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1 IndlednIng
På baggrund af en ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede Godser har 
Faxe Kommune besluttet at igangsætte planlægningen for en solcellepark 
ved Jomfruens Egede nordvest for Faxe. For at realisere projektet er der 
udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg samt et forslag til en lokalplan 
for området.  

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

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

1.1 indholdet i Miljøvurderingen

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

• En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og 
forbindelse med andre relevante planer. 

• De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige 
udvikling, hvis planen ikke gennemføres. 

• Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. 
• Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller pro-

grammet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning 
for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter Fuglebeskyttelses-
direktivet (79/409/EØF) og Habitatdirektivet (92/43/EØF). 

• De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fælles-
skabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller 
programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget 
hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. 

• Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgs-
mål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, mate-
rielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem 
ovenstående faktorer. 

• Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt op-
veje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens 
eller programmets gennemførelse. 

• En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været 
behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, 
herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller 
mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede 
oplysninger. 

• En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, 
jf.. § 14 i miljøvurderingsloven. 

• Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under oven-
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nævnte punkter. 

Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af eksisterende og tilgængeligt 
materiale. Der er foretaget besigtigelse af lokaliteter med beskyttet natur. 
Der er endvidere foretaget fotoregistreringer, som blandt andet har dannet 
baggrund for udarbejdelse af visualiseringer i forbindelse med vurderingen 
af den visuelle, landskabelige påvirkning.

2 Ikke teknIsk resumé 
Faxe Kommune har udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg for at give 
mulighed for etablering af en solcellepark ved Jomfruens Egede nordvest for 
Faxe. Der er ligeledes udarbejdet forslag til lokalplan for solcelleparken.
Lokalplanen vil give mulighed for opstilling af parallelle rækker af stativer 
med sydvendte solcellepaneler med en hældning på mellem 15 og 40 grader 
i forhold til vandret plan samt tilhørende invertere, transformerstationer 
og teknikbygninger. Anlæggene vil have en højde på maksimalt 2,75 me-
ter, og solcelleparken vil blive indhegnet med et trådhegn og omgivet af 
beplantningsbælter med en højde på mindst 3 meter. Arealerne under og 
mellem solcellepanelerne vil fremstå som græs arealer, der forventes at blive 
afgræsset af eksempelvis får. Interne veje / passager vil som udgangspunkt 
ligeledes fremstå som græsarealer, men de primære færdselsarealer i tilknyt-
ning til teknikbygninger mv. kan evt. anlægges som veje med en permeabel 
belægning som græsarmering, grus eller lignende med en bredde på maksi-
malt 6 meter.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere en ny transformerstation 
på op til 5000 m2 indenfor lokalplanområdet med en teknikbygning på op 
til 50 m2 og en højde på op til 5 meter, udendørs tekniske transformator-an-
læg på op til 7 meters højde samt op til fire master med lynafledere på op til 

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

Målforhold: 

28-12-2019

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.

800800 400.000Meters

Placering af  lokalplanområdet for solcelleparken.
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12 meters højde. Der etableres særskilt indhegning med trådhegn omkring 
transformerstationen. Transformatorstationen vil blive permanent også efter 
solcelleparken er fjernet og området retableret.
Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er 
i denne forbindelse foretaget en afgrænsning af, hvilke miljøforhold, der er 
relevante, og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af planfor-
slagene. På baggrund af afgrænsningsrapporten er følgende emner behandlet 
i miljørapporten:

Visuel påvirkning af naboer og landskab
Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af anlæggene vil 
være skjult på grund af terrænforholdene og beplantning i landskabet. Her-
udover vil beplantningsbælter omkring solcelleparken på sigt kunne sløre 
eller helt skjule anlæggene. 

Solcellepanelerne vil være antirefleksbehandlede, hvilket minimerer visuelle 
gener for de nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje. 
Lokalplanen sikrer en afstand på mindst 30 meter mellem solcelleanlæggene 
og de nærmeste dele af de udendørs opholdsarealer omkring nabobeboelser-
ne.

En eventuel ny hovedtransformerstation vil blive placeret mindst 400 meter 
fra nærmeste nabobeboelse og i stor afstand til større offentlige veje, hvilket 
i sig selv begrænser synligheden. Den skitserede placering ved Bødkerstræde 
vil være mere end 500 meter fra nærmeste beboelse.
Området omkring Jomfruens Egede er præget af landskabelige interesser, 
og derfor har det været en vigtig forudsætning, at solcelleanlægget skjules 
mest muligt af ny beplantning, samt at der skabes nye landskabsoplevelser, 
bl.a. når området passeres ad Egedevej. Det har desuden været vigtigt, at 
minimere anlæggets synlighed fra Frenderup og Atterup som er de nærmeste 
landsbyer.

Øvrige miljømæssige forhold

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

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

Rekreative forhold
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke væsentlige rekreative 
interesser, da etableringen af solcelleparken ikke vil forringe skovens rekre-
ative værdi, og de mindre dele af projektområdet, som indgår i det udpegede 
område, består i dag af dyrkede marker.
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Luftforurening og klima
Solcelleparkens produktion på mere end 157 mio. kWh (157 GWh) om året, 
svarende til forbruget i knap 40.000 husstande, vil reducere udledningen af 
drivhusgasser og forurenende stoffer fra konventionel energiproduktion. Set 
i forhold til gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet 
til forbrug i Danmark i 2018, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 
31.000 ton CO2, cirka 33 tons NOx og cirka 6,3 tons SO2. Set i forhold til kul-
produceret elektricitet (2017-tal), vil der kunne opnås en årlig reduktion på 
cirka 120.000 ton CO2, cirka 33 tons NOx og cirka 11 tons SO2.

Ressourcer og affald
Solcelleparkens produktion af cirka 157 mio. kWh om året vil reducere 
mængden af reststoffer fra konventionel energiproduktion. Set i forhold til 
gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet til forbrug 
i Danmark i 2018, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 3.200 ton 
slagger og flyveaske. Set i forhold til udledningen ved kulproduceret elek-
tricitet (2017-tal), vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 8.430 ton 
slagger og flyveaske.

Råstoffer
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke det regionale råstof-
område væsentligt, selvom graveområdet reduceres en smule. Efter solcelle-
parken er udtjent, og anlægget er fjernet, kan det vurderes, om det igen skal 
være muligt, at udvinde råstoffer indenfor området.

Overfladevand og grundvand
Overfladevand nedsives på marken og bortledes via dræn til Egedebæk, der 
passerer midt mellem den østlige og den vestlige del af lokalplanområdet. 
Der er flere mindre søer i lokalplanområdet, og ved etablering af solcelle-
parken vil der blive holdt en respektafstand på minimum 5 meter mellem 
søerne og stativer med solcellepaneler samt de tilhørende teknikbygninger 
og eventuelle grusveje. 

Planområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). En mindre del af det sydøstlige område er omfattet af nitratfølsomme 
indvindingsområder (NFI).
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes 
arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne forventes at 
blive afgræsset af eksempelvis får. De græssende dyr vil i begrænset omfang 
tilføre organisk gødning, men der forventes ikke fremover at blive tilført 
handelsgødning eller anvendt pesticider på solcelleparkens arealer. Det er 
beregnet, at der spares 1.235 liter sprøjtemiddel, 27.450 kg nitrat og 1.867 
kg fosfor pr. år udregnet på baggrund af gennemsnittet af forbrug de sidste 
tre år. På denne baggrund vurderes den fremtidige arealanvendelse at have 
mere grundvandsbeskyttende karakter, ligesom der vil være en reduceret 
påvirkning af omgivelserne fra overfladevand.

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

Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemiddel 
og isolation. Transformerne er forsynet med foranstaltninger, der forhindrer 
udslip. Der vil derfor ikke være risiko for udslip af olie til jord, grundvand og 
overfladevand. 
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Ved etablering af eventuel ny hovedtransformerstation etableres store op-
samlingskar i beton under transformeren, og overfladevand udledes via en 
olieudskiller til sivebrønd eller eventuelt til offentlig kloak i henhold til vilkår 
i spildevands tilladelse. Ved bortledning af overfladevand vil der derfor ikke 
være risiko for, at eventuelt oliespild fra transformeren bliver spredt. 
Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder anti-
refleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.

Natur (bilag IV arter)
Planområdet består overvejende af intensivt dyrkede markarealer, men der 
er syv mindre vandhuller indenfor solcelleområdet og ni tæt på områdets 
afgrænsning, som alle er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 
I maj 2018 er der foretaget en besigtigelse af 16 vandhuller, et engareal og 
Egedebæk, samt en vurdering af  deres egnethed som ynglested for padder 
og potentiel forekomst af bilag IV arter. 
De forskellige naturområder i planområdet vurderes på forskellig måde, at 
være egnede som levested for forskellige dyrearter. Etableringen af solcel-
leparken på de omkringliggende markarealer vurderes ikke at få negativ 
påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i vandhullerne. Flere vandhuller 
kunne med fordel gøres mere lysåbne, og almindelig oprensning ville også 
øge biodiversiteten. 

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

Overvågning
I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil det blive sikret, at solcellepar-
ken etableres som forudsat i lokalplanen.

3 Planforslagene 
3.1 eKsisterende Forhold 
Det samlede lokalplanområde omfatter et areal på i alt cirka 183 ha. Lokal-
planområdet for solcelleparken omfatter tre adskilte rammeområder. Area-
lerne til solcelleparken anvendes i dag til landbrugsdrift.

Lokalplanområdet for solcelleparken er afgrænset, så flest mulige §3-om-
råder i kanten af området er placeret udenfor solcelleområdet. I lokalplan-
området er der syv mindre arealer med beskyttet natur (§3 områder) og to 
beskyttede diger indenfor området. Desuden findes der flere beskyttede diger 
langs med områdets afgrænsning. 

Planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), og delvist inden for indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme 
indvindingsområder (NFI). 

Planområdets vestlige del gennemskæres af Egedevej, som - sammen med 
Atterupvej - danner sydlig afgrænsning af området i den østlige del. Mellem 
den østlige og den vestlige del ligger Bødkerstræde. Samme sted findes Ege-
debæk. Vest for solcelleområdet ligger Frenderup, og mod øst ligger Atterup, 
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Kik ad Egedevej mod øst set fra Frenderup. 

Kik mod syd fra Egedevej umiddelbart øst fra Frenderup.

Kik mod nord ad Kirkeskovvej ved indkørsel til Jomfruens Egede og tæt ved krydset med Egedevej
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Kik mod nord set fra Atterupvej vest for Atterup.

Kik mod vest ad Atterupvej. (venstre side af  foregående foto.)

Kik ad Egedevej set fra et punkt umiddelbart nord for Jomfruens Egede,
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som begge er mindre landsbybebyggelser.

Der er kun få beboelser tæt på solcelleområdet. Der er ca. 20 beboelser in-
denfor en afstand af ca. 200 meter fra anlægget.

3.2 FreMtidige Forhold 
Der skal etableres vejadgang til solcelleparkens tre dele. Den sydvestlige del 
vejbetjenes fra Egedevej i forbindelse med indkørslen til beboelsen Egede-
vej 123, som ejes af ansøger af projektet. Den nordvestlige del skal ligeledes 
vejbetjenes fra Egedevej. Den østlige del af solcelleanlægget skal vejbetjenes 
fra Bødkerstræde og Atterupvej.

Solcelleparken vil bestå af solcellepaneler placeret på stativer med en samlet 
maksimal højde på 2,75 meter. Stativerne med solcellepaneler forventes at 
bestå af sektioner à cirka 24-40 meter i længden og ca. 4-6 meter i bredden. 
Solcellerne opstilles i parallelle, sydvendte rækker med en indbyrdes afstand 
på ca. 2,5-5 meter. Solcellepanelerne vil have en hældning på mellem 15 og 
40 grader i forhold til vandret plan. 

Antallet af invertere (omformere fra jævnstrøm til vekselstrøm) og transfor-
mere samt deres størrelse og placering vil blandt andet afhænge af det valgte 
koncept for nettilslutning. I det aktuelle, skitserede projekt vil der være ca. 
500 invertere og ca. 50 transformere. Invertere vil kunne placeres direkte på 
stativerne under solcellepanelerne, og bygninger med transformere vil lige-
ledes eventuelt kunne placeres helt eller delvist under solcellepanelerne alt 
efter højden på disse. Invertere og transformere  kan dog også samles i større 
enheder, der placeres i bygninger mellem solcellepanelerne. Disse bygninger 
kan eksempelvis bestå af 20 eller 40 fods containere med et areal på ca. 15 el-
ler 30 m2 (6 eller 12 x 2,5 meter) og en højde på maksimalt 2,7 meter inklusiv 
sokkel. 

Herudover kan der eventuelt være behov for 1-3 teknikbygninger med kon-
trol- og koblingsanlæg for det samlede anlæg. For at tilslutte solcelleparken 
til elnettet skal der etableres en transformatorstation inden for området, 
samt nedgraves et el-kabel til den nærmeste større transformatorstation, 
hvor tilslutning er mulig (132/50 kV). Bygninger og fritstående transformere 
vil maksimalt have en højde på 7 meter over terræn. 
Transformatoren placeres bedst centralt i området, og en placering umiddel-
bart øst for Bødkerstræde vil være ideel. Der er reserveret et areal på 5000 
m2 til transformatorstationen.

