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Frenderup, d. 8/6 2020 
 
 
 
 
Høringsbrev vedr. planer for solcellepark ved Jomfruens Egede 
 
 
Skal vores skønne område virkelig ødelægges med store grimme solpaneler?  
Skal vores storslåede udsigt i fremtiden være helt sort? 
Skal vi borgere i Frenderup virkelig stavnsbindes til vores ejendomme? 
Vores mening er klart NEJ. 
 
Vi forstår godt at der skal tænkes i vedvarende energi, og vi forstår godt at Jomfruens Egede 
gerne vil vækste. Men vi forstår ikke at Frenderups borgere skal betale prisen!  
Alt den smukke natur udenfor vores vinduer som vi faldt for, vil være væk. Vi vil selvfølgelig 
være nervøse for om vi overhovedet kan sælge vores ejendomme hvis den i fremtiden ligger 
i et “industriområde”. Og hvad med strømmen fra solcellerne, får Faxe Kommune 
overhovedet glæde af den? Eller er det kun for at pynte på Kommunens CO2 regnskab. Det 
er i hvert fald sådan der ser ud. 
 
De marker som nu er udpeget som egnet, kunne dette måske ændres? 
Markerne tættest på Faxe by, hvorfor er de ikke i spil? Vi ved at der flere gange er spurgt ind 
til ændring af placering, men der er aldrig blevet svaret. 
For nyligt postede Jomfruens Egede på deres Facebook side ” Gå i drømmeland under 
stjernerne, vågn op til fuglefløjt og drik morgenkaffen i sengen med udsigt over markerne” – 
disse marker er nok ikke dem med solceller! Hvis vi i fremtiden vil drikke vores morgenkaffe 
fra vores ejendom med udsigt over markerne, så vil udsigten ikke være så idyllisk, som vi 
synes den er nu. Se vedlagt foto af vores nuværende udsigt fra vores ejendom. 
 
Det vil i vores øjne hjælpe hvis solcellerne ikke lå klos op ad vores lille landsby. Men vi ville 
forsat være nervøse for om vores kommune om ganske få år er plastret fuldstændig til med 
solcelleparker. Som borger i Frenderup er vi bekymrede for vores område, men også 
bekymrede for hvor det næste store anlæg bliver placeret. Hvis lokalplanen ændres og 
Jomfruens Egede får tilladelse til etablering af ca. 180 ha solcellepark, så er der også 
mulighed for at de øvrige jordejere omkring os ville få en sådan tilladelse hvis de ansøgte 
om et lignende projekt. Der må jo ikke forskelsbehandles. Hvornår mener Kommunen 
grænsen er nået. Det er der endnu ikke taget stilling til. Måske skulle det have været noget 
af det første der skulle have været besluttet fra politisk side af. 
 
Det er kommet os for øre at Jomfruens Egede ikke ønsker at indgå i ordningen så vi kan 
søge om erstatning fra værditabsordningen. Det mener vi burde være et krav for om en 
tilladelse til et så stort anlæg overhovedet bliver givet. 
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Vi var deltagende i Faxe Kommunes idéfase. Vi deltog på borgermødet. De ting der blev talt 
om og noteret ned kan vi slet ikke genkende i de retningslinjer som Faxe Kommune har 
udarbejdet. Blandt andet Christina Birkemose og Camilla Meyer som deltog i mødet, tog 
noter af det der blev talt om i grupperne. Deres noter er vedlagt dette brev. Noterne giver 
ikke udtryk for at solcellerne skulle placeres i idyllisk herregårdslandskab, tværtimod. Vi føler 
at det har været rent tidsspilde at deltage i idefasen, desværre. Og derfor er vi nu også 
meget i tvivl om hvorvidt vores og andres bemærkninger/indsigelser nytter!  
 
Det undrer os meget at høringsfristen ikke er blevet udskudt endnu en gang, så vi forinden 
kunne deltage i et Borgermøde. Det er ærgerligt at vi borgere ikke får mulighed for at stille 
vores spørgsmål til politikkerne. Men I vil måske ikke høre/svare på vores spørgsmål? 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Naboer til det omtalte projekt 
Claus & Elisabeth Nielsen 
Egedevej 126 
4640 Faxe 
 
 
 
 
Vedlagt: 
Foto af udsigt fra vores ejendom 
Fotos af noter fra Borgermødet 
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Fra: Fællespostkasse - Plan [f_plan@faxekommune.dk]
Til: Camilla Stenholt Dencker [ckris@faxekommune.dk]
Sendt dato: 09-06-2020 08:25
Modtaget Dato: 09-06-2020 08:25
Vedrørende: VS: Solceller

