solcellepark ned over hoved på os. 
Faxe bliver det nye udkandtsdanmark (som Lolland) et sted hvor ingen 
vil bo og alt forfalder. Hvis vi lægger Gisselfelds 250 ha til Jomfruens 
Egede 180 ha, så er der strøm til Sjælland, Fyn og det halve af Jylland, 
kan I slet ikke se det er forkert, at lægge det på noget af Sjællands 
bedste jorde.
Hvornår siger et byråd stop for sine borgere?

30. januar 2019

Heidi Zethof, 
Egedevej 156, Faxe

[mailtekst]
I forlængelse af mail modtaget 29/1, ang. idé fasen forud for 
planlægning af solcelleparker ved Jomfruens Egede, sender jeg 
hermed endnu engang min mening om Solcelleparker i åbent 
landskab.

Jeg vil tilføje, at jeg har haft en lang snak med ekspert Søren Gram fra 
Teknologirådet, som er en uafhængig instans, der rådgiver Folketinget i 
klima, energi- og miljøspørgsmål.

Han er fuldstændig enig i mine beskrevne betragtninger, og tager rundt 
og vejleder kommuner om, at planlægge og se fremad, så ingen 
solcelleparker bliver placeret forkert.

Det er vigtigt, ikke at lade sig forblinde af, at få CO2 kvoten ned, da der 
også skal tages andre hensyn i en kommune.

Faxe kommune har allerede givet tilladelse til 244 hektarer med solceller 
i kommunen. Der skal være meget stærke argumenter fra forvaltningen 
og politikkernes side, for at give Lystrup tilladelse til solcelleanlæg, og gå 
imod eksperters råd, om ikke at placere solcelleparker i naturskønt 
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åbent landskab.

Er I interesseret i Søren Grams kontakt oplysninger, er I velkommen til at 
kontakte mig.

[Bilag til e-mail]
Jeg har hørt, at Lystrup Gods vil lave solcelleanlæg på nogle af deres 
marker, som ligger rundt om det flotte Jomfruens Egede og i naturskønt 
landskab i Faxe kommune.

Bregentved fik jo som bekendt tilladelse til at opføre vindmøller og en 
solcellepark. Dette vakte glæde blandt de fleste politikere i Kommunen, 
da man opnår en CO2 reducering hurtigt.

Det kan jo være svært at give tilladelse til nogen og ikke til andre, men 
efter min mening må og skal man se hvor i kommunen sådanne anlæg 
placeres. Bregentveds solcelleanlæg er efter min mening placeret langs 
motorvej, og er ikke så skæmmende.

Giver man tilladelse til at ligge solcelleanlæg rundt om i kommunen på 
marker hist og her, ødelægger det efter min mening den skønne natur, 
og andre landmænd kan også få lyst til at plastre landskabet til med 
solceller, hvis der ikke er regler for, hvor de placeres.

Jeg er ikke selv personligt plaget af solcelleanlægget som Lystrup vil 
søge tilladelse til at opføre, men tænker fremadrettet på kommunen 
som naturskøn, og et sted der tiltrækker nye borgere.

Selvom grøn energi er positivt, mener jeg, at vindmøller hører til på 
vandet og at solcelleparker skal begrænses til steder, der ikke generer 
landskab og borgere.

Jeg ved at Plan & Kulturudvalget har det på dagsordenen, så jeg 
håber, at I ikke kun lader jer forblinde af at få CO2 reduceringen ned 
med solcelleanlæg, men også tænker på naturen, borgertiltrækning 
der kan falde, hvis dele af landskabet er fyldt med solcelleparker samt 
huspriser der falder.

2. august 2018 
(Idefase for store 

Det er dejligt at Faxe kommune tager miljøet seriøst og vil være en 
klimavenlig kommune. Selv har vi i vores virksomhed investeret ca. 
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solenergianlæg)
Heidi Zethof, 
Egedevej 156, Faxe

200.000 kr., så vi nu har CO2 neutral opvarmning, og tænker 
fremadrettet på at etablere solceller på vores lades tag.

Jeg deltog i debatmødet d. 28. juni om solcelleanlæg i kommunen, og 
har tidligere sendt en mail ang. emnet, (som jeg også har vedhæftet). 
Spørgsmålet på borgermødet var, hvor mange og hvor store 
solcelleparker, skal der være plads til i Faxe kommune? Her er det efter 
min mening vigtigt, at lytte til eksperters råd på området.

Jeg har vedhæftet en udtalelse af ekspert Søren Gram fra 
Teknologirådet, som er en uafhængig instans, der rådgiver Folketinget i 
klima, energi- og miljøspørgsmål. Han fraråder solcellemarker på Gavnø. 
For ifølge Søren Gram, ”er udviklingen og teknologien i rivende udvikling, 
og det er kun et spørgsmål om tid, før solcellerne er så godt som 
usynlige og kan anbringes på hustage eller andre steder, der ikke er 
skæmmende for omgivelserne. Derfor frarådes der imod at 
landbrugsjord bliver udlagt til industriområder”. Endvidere lyder 
anbefalingen til politikerne; ”Solcelleanlæg kan pryde langs motorveje 
og på tagrygge frem for på landets marker, hvor naturen vil forsvinde”.
Bregentved har allerede fået tilladelse til at opføre et 28 hektar stort 
område med solceller ved Tureby. Endnu er der kun opført en lille del på 
10-13 ha langs motorvejen, som langt de fleste ikke er generet af. 
Området bliver dog væsentligt større, når det er færdigbygget. 

Endvidere forventes der, at byrådet skal behandle tre lokalplanforslag, 
der giver mulighed for opførelse af yderligere ca. 216 hektar ved 
Freerslev, Høsten Torp og ved Langesnave. Bliver det vedtaget og når 
alt står færdigt, er det et stort område på 244 hektar i kommunen, der er 
dækket af solcelleparker. Altså et ca. 20 gange større areal, end det 
der på nuværende tidspunkt er opført. Dvs. at der kun er opført ca. 5 % 
af arealet, som Bregentved planlægger at opføre.

Lystrups har også ansøgt om solcelleparker, der vil ligge i naturskønne 
omgivelser og langs den smukke Margeritrute. Hvis Lystrups dilemma er 
økonomi, da de udtaler sig om, at landbrug ikke er rentabel længere, vil 
jeg henstille til, at det ikke er kommunens opgave at yde den slags 
bistand, hvor man tilgodeser godset.

Jeg vil afslutte med min mening og et andet citat fra ekspert Søren 
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Gram, ”Lige nu og helt kortsigtet er der flere penge for solcellebranchen 
i at klaske solceller ud på flade marker” osv. (læs vedhæftet). Derfor er 
det efter min mening vigtigt, ikke at gøre noget overilet, ved at give 
Lystrup eller andre landmænd tilladelse til at ødelægge vores skønne 
natur i Faxe kommune. Et landskab fyldt med solcelleparker, vil få 
borgertiltrækning til at falde samt få huspriserne til at dale.

Så svaret på spørgsmålet, hvor mange og hvor store solcelleparker, skal 
der være plads til i Faxe kommune, er enkelt. Ikke flere end der allerede 
er givet tilladelse til.