Solcelleparken vil blive omgivet af et trådhegn med en højde på op til 2,5 
meter og afskærmes mod omgivelserne af beplantningsbælter. Beplantnings-
bælter skal som udgangspunkt have en bredde på 6 meter og en højde på 
mindst 3 meter. Eventuel ny transformerstation vil  blive omgivet af selv-
stændig indhegning og beplantning. 

Alle anlæg etableres på markarealer, og eksisterende beplantning samt 
beskyttede naturarealer mv. friholdes. Dele af remiserne omkring de be-
skyttede søer forventes at blive fjernet, dog vil der ikke blive etableret anlæg 
nærmere de beskyttede søer end 5 meter. Markarealerne under og omkring 
stativerne med solcellepaneler udlægges med græs. Interne færdselsarealer 
i området vil ligeledes fremstå som græsarealer, men de primære færdselsa-
realer i tilknytning til transformere og teknikbygninger mv. kan eventuelt 
anlægges som veje med en permeabel belægning som græsarmering, grus 
eller lignende med en bredde på maksimalt 6 meter.
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Landbrugsdriften i området opretholdes, idet arealerne forventes at blive 
afgræsset af eksempelvis får og markerne vil ikke blive sprøjtet eller gødet. 
Læskure til husdyr etableres med maksimal højde på 2,75 meter. Anven-
delsen til solcellepark og græsningsarealer for eksempelvis får vil ændre 
arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende karakter end den 
nuværende landbrugsdrift med dyrkede marker, idet eventuel udvaskningen 
af næringsstoffer og anvendelse af sprøjtemidler vil blive reduceret i forhold 
til i dag.
Solcelleparken vil have en levetid på omkring 30 år, hvor den vil producere 
vedvarende energi. Solcelleparken forventes årligt at kunne producere om-
kring 157 mio. kWh svarende til elforbruget i knap 40.000 enfamilieshuse. 
Solcelleparken vil kunne reducere udledningen af CO2 med 31.000 tons, når 
man sammenligner med  den gennemsnitlige udledning ved produktion af 
elektricitet til forbrug i Danmark i 2018. Solcelleparken vil således yde et væ-
sentligt bidrag til de statslige - og kommunale klima- og miljømålsætninger.    
Med kommuneplantillæg nr. 27 udlægges to nye rammeområder Å-T19 og 
Å-T20, således at området kan anvendes til tekniske anlæg i form af solcel-
leanlæg med tilhørende faciliteter, hvor bebyggelseshøjden for solcellean-
lægget generelt fastsættes til maksimalt 2,75 meter. Der gives mulighed for 
etablering af transformere med en højde på op til 2,75 meter og en transfor-
matorstation med en bebyggelseshøjde på maksimalt 5 meter og 7 meter for 
fritstående transformere, dog op til 12 meter for lynafledningsmaster. 
Lokalplan 1200-40 for solcelleparken ved Jomfruens Egede fastlægger nær-
mere bestemmelser for arealernes anvendelse under hensyntagen til bygge- 
og beskyttelseslinjer mv. Lokalplanen har bonusvirkning, hvilket indebærer, 
at lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser, der ellers 
ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, herunder ændret 
anvendelse, byggeri og anlægsarbejder samt udstykning. Der stilles vilkår 
om fjernelse af byggeri og anlæg samt retablering af arealerne, når driften af 
solcelleparken ophører.

4 afgrænsnIng af mIljøvurderIngen 
For at afdække, hvilke emner miljøvurderingen i den lovmæssige miljø-
rapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning (screening og scoping). 
I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljøforhold, der er relevan-
te, og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af planforslagene. 
Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos berørte myndigheder, 
herunder Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Museum 
Sydøstdanmark, Østsjællands Museum, Center for Plan og Miljø i Faxe Kom-
mune samt forsyningsvirksomhederne Cerius og Dansk Gas Distribution og 
interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening (Faxe Afde-
ling), Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. 
Afgrænsningsrapporten konkluderer, at planforslagene kan have væsentlig 
virkning på nedenstående emner, der derfor er behandlet og vurderet i miljø-
rapporten: 

Påvirkning af landskabet
o Landskabet, herunder det bevaringsværdige landskab
o Kulturmiljøet, herunder kirkeomgivelserne
o Rekreative forhold
o Visuel påvirkning
o Visualiseringer
o Samlet vurdering af de landskabelige forhold
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Påvirkning af naboer
o Afstand til naboer og visuelle forhold
o Støj
o Refleksioner
o Samlet vurdering af naboforhold
Påvirkning af miljøet i øvrigt

o Luftforurening og klima
o Ressourcer og affald
o Overfladevand
o Grundvand
o Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold

5 mIljøvurderIng 
5.1 påvirKning aF naboer og landsKabet

5.1.1 Generelt (metode)
Tekniske anlæg som solcelleparker kan påvirke oplevelsen af landskabet. For 
at vurdere den visuelle påvirkning af landskabet, herunder i hvilket omfang 
solcelleanlægget vil kunne være synligt fra det omkringliggende landskab, er 
der foretaget besigtigelser og fotoregistreringer. 
Der er udvalgt fotos fra 4 positioner omkring den planlagte solcellepark, 
hvor der er udarbejdet visualiseringer med angivelse af de afskærmende 
beplantningsbælter omkring solcelleparken. Der er desuden valgt yderligere 

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

Målforhold: 

28-12-2019

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.
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4 positioner, hvor solcelleparken synlighed beskrives. I redegørelsen på de 
følgende sider henvises til de relevante fotopunkter for visualiseringerne som 
kan findes i bilag 2.
Der er valgt et punkt med to fotoretninger øst for Frenderup. Der er des-
uden valgt et punkt ved Jomfruens Egede, samt et punkt på Bødkerstræde. 
Efterfølgende er der vist foto fra bebyggelserne nord for Frenderup samt tre 
punkter fra Atterup-området.

5.1.2 Omkringliggende beboelser og veje
Omkring planområdet for solcelleparken ved Jomfruens Egede er der kun 
få beboelser. Mod vest ligger Frenderup og mod øst ligger Atterup. Langs 
vejene mellem disse to bebyggelser ligger 5 beboelser, hvoraf de 3 er ejet af 
godset. Der ligger desuden en enkelt beboelse midt i det sydvestlige solcelle-
område. Denne beboelse er også ejet af godset.

