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Hvidbog
Lokalplan nr. 400-27 og kommuneplantillæg nr. 23. har været i offentlig høring i perioden 12. september til den 19. november 2019. Center for Plan & 
Miljø har modtaget i alt tre tilkendegivelser i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø har redigeret i 
brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. 

Modtaget /
Indsendt af:

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

Dato 26.09.2019
Banedanmark

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til 
forslagene.

Dato 07.11.2019
Frilufts Rådet
Kredsbestyrelse 
Østsjælland

1) Det lokale Friluftsråds vurdering af større tekniske energianlæg som en 
solcellepark sker ud fra et landskabshensyn og de muligheder og 
begrænsninger et sådan anlæg kan have for udøvelse af friluftsliv, 
adgang, landskabet som sådan og naturen.

2) En solcellepark på Tryggevælde Mark er et forholdsvis fladt landbrugs-
areal på 74 ha. og det kan virke voldsomt med en anlægshøjde på op til 
3,5 meter. Beplantningsbælte skal som minimum holdes i 4 meter højde 
og en bevoksningsbredde på mindst 6 meter for at sikre det nødvendige 
hensyn til landskabet, naturinteresser og udsyn.

Ad 1) Arealet er en privat mark som hidtil har 
været udnyttet til jordbrugsformål. Grundejer har i 
dag mulighed for, at plante læhegn eller skov på 
arealet. Af de visualiseringer der er udarbejdet i 
forbindelse med planarbejdet fremgår det, at 
solcelleanlæggene vil være skjulte inden for 3-5 år 
efter plantebæltet er etableret. Alt i alt vurderes 
det at offentlighedens adgang til arealet og 
landskabsoplevelsen, at vil være uændret 
sammenlignet med hvad der er muligt i dag.

Ad 2) Baggrunden for den fastsatte max. højde er, 
at der er tale om meget store arealer og at det 
ved enkelte lavninger kan være nødvendigt med 
en anlægshøjde på til 3,5 meter for at skabe et 
visuelt sammenhængende anlæg. Solcellepark-
erne ved Freerslev og Høsten har ligeledes en max. 
højde på 3,5 meter, da disse arealer ligesom 
arealet ved Tryggevælde ikke er udlagt til 
bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen.
Lokalplanen indeholder allerede bestemmelser om 
at plantebæltet skal være minimum 4 meter højt 
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3) En fremtidig udvidelse af Køgevej med en cykelsti skal indtænkes i 
projektplanlægningen ved at afsættelse det nødvendige areal som en 
del af beplantningsbæltet.

4) Den umiddelbart nærliggende af Tryggevælde Å med de nyetable-
rede genslygninger og gydepladser er meget følsom overfor tilløb via 
drænledninger fra miljøfarlige stoffer til vedligeholdelse og antirefleks-
behandling af solcellepanelerne.

og minimum 6 meter bredt.

Ad 3) Det i lokalplanen udlagte byggefeltet er 
placeret så nye anlæg opføres uden for vejbygge-
linjen, dvs. nye anlæg placeres minimum 20 m fra 
Køgevej. Det 6 m brede plantebælte kan etable-
res inden for vejbyggelinjen. Dermed vil der være 
minimum 14 m til en eventuel cykelsti langs 
Køgevej hvilke vurderes at være tilstrækkeligt.

Ad 4) Som det fremgår af den miljørapport der er 
udarbejdet i forbindelse med planerne foreligger 
der ingen oplysninger om risiko for afvaskning af 
skadelige stoffer i forbindelse med overfladebe-
handlinger af solcellepanelerne, herunder antire-
fleksbehandling, som vil kunne påvirke overflade-
vand og grundvand. 
I dag udnyttes arealet til konventionelt landbrug 
og det vurderes, at udvaskning at kvælstof og 
bekæmpelsesmidler fra arealet vil være uændret 
eller reduceret efter solcelleparkens etabering. 
Alt i alt vurderes det, at miljøfarlige stoffer til 
Tryggevælde å vil være uændret eller reduceret 
med planernes realisering

Dato 18.11.2019
Naboer
Tinghusvej 6
4653 Karise

1) De bløde værdier der bruges flere steder i de enkelte forslag og 
miljøvurdering bør begrænses eller der skal skærpes hvad straffen er hvis 
de ikke overholder det de skriver ind i planen, for hvad er konsekvensen 
for dem der skal drive parken i tilfælde af at det skrevne ikke bliver 
overholdt? Eks. står der i miljørapporten på side 6, ”overfladevand og 
grundvand” afsnit 3, at der ikke vil blive tilført handelsgødning og 
anvendt pesticider. Men hvad nu hvis?