 
 
Venlig hilsen

Rikke Welan Kamper
Planlægger 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 23608440

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 
Fra: Hans Poulsen  
Sendt: 8. juni 2020 20:51
Til: Fællespostkasse - Plan
Emne: Solceller
 

Kære Faxe Kommune

Det antages at planlægningen for det åbne land skal sikre bevaringsværdige landskaber i kommunen. Da størstedelen af
solcelleparken er placeret i et herregårdslandskab er det udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab i den oprindelige
lokalplan. Kommuneplantillægget nr. 27 indeholder derfor en række kompenserende tiltag ifm. beplantningsbælter som
afskærmer landskabet for solcelleparken.

De beskrevne tiltag vil i høj grad visuelt lukke landskabet ned og ændre den samlede landskabelige udtryk.

Det er derfor vores oplevelse at de beskrevne tiltag ikke vil opveje de negative landskabelige konsekvenser ved
solcelleanlægget.  Det er vores opfattelse at den landskabelige udtryk vil blive forarmet af projektet.
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Solcellepark	  ved	  Jomfruens	  Egede	  
	  
Kommentar	  til	  og	  indsigelse	  imod	  lokalplanforslag	  1200-‐40	  	  
	  
	  
Intro	  
I	  denne	  klimabetrængte	  tidsperiode	  vil	  det	  være	  både	  upassende	  og	  uansvarligt	  at	  for-‐
holde	  sig	  negativt	  til	  udviklingen	  af	  en	  mere	  bæredygtig	  planet	  og	  dermed	  en	  grøn	  kli-‐
mapolitik.	  Men	  dette	  er	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  ethvert	  tiltag	  i	  den	  retning	  bør	  
fremmes.	  Andre	  hensyn	  kan	  spille	  ind,	  således	  at	  den	  samlede	  afvejning	  godt	  kan	  gå	  et	  
”grønt	  projekt”	  imod,	  hvis	  der	  synes	  at	  være	  andre	  tungtvejende	  argumenter	  end	  de	  
direkte	  klimaafledte	  for	  en	  mere	  samfundsansvarlig	  facon	  at	  agere	  på.	  	  
Og	  det	  er	  akkurat	  det,	  der	  er	  ærindet	  i	  denne	  sag!	  
	  
Status	  
Når	  man	  ser	  samlet	  på	  den	  planlægning	  kommunen	  udøver	  både	  på	  kommuneplanni-‐
veau	  og	  inden	  for	  de	  mere	  detaljerede	  lokalplaner,	  må	  man	  desværre	  konstatere,	  at	  
planarbejdet	  generelt	  lader	  meget	  tilbage	  at	  ønske,	  for	  ikke	  at	  sige,	  at	  den	  kommunale	  
indsats	  er	  miserabel	  i	  en	  grad,	  der	  efterlader	  borgerne	  uden	  nævneværdige	  muligheder	  
for	  at	  medvirke	  på	  en	  seriøs	  måde	  ved	  den	  fysiske	  planlægning,	  idet	  borgermøder	  redu-‐
ceres	  til	  det	  minimale	  og	  lokalplaner	  udfærdiges	  mere	  på	  opfordring	  af	  private	  er-‐
hvervsdrivendes	  interesser	  i	  stedet	  for	  på	  kommunens	  og	  fællesskabets	  præmisser.	  Her-‐
til	  kommer,	  at	  det	  kommunale	  planarbejde	  ikke	  er	  blevet	  gennemrevideret	  siden	  2013,	  
men	  kun	  suppleret	  af	  få	  strategitiltag,	  der	  blot	  er	  forblommede	  vendinger	  om	  turisme-‐
politik	  osv.	  uden	  forpligtigelser	  og	  konsekvens.	  Endelig	  udviser	  flere	  af	  de	  udarbejdede	  
lokalplaner	  et	  yderst	  beskedent	  ambitions-‐	  og	  kvalitetsniveau,	  et	  forhold	  som	  det	  aktu-‐
elle	  lokalplanforslag	  er	  et	  glimrende	  eksempel	  på.	  Herved	  besværliggør	  kommunen	  dia-‐
logen	  med	  sine	  borgere/brugere,	  hvilket	  faktisk	  er	  en	  af	  hjørnestenene	  i	  planlovens	  for-‐
mål!	  	  
	  