I nogle tilfælde er der beplantning i haverne omkring beboelserne, som 
afskærmer udsynet, men fra flere af beboelserne langs de omkringliggende 
veje er der i dag udsyn over de åbne marker, som solcelleanlæggene placeres 
på. Udsigten fra beboelserne vil således kunne blive påvirket væsentligt ved 
etablering af solcelleanlæggene. 

Lokalplanen sikrer, at der holdes en afstand på mindst 30 meter mellem de 
udendørs opholdsarealer omkring beboelserne og selve solcelleanlæggene, og 
at der etableres beplantningsbælter mellem beboelserne og solcelleanlægge-
ne. Beplantningsbælterne vil på sigt kunne skjule solcelleanlæggene, når de 
efter skønsmæssigt 4-5 vækstsæsoner har nået en højde på omkring 3 meter. 
Fra eventuelle opholdsrum på 1. sal vil solcelleanlæggene dog kunne være 
synlige over beplantningsbælterne. 

Den eventuelle nye transformatorstation vil blive placeret mindst 400 meter 
fra nærmeste nabobeboelse.

Visualiseringer
Af hensyn til synligheden på visualiseringerne, er solcellefladerne markeret 
som en hvis flade, men vil i praksis fremstå mørke/sorte. Visualiseringer 
kan ses i bilaget. Der er tre billeder fra hvert fotopunkt: et med nuværende 
fohold, et med solceller uden beplantning og et med solceller og beplantning.

Egedevej passerer gennem solcelleområdet, og herfra vil anlægget være 
markant synligt. Når beplantningen er groet op, vil anlægget være sløret eller 
helt skjult alt efter årstiden.

På visualisering A og B ses de to vestlige dele af solcelleområdet fra Frende-
rup.

På billede E er den vestlige del af solcelleområdet vist med lys farve bagved 
eksisterende beplantningsbælte set fra husene beliggende nord for Frende-
rup. Ved at etablere supplerende beplantning vil anlægget stort set kunne 
skjules set fra områderne nordvest for anlægget.

Fra Atterup-området vil solcelleanlægget kun være synligt i meget begræn-
set omfang, da der findes et kraftigt beplantningsbælte mellem beboelserne 
og anlægget. I sommerhalvåret vil beplantningen dække anlægget helt, og i 
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vinterhalvåret vil det være muligt, at se gennem beplantningen.
På billede F-J, der er optaget i maj måned, ses beplantningsbæltet med blade 
på træer og buske.

Atterupvej afgrænser anlæggets østlige delområde mod syd. Herfra vil an-
lægget ligeledes være synligt indtil et nyt beplantningsbælte langs nordsiden 
af vejen er groet op. Det eksisterende beplantningsbælte står på sydsiden af 
vejen, og dermed skjuler det ikke anlægget set fra vejen. Derimod vil læbæl-
tet have en god effekt, når trafikanter passerer forbi på Egedevej fra syd.

Bødkerstræde afgrænser det østlige solcelleområde i vestlig retning. På 
cirka halvdelen af strækningen fra Egedevej til vejen rammer skoven findes 
et eksisterende, kraftigt beplantningsbælte langs vejens østside, og der er 
desuden spredt beplantning og trærække langs vejens vestside i retning mod 
den vestlige del af solcelleparken. Beplantningsbæltet skal videreføres på den 
nordlige halvdel af vejstrækningen langs vejens østside.
På visualisering D ses den vestlige del af solcelleområdet.

Kirkeskovvej forbinder de to godser Lystrup og Jomfruens Egede. Vejen går 
gennem et skovområde, men på den nordligste strækning er der åbent til 
begge sider af vejen bortset for trærækken langs vejens østside. Herfra er der 
udsigt til Jomfruens Egede og til Øster Egede Kirke, som ligger på en lille 
bakke i landskabet. 

På billede K ses udsigten fra vejen på den åbne strækning nord for skoven, 
hvor terrænnet skjuler solcelleområdet helt, og på visualisering C ses udsig-
ten fra vejens nordlige del, hvor der er udsigt over solcelleområdet. På den 
korte, højere beliggende strækning, hvor dele af solcelleanlægget også vur-
deres at være synligt henover et nyt beplantningsbælte, er arealet markeret 
med en hvid flade på visualiseringen. I praksis vil solcellepanelerne fremstå 
som mørke flader og være mindre tydelige i landskabet.

På større afstande vurderes der ikke at være udsigtspunkter, hvor anlægget 
vil være synligt i væsentligt omfang. De store skovområder omkring solcelle-
arealet vil udgøre en synsmæssig barriere, som vil have effekt både sommer 
og vinter.

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

Moderne typer af solcellepaneler er antirefleksbehandlede, hvilket minime-
rer visuelle gener fra lysrefleksioner, og de planlagte beplantningsbælter om-
kring solcelleparken vil yderligere medvirke til at reducere potentielle gener.

5.1.3 Særligt bevaringsværdige landskaber
En del af solcelleanlægget etableres i et område der er udpeget som særligt 
bevaringsværdigt landskab i Faxe Kommune 2013. Det gælder for disse 
landskaber, at der skal tages særlige hensyn til de landskabelige interesser, 
herunder at områdernes særligt karakteristiske landskabselementer sikres. 
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Lokalplanområdet for solcelleparken ved Jomfruens Egede set i forhold til særligt bevaringsværdige landskaber vist med 
grøn farve.

Lystrup moræne- og herregårdslandskab. 
Anbefalinger: Udvikle (grøn), vedligeholde (gul).
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Det gælder konkret for området omkring Jomfruens Egede at ”der er tale om 
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. Det skyldes, 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 for Jomfruens 
Egede og Hundemose skov er derfor ikke synlig før man når toppen af højde-
draget. Det åbne landskab fortsætter herfra mod nord indtil skovbrynet ved 

Her ses det oplevelsesrige delområde med blåt og kulturmiljøerne med orange skrave-
ring. Som det ses, ligger lokalplanområdet i den nordlige del af  delområdet, mens der i 
den sydlige del, særligt omkring Faxe/Rønnedevej, er udsigter både mog nord og syd.
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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 gæl-
der 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. Derimod er landskabet forholdsvist 
åbent mod øst og vest, hvor kun mindre læhegn afskærmer det indre land-
skab udefra. I forhold til de store landskabstræk, vil solcelleparken kun i me-
get begrænset omfang være synligt over lange afstande. Det derfor er vigtigt, 
at der arbejdes med at tilplante eksisterende læbælter og plante 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 eksiste-
rende skelgrænser. Figur 11 viser hvor landskabet naturligt er afskærmet og 
hvor der er behov for at fortætte eller plante nye læhegn.