2) Visualisering af beplantningsbæltet (s. 17 i miljørapporten) som er 
lavet om sommeren med løv og i mere end 4m højde, hvilket blev 
bekræftet på borgermødet den 21. oktober i Karise er ikke retvisende, vi 
kan ikke forstå at man ikke er realistisk og viser et billede i forhold til 
hvordan det vil se ud om vinteren og med ”kun” 4m højde?
Vi er ikke imod grøn energi, men at der skal inddrages store arealer med 

Ad 1) Det forventes alt andet lige, at forbruget af 
handelsgødning og pesticider vil være reduceret, 
med planernes realisering, sammenlignet med den 
nuværende arealanvendelse hvor marken bliver 
dyrket intensivt.

Ad 2) Center for Plan & Miljøhar foretaget en 
vurdering af højden på beplantningsbæltet vist på 
visualisering side 17 i Miljørapporten, og kan 
konstatere, at det er vist med en højde på ca. 4 
meter. På borgermødet i Karise er der måske 
udtrykt usikkerhed om højden ud fra et billede vist 
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god dyrkningssikker jord til solcelleparker er forkert. De skal ligge langs 
større færdselsåre som motorveje, placeres på tagene på 
industribygninger eller marginaljorder.
Det er positivt at der er taget højde for diverse beskyttelseslinjer, samt at 
der tages hensyn til tidligere synder mht. overpløjede gravhøje.

3) Vi er kede af at miste vores udsigt mod syd og øst, hvor vi har det 
lange kik ud over kornmarker, endvidere er det en bekymring at få så 
stor en solcellepark som nabo, for vores ejendom vil tabe værdi. Vores 
ejendom er ikke nævnt som enten nabo, eller ejendom der vil få en 
ændret udsigt – dette på trods af at vores ejendom er beliggende vest 
for det planlagte areal, dog med en jernbane i mellem, men den tager 
ikke noget udsyn. (se evt. lokalplan 400-27, kortbilag 1 – 
lokalplanafgrænsning matr. 1V og 1X)

Tekstnære bemærkninger:
Der er i nedenstående forsøgt at referere til steder i materialet som 
beskriver det vi vil kommentere på. Det kan dog sagtens stå flere steder 
i materialet, som vi ikke har refereret til, men vores kommentar dækker 
selvfølgelig alle steder/punkter.

4) Emne/ tekst: Lokalplan 400-27 s. 7 afsnit 3 og Miljørapport s. 6 ”over-
fladevand og grundvand” - at der vil blive mere grundvandsbeskyt-
tende karakter end den nuværende intensive konventionelle 
landbrugsdrift”

Kommentar: Det er ikke dokumenteret at der er nedsivning af kemi og 
kunstgødning på det aktuelle areal, og vil man med dette sige at der 
fremadrettet ikke vil blive brugt kunstgødning og bekæmpelsesmidler? 

på storskærm.

Beplantningsbæltet er vist med blade på træer og 
buske, og det fremstår derfor uigennemsigtigt til 
forskel fra et tilsvarende vinterbillede. Ifølge byg-
herre vil beplantningsbælterne blive sammensat af 
forskellige arter, herunder liguster og andre arter, 
som også i vinterhalvåret beholder bladene. Dele 
af beplantningen vil med jævne mellemrum blive 
skåret ned, og den vil dermed blive tættere med 
tiden, men der er dog ikke tvivl om, at solcellepa-
nelerne vil kunne ses gennem beplantningen i 
vinterhalvåret specielt i de første år efter etable-
ringen.

Ad 3) Arealet vil i dag kunne tilplantes med skov 
eller der kunne etableres læbælter, hvorved 
udsigten kunne forringes eller forsvinde.

