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Sammenfattende redegørelse af Miljøvurdering
”Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 for en 
solcellepark på Tryggevælde Mark”
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der 
udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 da det ikke på 
forhånd kunne udelukkes, at planerne ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en afgrænsningsrapport (scoping) blev det besluttet, at 
miljøvurderingen skulle omfatte:

 Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder den visuelle 
påvirkning af nærmiljøet samt påvirkningen over større afstande.

 Støj fra transformatorer og invertere.
 Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand.
 Planernes påvirkning af bilag IV-arter, der kan forekomme i området.
 Reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.
 Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand.

Jævnfør § 13 i Miljøvurderingsloven skal Faxe Kommune ved den endelige 
vedtagelse af en plan, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en 
sammenfattende redegørelse for:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
2. hvordan miljøvurderingen og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i 

betragtning,
3. hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt
4. hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens 

gennemførelse

Denne redegørelse skal forelægges byrådet i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af planerne. 

Ad 1) Miljøhensyn i planen
En række miljøhensyn er givet for området eller er fra start indarbejdet i kommune-
plantillægget og lokalplanen.
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- Solcelleparkerne etableres i områder, der er udpeget som særligt værdifulde 
landbrugsområder, hvor kommuneplan 2013 åbner mulighed for, at der kan 
planlægges for samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke kan placeres i 
byerne. 

- Arealerne er relativt flade og solcelleparkerne vil derfor kunne afskærmes 
visuelt, i forhold til det omkring liggende landskab, af et omkransende 
beplantningsbælte. 

- Planområdet er afgrænset så det ligger uden for åbeskyttelseslinjen omkring 
Tryggevælde å og uden for beskyttelseslinjen omkring en fredet gravhøj. 

- Der er en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan udbygges i 
forbindelse med etableringen af solcelleparken.

- Arealet ligger inden for områder med drikkevandsinteresser (OD). 

- Jordbunden på arealet består af lerjord og sandblandet lerjord

- Arealet i forvejen er påvirket af infrastrukturanlæg – landeveje, jernbane, 
vindmøller, højspændingsmaster, transformatorstation, erhvervsområde mv.

- Endelig fastsætter lokalplanerne krav om:

o at anlæg skal etableres minimum 30 m fra beboelse og uden for de 
respektive vejbyggelinjer.

o at anlæg etableres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og 
minimum 2,5 m fra beskyttede diger.

o at anlæggene skal omkranses af et minimum 6 m bredt og 4 m højt 
plantebælte.

Ad 2) Miljøvurderingens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen
Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 med tilhørende miljørap-
port har, været i 8 ugers offentlig høring. Faxe Kommune modtog i alt 3 høringssvar i 
forbindelse med høringen. 

Alle breve er gengivet og kommenteret af kommunen i en hvidbog, der sammen 
med denne sammenfattende redegørelse, indgår ved byrådets endelige 
behandling af planerne. 

I forhold til de emner, der er fokuseret på i miljøvurderingen, har kommunen mod-
taget indsigelser og bemærkninger vedr. emnerne: ”Planernes påvirkning af den 
landskabelige værdi (…)”, ”Støj fra transformatorer og invertere”, ”Overflade-
behandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand” samt ”Reduktion af 
pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand”
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Planernes påvirkning af den landskabelige værdi (…)
I høringssvarene er der rejst bekymring om tab af udsigt og at oplevelsen af land-
skabet vil forandres med etableringen af solcelleparkerne og plantebælterne. Hertil 
påpeger en nabo at visualiseringerne udelukkende viser situationen i de perioder 
hvor der er blade på træer og buske og ikke i vinterhalvåret.

 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. Der er dog ikke tvivl om, at solcellepanelerne vil 
kunne ses gennem beplantningen i vinterhalvåret specielt i de første år efter 
etableringen.
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 
hvorved udsigten vil forandres eller forsvinde.
Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre planerne eller miljøvurde-
ringen.

Støj fra transformatorer og invertere
En nabo er bekymret for om invertere og transformerstationer kan udsende en 
generende og lavfrekvent lyd som kan være skadelige for mennesker og dyr. 

Ligeledes er naboen bekymret for støj fra stativerne som solcellerne skal placeres 
på. 

 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.
Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre planerne eller miljøvurde-
ringen.

Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand.
I høringssvarende er der rejst bekymring om, at afvaskning af solcellepanelernes 
overfladebehandling vil kunne true grundvandet samt tilstødende søer, vandløb og 
vådområder med miljøfarlige stoffer som fx nanopartikeler.

 Af Miljørapporten s. 28 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. Coatingen på panelerne kan bestå af silicium-
díoxid (SiO2), der også indgår som hovedbestanddel i glasset, eller af eksem-
pelvis tindoixid (SnO2)eller titandioxid (TiO2). Coatingen, der har en samlet 
lagtykkelse på mindre end 1 mikrometer, påføres inden glasset hærdes. 
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Antirefleksbehandlingen er modstandsdygtig over for danske vejrforhold, og 
forringes ikke af regn og slud. 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.
Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre planerne eller miljøvurderingen.

Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand
En nabo påpeger, at det ikke er dokumenteret, at der sker nedsivning af kemi og 
kunstgødning på det aktuelle areal.

 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 solcelleparken vil 
betyde en reduceret belastning af omkring- liggende søer, vandløb og 
engområder som i dag kan få tilført kvælstof og bekæmpelsesmidler via 
overfladevand, drænvand mv. Til gengæld er det mere usikkert om kvælstof 
og rester af bekæmpelsesmidler nedsives til grundvandet.
Høringssvaret giver anledning til at ændre planerne og miljøvurderingen som 
følger: ”Planernes afsnit om overfladevand og grundvand konsekvensrettes 
så det fremgår at påvirkningen af grundvandet ventes at være uændret eller 
reduceret.” 

Ad 3) Alternativer
Lovens krav til alternativer er først og fremmest et krav om at beskrive 0-alternativet, 
dvs. den situation, hvor planen ikke vedtages. Det indebærer en fremskrivning af 
den udvikling, der må forventes i området uden den foreslåede plan, men inden for 
rammerne af eksisterende planlægning.

Der er ikke undersøgt andre alternativer.

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

Ad 4) Overvågning
Faxe Kommune vil som led i byggesagsbehandlingen sikre, at bestemmelserne i 
kommuneplantillægget og lokalplanerne overholdes. Herudover vurderes der ikke 
at være behov for overvågning af planernes miljøpåvirkninger.