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, 

Her ses se steder der er afskærmet som en mørk grøn skravering, mens de steder, hvor 
anlægget vil kunne ses over større afstande er markeret med en lys grøn skravering.
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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. 
Som det kan ses af figur 12 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 

 

Billede 3: Trærække 

Billede 2: Sofiedal 

Billede 1: Turebyholm 

Billede 4: princip for læhegn 
og trærække langs Egedevej. 

Lave målebordsblade med fremhævet beplantning langs veje og skel

Billede 5: princip for 
læhegn langs Atterupvej. 

Billede 1: Turebyholm

Billede 2: Sofiedal

Billede 3: Trærække

Billede 5: Princip for 
læhegn langs Atterupvej

Billede 4: Princip for læhegn og 
trærække langs Egedevej
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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 
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 

Tre dominerende indsigtskiler langs Egedevej

Billede 6: princip for læhegn og trærække ved 
vestlig kile. 

Billede 6: Princip for læhegn og trærække ved 
vestlig kile
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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 nedenståen-
de kort. 

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 
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.

Kirkeomgivelser
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. Kirkeomgivel-
serne omfatter områder, der har særlig betydning for oplevelsen 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 
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.”
På grund af terrænforholdene ses solcelleanlægget ikke sammen med kirken 
fra det sydlige indsigtsområde langs Kirkeskovvej. Derfor vurderes lokalpla-
nen ikke at være i strid med udpegning af kirkeomgivelser omkring Øster 
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Egede Kirke - eller om nogen anden kirke i området.
Det nordlige indsigtsområde vurderes dog ikke at være i overensstemmelse 
med retningslinjerne for kirkeomgivelser. 
Kirken ligger i bygningskomplekset sammen med Jomfruens Egede byg-
ningskompleks lige syd for Egedevej. På grund af beplantning, er kirken stort 
set ikke synlig i landskabet i. 
Som det kan ses af nedenstående kort, ligger den nordlige del af udpegnin-
gen langs et beplantningsbælte. Af gamle luftfotos  fra 1954 fremgår det, at 
der har været en trampesti mellem kirken op langs beplantningsbæltet til 
Hundemose Skov. Stien kan ikke spores på senere luftfotos.
Dog vurderer Faxe Kommune, at den nordlige udpegning, ikke har nogen 
praktisk betydning, da der i dag ikke er offentlig adgang, og ikke har været 
det i mange år og da kirken i dag er skjult af høj beplantning.
Det er Faxe Kommunes hensigt at ændre afgrænsningen af Øster Egede 
nordlige kirkeomgivelse, således at dette areal udtages fra udpegningen med 
kommuneplantillæg nr. 27.

5.1.4 Regionale geologiske interesseområder 
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er der udpeget regionale geologi-
ske interesseområder. Udpegningen stammer fra regionplanerne for det tid-
ligere Storstrøm Amt og er videreført i kommuneplanen. Værdifulde geologi-
ske landskabs træk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets 
opbygning, skal om muligt bevares og beskyttes i henhold til kommunepla-
nernes retningslinjer. 
Nærmeste geologiske interesseområde ligger knap 3 km vest for solcellepro-
jektets vestlige del og indeholder randmoræne, opskubbede kalkflager i et 
dødislandskab.

Luftfoto fra 1954 der viser stien nord for Jom-
fruens Egede langs diget.

Luftfoto fra 2018, der viser diget uden adgang 
til at færdes langs diget.



22

Miljørapport - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 samt Lokalplan 1200-40

Solcelleprojektet vurderes ikke at påvirke oplevelsen af det geologiske inte-
resseområde alene på grund af afstanden mellem de to områder.

5.1.5 Kumulative effekter 
Der er ved at blive udarbejdet en planer for en aktivitetsskov i Hulket syd 
for solcelleparken. I planerne vil der blive udlagt mulighed for at opføre en 
bygning til restaurant, festlokale og have værelser med bad og toilet og en 
bygning til bl.a. konferencer og promoveringer af nye landsbrugsmaskiner, 
biler mv ved Jomfruens Egedes bygningskompleks. Herudover vil der blive 
anlagt en demomark til fremvisning, test og undervisning i brug af land-
brugsmaskiner, en terrænbane og shelters i Hulket Skov og jagt og oplevel-
sesbane i Åstrup Skov.
Det er Faxe Kommunes vurdering, at de to projekter – aktivitetsskov og 
solcellepark -  ikke vil medføre en kumulativ effekt. Mens aktivitetsparken 
primært består i at udnytte skovens rekreative værdi og tiltrække turister 
og gæster, vil solcelleparken være et statisk anlæg, der ikke vil medføre øget 
trafik, støj eller lignende aktiviteter. 

Der er ingen eksisterende eller planlagte solcelleanlæg i nærheden, som vil 
kunne bidrage med kumulative effekter, da der er mere end 5 km til de plan-
lagte solcelleanlæg beliggende ved Bregentved.

5.1.6 Samlet vurdering af visuelle påvirkninger af naboer og landskab
et nuværende landskab omkring Jomfruens Egede vil ændre sig markant når 
solcelleanlæggene og beplantning bliver etableret. Fra at være et åbent land-
skab med de markante opstammede skovbryn i horisonten, vil landskabet 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 
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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 
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.

5.2 øvrige MiljøMæssige påvirKninger

5.2.1 Støj

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

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

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

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

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

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

I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Støjpåvirkningen vil typisk være højest om 
dagen, når solen skinner og solcellerne producerer strøm. Lokalplanen sikrer 
en afstand på minimum 30 meter fra de nærmeste dele af solcelleanlæggene 
til skel mod nabobeboelser, og den generelle afstandsdæmpning vil medføre 
en reduktion i støjen på omkring 30 dB(A). En eventuel ny hovedtransfor-
merstation vurderes ikke give anledning til støjgener ved nabobeboelser, da 
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der vil være en afstand på mere end 400 meter mellem transformerstationen 
og de nærmeste nabobeboelser. Den generelle afstandsdæmpning vil her 
medføre en reduktion i støjen på omkring 50 dB(A).

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

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

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

5.2.2 Rekreative forhold
Hundemose Skov umiddelbart nord for solcelleområdet indgår i kommune-
planens udpegning af et friluftsområde, og mindre dele af markerne i den 
nordøstlige del af området indgår i det udpegede område. Der er ligeledes 
udpeget er friluftsområde omkring skovområderne på større afstand mod 
syd. Friluftsområder er udpeget på grundlag af de store landskabs- og na-
turoplevelser, som områderne rummer, og de udpegede områder er særligt 
egnede til aktiv, men ikke særligt anlægskrævende, friluftsliv.