Vedrørende værditab, så er VE-loven pt. under 
revision og det er derfor usikkert hvilke regler, som 
vil komme til at gælde, hvornår loven vil komme til 
at træde i kraft, samt om hvilke overgangsbestem-
melser der vil gælde. 
Med den gældende lovgivning vil projektet være 
omfattet af ordningen, hvis projektet søger om 
tilskud og bevilges tilskud under VE-lovens 
bestemmelser. Det er dog usikkert, hvornår der 
kommer en ny ansøgningsrunde, og om der 
ansøges om støtte til projektet.

Ad 4) Faxe Kommune er opmærksomme på 
problemstillingen. I planerne og miljørapporten 
bliver grundvand og overfladevand typisk 
behandlet i samme afsnit hvilket kan være 
baggrunden for denne slutning. Faxe Kommune 
vurderer, at det er rimeligt at antage solcellepar-
ken vil betyde en reduceret belastning af omkring- 
liggende søer, vandløb og engområder som i dag 
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Eller hvad vil konsekvens være for dem der skal drive parken i tilfælde af 
at der kommer forbrug. Hvad hvis der ikke kommer får til at afgræsse 
arealet, må der så bruges pesticider?

5) Emne/ tekst: Lokalplan 400-27 s. 10 afsnit ”bebyggelse og tekniske 
anlæg” og andre steder.

Kommentar: Vi er som naboer bekymret for invertere og transformer-
stationer kan udsende en generende og lavfrekvent lyd som umiddel-
bart overholder de gældende regler for støj, men på lang sigt kan være 
skadende for mennesker og dyr. Derfor må disse placeres langt væk fra 
naboer

Umiddelbart står der ikke noget om støj fra stativerne som solcellerne 
skal placeres på, men det kan være en mulig meget stor støjgene ved 
kraftig vind. Solceller er plader, der er monteret på et metalskelet. Dette 
vil i kraftig vind i høj grad kunne give støjende pive- og hylelyde, som vil 
være uudholdelig for de nærmeste naboer.

6) Læskure til det afgræssende fårehold bør placeres langt væk fra 
beboelse da de gener, som fårene kan afstedkomme ved en øget 
koncentration af fluer i området.

7) En anden bekymring er om der er foretaget forskning omkring 

kan få tilført kvælstof og bekæmpelsesmidler via 
overfladevand, drænvand mv. Til gengæld er det 
mere usikkert om kvælstof og rester af bekæmpel-
sesmidler nedsives til grundvandet.

Det indstilles:
Planernes afsnit om overfladevand og grundvand 
konsekvensrettes så det fremgår at påvirkningen af 
grundvandet ventes at være uændret eller 
reduceret.

Ad 5) Ved høje vindhastigheder vil der være 
meget baggrundsstøj fra træer og buske, og der vil 
næppe være hørbar støj fra vindens passage af 
solcellestativerne. 

Såfremt naboerne oplever støjgener har de 
mulighed for at rette henvendelse til kommunen. 
Herefter vil kommunen vurdere støjniveauet og kan 
i sidste ende forlange at ejer af anlægget betaler 
for en akkrediteret støjmåling udført af et 
certificeret støjlaboratorium.

Ad 6) Hvis der udsættes mere end 10 moderfår 
med lam ved solcellerne, så skal afstandskravene i 
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 overholdes.
Det vil sige mindst 50 meter til nabobeboelse samt 
byzone, sommerhusområder og områder der ved 
lokalplan er udlagt til boligformål; blandet bolig og 
erhverv eller offentlige formål med henblik på 
beboelse, institutioner, rekreative formål el. lign.
Hvis der skal opføres faste læskure, og produktions-
arealet af disse bliver over 175 kvadratmeter, skal 
der søges miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Ad 7) Center for Plan & Miljø har ikke kendskab til 
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temperaturstigning i nærområdet? Her menes der at der opsættes en 
masse mørke paneler og tiltrækker solens stråler og derved også varme 
– vil/kan dette have en konsekvens for naboer og dyrehold i 
nærområdet?

