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Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 27  

Faxe Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 27 for en solcelle-

park ved Jomfruens Egede i offentlig høring i perioden 17. februar til 8. juni 

2020. 

 

Erhvervsstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 

1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de na-

tionale interesser1. 

 

Erhvervsstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 12, 

på vegne af Miljøstyrelsen mod forslag til kommuneplantillæg nr. 27. Tillægget 

vurderes at være i strid med den nationale interesse om kulturarv og landskab, 

jf. punkt 3.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen  

 

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan 

vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødven-

dige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har 

frafaldet indsigelsen. 

 

Begrundelse for indsigelsen 

Kommuneplantillæg nr. 27 giver mulighed for etablering af to solcelleparker på 

i alt 183 ha i det åbne land. Den østlige solcellepark på 104 ha ligger inden for 

et område, der i Faxe kommuneplan 2013 er udpeget som særligt bevarings-

værdigt landskab. Den vestlige solcellepark på 79 ha ligger delvist inden for 

udpegningen.  

 

De to solcelleparker omfatter en betydelig del af de åbne, ubebyggede markfla-

der i det karakteristiske herregårdslandskab. Planforslaget indeholder afskær-

mende beplantning omkring solcelleparkerne.  

 

Det er en national interesse, at de bevaringsværdige landskaber som udgangs-

punkt friholdes for byggeri og anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. 

Ifølge ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018” 

punkt 3.1.1 skal ”kommuneplanerne indeholde retningslinjer til sikring af beva-

ringsværdige landskaber, som i udgangspunktet friholder dem for byggeri og 

anlæg”.  

 

Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal der i de særligt bevaringsværdige 

landskaber ”tages særlige hensyn til de landskabelige interesser, herunder skal 

områdernes særligt karakteristiske landskabselementer sikres”. Endvidere at 
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”tekniske og rekreative anlæg samt bebyggelse, som tjener jordbrugserhvervet, 

kan tillades, hvis de kulturhistoriske, rekreative og landskabelige interesser 

ikke påvirkes.”  

 

Ifølge kommunens landskabskarakteranalyse er de landskabelige interesser i 

området præget af store markante herregårdslandskaber, der er kendetegnet ved 

2 store skovområder med gamle, markante skovbryn, anseelige markflader og 

sparsom bebyggelse.  

 

Miljøstyrelsen har været i dialog med kommunen og besigtiget arealet. Miljø-

styrelsen finder det umiddelbart ikke muligt at sikre det karakteristiske herre-

gårdslandskab, hvis der etableres solcelleparker på en betydelig del af de åbne, 

ubebyggede markflader. Kommuneplantillægget indeholder afværgeforanstalt-

ninger i form af beplantningsbælter, men disse vil ifølge Miljøstyrelsen være en 

væsentlig forringelse af den visuelle oplevelse af de åbne markflader og udsyn 

til skovområderne, der er kendetegnet for dette landskab.  

 

Kommuneplantillægget må således betragtes som uforeneligt med de hensyn, 

som landskabsudpegningerne i kommuneplanen skal varetage, og Miljøstyrel-

sen vurderer, at forslaget ikke er forenelige med de nationale interesser for 

landskabsvaretagelsen.  

 

Ophævelse af indsigelsen kræver, at kommunen i en redegørelse, evt. suppleret 

af visualiseringer, kan godtgøre, at solcelleparkerne ikke forringer herregårds-

landskabets karakter væsentligt. 

 

Erhvervsstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Miljø-

styrelsen med henblik på yderligere at uddybe baggrunden for indsigelsen, 

samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid med de nati-

onale interesser.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie Kirkebæk 

Kontorchef 

 

 

1  Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i 
overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og 
miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller 
regler og beslutninger efter § 3. Beføjelsen er henlagt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i 
bekendtgørelse nr. 187 af 06/03/2018. 
2 Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af 
lov om planlægning. 
 
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.  

 

 