Projektet vurderes ikke at være i strid med udpegningen, da etableringen af 
solcelleparken ikke vil forringe skovens rekreative værdi, og de mindre dele 
af projektområdet, som indgår i det udpegede område, består i dag af dyrke-
de marker.

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. 

Projektet er ikke i strid med udpegningen, da solcelleområdet ikke berører 
de eksisterende vejudlæg. I henhold til Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan 
og tilhørende Stiplan er der endvidere ikke planer om etablering af cykelstier 
langs de pågældende vejstrækninger.

På Naturstyrelsens hjemmeside ’Ud i naturen’ er der ikke registreret overnat-
nings- eller friluftsfaciliteter i nærheden af planområdet. Der er ikke registre-
ret vandre- og cykelruter eller lignende. 
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Egedevej indgår i Margueritruten, der er en afmærket turistrute for bilister, 
som strækker sig over 4.218 km og fører gennem de mest naturskønne land-
skaber i Danmark. 
Margueritruten er udlagt af Naturstyrelsen som står for vedligehold og for-
midling, mens kommunerne står for skiltning af ruten. Hvis arealanvendel-
sen ændrer sig langs ruten, er der ikke et krav om at ruten omlægges, selvom 
landskabsoplevelsen måtte ændre sig. Ved at bruge afskærmende beplant-
ning, der er indpasset i landskabet, der det Faxe Kommunes vurdering, at 
Margueritruten ikke bliver forringet på strækningen.

Der er vildtremiser i forbindelse med flere af søerne i området, og der er jagt-
interesser i området i dag. Ved etablering af solcelleparken vil det ikke være 
muligt at gå på jagt i lokalplanområdet.
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke væsentlige rekreative 
interesser.

5.2.3 Luftforurening og klima
Solcelleparkens produktion mere end 157 mio. kWh (157 GWh) om året, 
svarende til forbruget i knap 40.000 husstande, vil reducere udledningen af 
drivhusgasser og forurenende stoffer fra konventionel energiproduktion. Set 
i forhold til gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet 
til forbrug i Danmark i 2018, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 
31.000 ton CO2, cirka 33 tons NOx og cirka 6,3 tons SO2. Set i forhold til kul-
produceret elektricitet (2017-tal), vil der kunne opnås en årlig reduktion på 
cirka 120.000 ton CO2, cirka 33 tons NOx og cirka 11 tons SO2.

5.2.4 Ressourcer og affald
Solcelleparkens produktion af cirka 157 mio. kWh om året vil reducere 
mængden af reststoffer fra konventionel energiproduktion. Set i forhold til 
gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet til forbrug 
i Danmark i 2018, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 3.200 ton 
slagger og flyveaske. Set i forhold til udledningen ved kulproduceret elek-
tricitet (2017-tal), vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 8.430 ton 
slagger og flyveaske.

5.2.5 Overfladevand og grundvand
Overfladevand nedsives på marken og bortledes via dræn til Egedebæk, der 
passerer midt mellem den østlige og den vestlige del af lokalplanområdet. 
Der er flere mindre søer i lokalplanområdet, og ved etablering af solcelle-
parken vil der blive holdt en respektafstand på minimum 5 meter mellem 
søerne og stativer med solcellepaneler samt de tilhørende teknikbygninger 
og eventuelle grusveje. 

Planområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). En mindre del af det sydøstlige område er omfattet af nitratfølsomme 
indvindingsområder (NFI).

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kom-
munen skal friholde OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for virksom-
hedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grund-
vandet.
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Pesticider, nitrat og fosfor
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes 
arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne forventes at 
blive afgræsset af eksempelvis får. Såfremt der i perioder ikke er tilstrække-
ligt med får til rådighed, vil græsset blive slået mekanisk. De seneste 3 år er 
der i gennemsnit blevet tilført handelsgødning og organisk gødning svaren-
de til 150 kg kvælstof (N) pr. ha og 10,2 kg fosfor (P) pr. ha. De anvendte 
planteværn (forskellige typer af pesticider) har de seneste 3 år i gennemsnit 
omfattet 6,75 liter pr. ha. De græssende husdyr vil i begrænset omfang tilføre 
organisk gødning, men der vil fremover ikke blive tilført handelsgødning 
eller anvendt pesticider på solcelleparkens arealer. På denne baggrund vur-
deres den fremtidige arealanvendelse at være af mere grundvandsbeskytten-
de karakter ligesom der vil være en reduceret påvirkning af overfladevand, 
herunder områdets søer og de omkringliggende vandløb.

Olie
Solcellepanelerne er el-producerende og indeholder ingen væsker eller lig-
nende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser.   
Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemid-
del og isolation. Olien er råoliebaseret og er ikke let bionedbrydelig. Den vil 
derfor forblive i jorden, hvis den udledes. Mobiliteten er lav, da olien ikke er 
vandopløselig. Det betyder, at risikoen for spredning til grundvand er lav i 
tilfælde af udslip. 

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

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

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

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

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

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

Solcellepanelerne skal i øvrigt ligesom de øvrige komponenter, der indgår i 
solcelleanlægget, overholde gældende standarder og produktkrav, herunder 
standarder for prøvninger, hvor solcellepanelerne eksempelvis testes for 
modstandsdygtighed overfor salt, syre og ammoniak.
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5.2.6 Natur (bilag IV arter)
Planområdet består overvejende af intensivt dyrkede markarealer, men der 
er 13 mindre vandhuller indenfor solcelleområdet og yderligere et antal tæt 
på områdets afgrænsning, som alle er beskyttede i henhold til naturbeskyt-
telseslovens § 3. 

I maj 2018 er der foretaget en besigtigelse af 16 vandhuller, et engareal og 
Egedebæk, samt en vurdering af potentiel forekomst af bilag IV arter. 
Gennemgang af vandhullerne er samlet i bilag 1.

Samlet vurdering
De forskellige naturområder i planområdet vurderes på forskellig måde, at 
være egnede som levested for forskellige dyrearter. Etableringen af solcel-
leparken på de omkringliggende markarealer vurderes ikke at få negativ 
indvirkningpåvirkning på bilag IV-arter og andre dyr, der bruger vandhul-
lerne. Flere vandhuller kunne med fordel gøres mere lysåbne, og almindelig 
oprensning ville også øge biodiversiteten. 
Opstillede solcelleanlæg vil påvirke bilag IV-arterne mindre end den nuvæ-
rende konventionelle landbrugsdrift. Såfremt marken bliver afgræsset med 
får, vil det være bedst for vandhullerne, hvis marken ikke bliver gødet og 
sprøjtet. Det vil nemlig betyde mindre påvirkning af vandhullerne med gød-
ning og sprøjtemidler. Såfremt fåregræsningen bliver ekstensiv, dvs. uden 
anvendelse af gødning og sprøjtemidler, kan den med fordel omfatte en eller 
flere af vandhullerne. Derved kan tilgroning af bredderne minimeres til gavn 
for vandhulsorganismerne generelt. 