8) Emne/ tekst: Lokalplan 400-27 s. 12 afsnit ”beplantning og indheg-
ning” og andre steder

Kommentar: Beplantningsbæltet der skal etableres rundt om solcelle-
parken er ikke godt nok. Det giver ingen mening at lave en beplantning 
der kun dækker, eller er visuel afskærmning 6 måneder om året hvor 
der er løv på træer og buske. Hvad så med resten af året, og specielt i 
de måske 5 – 10 år før de er udvokset – svarende til næsten 1/3 af 
”parkens levetid”

Der skrives flere steder om at der ikke vil være brug af pesticider – 
gælder det også for renholdelse i beplantningsbæltet?

Umiddelbart ser det ud til at transformerstationen skal stå i det SV hjørne 
med en max højde på 7 m. Kan man lade beplantningsbæltet gro 
højere end de 4m her, da vi ellers vil få frit udsyn til den fra vores have.

9) Emne/ tekst: Miljørapport s. 7, sidste afsnit under ”overfladevand og 
grundvand” og andre steder

Kommentar: Det er bekymrende at der ikke foreligger oplysninger om 
risiko for afvaskning… Er det fordi der ikke er lavet en undersøgelse eller 
fremsendt dokumentation herfor?

Endvidere har vi hørt at nogle solceller er beskyttet med nanocover, er 
der ikke noget med at det er giftigt og siver ned i grundvandet eller å-
løb hvor der fiskes og det kan ophobe sig i fiskene samt mennesker ved 
indtag?

undersøgelser vedr. dette forhold. 
Umiddelbart vurderes det, at der vil ske en 
opvarmning af solcellepanelerne, når solen 
skinner. Jorden under solcellerne vil ligge i skygge, 
og vil ikke blive opvarmet, som den ellers ville være 
blevet, hvis solcellerne ikke stod på marken. 
Om der vil være en lille forskel på opvarmnings-
graden af et område med eller uden solceller er 
uvist, men det antages at der vil være tale om en 
meget lille forskel.

Ad 8) Se svar på punkt 2 og 3

Ad 9) I Miljørapporten s. 28 er der redgjort for 
overfladebehandling af solcellepaneler og evt. 
afvaskning af skadelige stoffer. Heraf fremgår det
• at der ikke findes ”…oplysninger om risiko for 
afvaskning af skadelige stoffer i forbindelse med 
overfladebehandlinger af solcellepanelerne, 
herunder antirefleksbehandling, som vil kunne 
påvirke overfladevand og grundvand.”
• at ”Coatingen kan bestå af siliciumdíoxid (SiO2), 
der også indgår som hovedbestanddel i glasset, 
eller af eksempelvis tindoixid (SnO2)eller titandioxid 
(TiO2).(…) Coatingen, der har en samlet lagtyk-
kelse på mindre end 1 mikrometer (…), påføres 
inden glasset hærdes. Hærdningen foregår almin-
deligvis ved at glasset opvarmes til ca. 650 grader, 
hvorefter det hurtigt afkøles. Antirefleksbehand-
lingen er modstandsdygtig over for danske 
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10) Emne/ tekst: Lokalplan 400-27 s. 13 ”Borgerinddragelse” sidste afsnit, 
omkring oversigtsareal ved Tinghusvejs udmunding i Køgevej...

Kommentar: Dette er et meget trafikeret kryds myldretiden og der bør 
reserveres oversigtsareal, på trods af at kommunen har vurderet der ikke 
er behov – bare fordi det ikke er med i trafikhandleplanen. Det ser dog 
anderledes ud i miljørapporten side 16, fotopunkt B, hvor det ser ud som 
der er taget højde for både vejudvidelse og oversigtsareal – vi forventer 
selvfølgelig det sidste…

vejrforhold, og forringes ikke af regn og slud. 
Coatingen vil typisk også give glassets overflade 
en selvrensende effekt, så snavs lettere vaskes af.”

Tindoixid (SnO2) og titandioxid(TiO2) er begge at 
betragte som nanocovers/nanopartikler. Som det 
fremgår af ovenstående er begge bundet til det 
hærdede glas og er næppe mobilt medmindre 
solcelleplanelerne nedknuses.

Ad 10) Som det fremgår af kommunens kommen-
tarer til Friluftsrådets høringssvar vil afstanden fra 
kørebane kant til det kommende plantebælte 
være ca. 14 meter hvilket sikrer gode oversigts-
forhold og plads til en eventuel cykelsti langs 
Køgevej mv.