5.2.7 Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold

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

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

Rekreative forhold
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke væsentlige rekreative 
interesser, da etableringen af solcelleparken ikke vil forringe skovens rekre-
ative værdi, og de mindre dele af projektområdet, som indgår i det udpegede 
område, består i dag af dyrkede marker.

Luftforurening, klima og affald
Solcelleparken vil kunne producere cirka 157 mio. kWh om året, hvormed 
der ydes et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser 
(CO2)og forurenende stoffer (NOx og SO2) samt reststoffer (slagger og flyvea-
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ske) fra konventionel energiproduktion. 

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

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

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

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

Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder 
antirefleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand. 
Antirefleksbehandlingen er en coating, der påføres inden glasset hærdes. 
Antirefleksbehandlingen er modstandsdygtig over for danske vejrforhold, og 
forringes ikke af regn og slud. Coatingen vil typisk også give glassets over-
flade en selvrensende effekt, så snavs lettere vaskes af. Under almindelige 
forhold vil der kun være behov for en årlig rengøring af panelerne med rent 
vand (demineraliseret eller afkalket vand) uden brug af rengøringsmidler 
eller andre tilsætningsstoffer. 

Bilag IV arter
Der er ikke fundet bilag IV-arter i nogle af de beskyttede naturtyper i og 
omkring lokalplanområdet. Stederne er dog potentielle levesteder for bilag 
IV arterne stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø. Det er Faxe 
Kommunes vurdering, at etablering af en solcellepark ikke vil kunne påvirke 
eventuelle bestande af disse bilag IV-arter, ligesom den ikke vil ændre på 
arternes mulighed for at indfinde sig i området.

6 alternatIver – herunder 0-alternatIvet 
Der er ikke undersøgt egentlige alternativer.
0-alternativet betegner den situation, hvor der ikke vedtages kommuneplan-
tillæg og lokalplan for solcelleparken ved Jomfruens Egede. Dette indbærer, 
at den nuværende intensive landbrugsdrift vil fortsætte, og der vil ikke kunne 
opnås en øget produktion af vedvarende energi og en reduktion af udlednin-
gen af blandt andet CO2. 
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7 afværgeforanstaltnInger 
Lokalplanen stiller krav om, at solcellepaneler, rammer og stativer skal være 
overfladebehandlede, således at der ikke opstår refleksgener for de omkring-
boende eller for forbipasserende trafikanter. 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at der etableres tætte beplantnings-
bælter i en bredde af mindst 6 meter og en højde på mindst 3 meter omkring 
solcelleparken, som kan sløre eller helt afskærme solcelleanlæggene visuelt, 
så der kun er indblik  i meget begrænset omfang, Dette vil samtidig medvirke 
til at minimere eventuelle gener med lysreflekser.
Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

8 overvågnIng 
Faxe Kommune vil som led i byggesagsbehandlingen sikre, at bestemmelser-
ne i kommuneplantillægget og lokalplanen overholdes. Herudover vurderes 
der ikke at være behov for overvågning af planernes miljøpåvirkninger.
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9 APENDIX
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BIlag 1 
Gennemgang af vandhuller m.m.

Området ved Jomfruens Egede med de besigtigede vandhuller m.m. 
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Noter om småbiotoper (feltnotater) 

Småbiotop Længdegrad Breddegrad Notat 
§31 
(ja/nej) 

vandhul 1 55,28407457 12,09443886 Rimeligt lysåbent. Særlig mod syd.  
Grågås med unger. Ok til padder. Kan 
udvides mod nord. Ingen særlig botanik 
omgiver det. 

Ja 

vandhul 2 55,28533458 12,09453005 Meget tilgroet i pil. Kan lysåbnes, men i 
så fald vil jeg foreslå at det kun bliver den 
sydlige halvdel, og den nordlige halvdel 
efterlades urørt. God til sangfugle og dyr 
der helst lever skjult. eks nattergal. 

Ja 

vandhul 3 55,28526508 12,09859427 Ingen særlig botanik omgiver det. Stor 
åben vandflade. Omgivet af høje træer 
mod syd og nord. Et par troldænder – 
yngler næppe. Kanter er Ikke meget 
stejle bør flades ud eks. mod vest. 
Lysåbnes lidt mod syd.  

Ja 

vandhul 4. 55,28264209 12,09780302 Ingen særlig botanik omgiver det. Kun 
lille åben vandflade. Omgivet af høje 
træer og pilebuske. Lysåbnes lidt mod 
vest.  

Ja 

vandhul 5 55,28375779 12,1010676 Ingen særlig botanik omgiver det. Ingen 
åben vandflade. Tilgroet i pil og omgivet 
af træer og buske. ville normalt anbefale 
at det lysåbnes og restaureres, men der 
var en kaldende rørhøg der muligvis 
kunne yngle? 

Ja 

vandhul 6 55,28930986 12,10844234 Ingen særlig botanik omgiver det. Kun 
lille åben vandflade i den vestlige del. 
Delvist tilvokset af pilebuske. Måske bør 
lidt af pilen fjernes? Vandet er fyldt af liv. 
Mange vandinsekter ses overalt hvor 
man kigger i rigelige mængder. Lidt 
dunhammer. 

Ja 

vandhul 7 55,28893337 12,11023472 Ingen særlig botanik omgiver det. Ingen 
åben vandflade. Tilgroet af pilebuske. Bør 
restaureres og udvides evt anvendes som 
vandingshul for får. 

Ja 

                                                             
1 Hentet fra Danmarks Miljøprotal. 
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Eng område 1 55,2897841 12,10368712 Ikke et vandhul men en fugtig lavning 
med en kort smal rende med lille 
vandspejl. Enkelte små fyrretræer. viber. 
Bør fastholdes og forvaltes til fordel for 
viber og lærker og ikke mindst for at øge 
områdets biodiversitet. Renden kan evt 
udvides til sø. Området kan ikke 
udelukkes at indeholde spændende 
botanik 

Nej 

vandhul 8 55,28863248 12,09127486 Stor fri vandflade. Ligger klods op ad 
skoven. Omgivet af skov mod nord og 
enkelt række af høje træer mod de tre 
andre sider. Bevoksning mod syd bør 
fjernes og øvrige træers grene der 
skygger over søen bør beskæres. Ingen 
særlig botanik omgiver det. 

Ja 

vandhul 9 55,29042538 12,08928064 Nyere vandhul. Meget nærings belastet. 
Skrubtudse. Bør måske oprenses. Godt 
potentiale for padder og insekter. Ingen 
særlig botanik omgiver det. 

Ja 

Å  55,28507949 12,08280914 2 til 3 meter bred. Halv-stejle skrænter. 
20 cm dyb vandstand. 10 m høj er træer 
vokser rimelig tæt langs kanten. Ved 
åens mere lysåbnes partier er der 
tilvokset med rød hetehov. Partier af åen 
udlagt grus og stenbanker. Det kan ikke 
udelukkes, at der kan findes særlig 
botanik, men de planter der blev fundet, 
var planter knyttet til næringsrige jorde. 

Ja 

Eg 55,28839364 12,07946375 Enkeltstående egetræ m 10 kvm græs 
omkring. Ingen særlig botanik omgiver 
det. 

Nej 

vandhul 10 55,28712285 12,0797018 Fuldstændig tilgroet i pil. Omgivet af rød 
hestehov. Ingen særlig botanik omgiver 
det. 

Ja 

vandhul 11 55,28515281 12,07667124 Stort vandhul eller sø. Klart vand. 
lysåbnes. Omgivet af træer og buske alt 
et gammelt egetræ. Ingen særlig botanik 
omgiver det. 

Ja 

vandhul 12 55,28433539 12,07773004 Lille vandhul uden bræmme. Klart vand 
men mange alger. Lille vandsalamander. 
Opdyrket helt til vandkant. Ingen særlig 
botanik omgiver det. 

Ja 

stengærde 55,28486411 12,07590748  Fint intakt gammelt stengærde. ? 
vandhul 13 55,28429797 12,07342442 Mindre lysåbnes vandhul med en klump 

dunhammer i midten. Okkerfarvet vand 
men rimelig klart. Omgivet af 
græsbræmme.  Ingen særlig botanik 
omgiver det. 

Ja 
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vandhul 14 55,28266424 12,0705159 Nyudgravet sø. Mange fisk (nok skaller). 
Bræmmer. Grøn frø. Synes ikke 
umiddelbart at være omgivet af særlig 
botanik. 

Ja 

vandhul 15 55,28510182 12,06729624 Lille tilgroet vandhul. Groet til i pil.  I 
forbindelse med levende hegn. Bør 
renses op. Ingen særlig botanik omgiver 
det. 

Ja 

vandhul 16. 55,28704228 12,07478128 Stort tilgroet vandhul. Tilgroet i pil. Et par 
rørhøg har slået sig ned. Sås i 
parringsflugt højt for derfra lade sig glide 
ned og lande i pilekrattet. Bræmme 
omkring dele af vandhullet. En lavning 
mod sydvest var oversvømmet og kunne 
integreres med vandhullet. 

Ja 

 



BIlag 2 
Visualiseringer og fotos fra området

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

Målforhold: 
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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.
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Fotopunkt A. Eksisterende forhold set mod øst ad Egedevej umiddelbart øst for Frenderup. Solcellemarken er markeret 
med lys farve. Der er begrænset udsigt over landskabet, dels på grund af  bebyggelsen syd for Egedevej, dels på grund af  
det eksisterende beplantningsbælte, der afgrænser solcelleområdets vestlige del mod nord.

Fotopunkt A. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. På grund af  det forholdsvis flade terræn, og de 
forholdsvis lave solcellestativer, vil størstedelen af  solcelleanlægget blive skjult af  beplantning i sommerhalvåret, mens 
anlægget vil fremtræde mere tydeligt om vinteren. Oplevelsen af  landskabsrummet begrænses ved etablering af  beplant-
ningsbæltet som vestlig afgrænsning af  solcelleområdet. De bagvedliggende skovarealer vil dog kunne ses over læbæltet 
- især i vinterhalvåret.

Fotopunkt A. Eksisterende forhold
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Fotopunkt B. Eksisterende forhold set mod nord fra Egedevej umiddelbart øst for Frenderup. Fotopunktet er placeret i 
samme punkt som fotopunkt A. Solcellemarken er markeret med lys farve.

Fotopunkt B. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Terrænnet stiger en smule fra vejen i sydlig retning, 
og ved at trække solcellerne lidt mod syd vil beplantningsbæltet omkring anlægget være i stand til at skjule en større del - 
både sommer og vinter. Landskabsrummet vil blive mindre, men læbæltet vil kunne tilføre en ny oplevelse - især hvis der 
beplantes med blomstrende arter. 

Fotopunkt B. Eksisterende forhold
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Fotopunkt C. Eksisterende forhold set mod nord ad Kirkeskovvej ud for indkørslen til Jomfruens Egede.
Solcellemarken er markeret med lys farve.

Fotopunkt C. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. Oplevelsen af  landskabsrummet begrænses, når der 
etableres beplantningsbælte langs Egedevej. De nordlige dele af  solcelleanlægget vurderes at være synlige over beplant-
ningsbæltet både sommer og vinter, da fotopunktet er placeret højere end Egedevej. Det gælder både den østlige del af  
det vestlige område og den vestlige del af  det østlige område. Det kan overvejes, om beplantningsbæltet skal være højere.

Fotopunkt C. Eksisterende forhold
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Fotopunkt D. Eksisterende forhold set mod sydvest fra Bødkerstræde hen over det friholdte areal mellem Bødkerstræde 
og Egedebæk. Solcellemarken er markeret med lys farve.

Fotopunkt D. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte. På grund af  terrænforskelle vil dele af  solcellearea-
let være synligt hen over beplantningsbæltet, der etableres langs åen. Den eksisterende beplantning langs åen er på visse 
steder væsentligt højere end den påtænkte højde for det nye beplantningsbælte, hvilket giver en betydelig mere effektiv 
sløring af  anlægget, som det fremgår af  billedet.

Fotopunkt D. Eksisterende forhold
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Fotopunkt E. Kik fra Egedevej nord for Frenderup. Solcellemarken er markeret med lys farve bag beplantningsbælte.

Fotopunkt F. Kik fra den sydvestlige udkant af  Atterup. Solcellemarken er skjult bag eksisterende læbælte.

Fotopunkt G. Samme punkt som F men retning til højre. Solcellemarken er skjult bag eksisterende læbælte.
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Fotopunkt H. Kik fra Atterup. Solcellemarken er skjult bag eksisterende læbælte.

Fotopunkt I. Samme punkt som H men retning til højre. Solcellemarken er skjult bag eksisterende læbælte.

Fotopunkt J. Kik fra Overdrevsvej nord for Atterup. Solcellemarken er skjult bag eksisterende læbælte.
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Fotopunkt K. Kik fra Kirkeskovvej. Solcellemarken er skjult bag terræn.
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