Således	  kan	  man	  med	  megen	  ret	  konkludere,	  at	  kommunen	  forsømmer	  sin	  planlæg-‐
ningspligt	  og	  dermed	  lader	  borgerne	  i	  stikken.	  Dette	  er	  den	  aktuelle	  situation	  for	  Faxe	  
kommunes	  planlægning.	  Meget	  ringere	  kan	  udgangspunktet	  næppe	  være.	  
	  
	  
Der	  er	  4	  forhold	  at	  forholde	  sig	  til	  
I	  den	  foreliggende	  sag	  om	  solcelleanlæg	  er	  der	  4	  forhold,	  som	  vækker	  betydelig	  bekym-‐
ring,	  hvis	  man	  ikke	  skal	  benytte	  ordet	  anstødeligt.	  
1	  
den	  grønne	  politik	  generelt	  
2	  
Kommuneplanens	  mangler	  
3	  
lokalplanen	  og	  landskabet	  
4	  
lokalplanbestemmelsernes	  lemfældige	  karakter	  
	  
	  
	  
	  



Ad	  1:	  	  
Den	  grønne	  politik	  generelt	  
Bæredygtighed	  -‐	  ja	  tak,	  men	  hvordan?	  	  
Det	  er	  dét,	  sagen	  drejer	  sig	  om.	  Principielt	  kan	  solcelleparker	  ikke	  afvises	  i	  en	  klimabe-‐
trængt	  tid,	  men	  i	  den	  aktuelle	  sag	  ser	  det	  mere	  ud	  til,	  at	  det	  store	  gods	  skal	  udvikle	  en	  
business-‐case,	  der	  gør	  det	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  et	  grønt	  image	  og	  et	  forretningsgrundlag	  
på	  fællesskabets	  bekostning.	  Det	  er	  kernen	  i	  dette	  projekt.	  Hvorfor	  skulle	  man	  ellers	  lave	  
solcelleparker	  lige	  omkring	  et	  gammelt	  gods	  med	  helt	  ekstraordinære	  bygningskvalite-‐
ter,	  store	  landskabelige	  herlighedsværdier	  og	  med	  en	  jordbonitet,	  som	  kommunen	  selv	  
har	  kategoriseret	  som	  værdifuld?	  
	  
Hvad	  angår	  forretningsgrundlaget	  kan	  dette	  dog	  let	  komme	  til	  at	  smuldre,	  når	  vindkraf-‐
ten	  dag	  for	  dag	  tager	  markedsandele	  fra	  de	  øvrige	  grønne	  energikilder.	  Vindkraften	  ud-‐
gør	  snart	  50%	  af	  al	  elproduktion	  i	  dk.	  I	  dag	  producerer	  vi	  ca.	  0.5	  GW	  vindenergi.	  Målsty-‐
ringen	  er	  pt	  ca	  1	  GW,	  men	  de	  seneste	  opgørelser	  (marts	  2020)	  viser,	  at	  der	  allerede	  nu	  
foreligger	  	  potentiale	  til	  ca.	  18	  GW	  vindkraft	  i	  form	  af	  delvist	  projekterede	  havvindmøl-‐
leparker	  i	  Nordsøen	  og	  Østersøen.	  	  
	  
Vindkraft	  distancerer	  i	  disse	  år	  al	  anden	  grøn	  energi	  i	  den	  store	  skala,	  fordi	  den	  er	  bil-‐
ligst,	  forsyningssikkerheden	  er	  høj	  (lagringsproblemerne	  nærmer	  sig	  sin	  løsning),	  pro-‐
duktion	  og	  drift	  kan	  holdes	  inden	  for	  landets	  grænser	  og	  dermed	  styrke	  arbejdsmarke-‐
det	  og	  vindmølleparkerne	  optager	  ikke	  nær	  den	  plads,	  som	  solcelleanlæg	  ville	  gøre.	  
(Snart	  vil	  vi	  være	  i	  bekneb	  for	  god	  landbrugsjord	  set	  i	  et	  større	  perspektiv,	  hvilket	  taler	  
kraftigt	  til	  ugunst	  for	  solceller).	  Ydermere	  vil	  den	  æstetiske	  udfordring	  	  være	  langt	  enkle-‐
re	  at	  tackle	  ved	  havvindmøller	  end	  for	  solceller,	  der	  gynger	  gennem	  landskabet	  som	  
store,	  sorte	  	  ”glasmarker”.	  	  
	  
Solceller	  er	  velfungerende	  i	  industrikvarterer	  og	  på	  store	  flade	  tage	  (Danish	  Crown	  har	  et	  
projekt	  med	  solceller	  på	  100.000	  m2	  tag)	  samt	  som	  infill-‐projekter	  i	  den	  mindre	  skala	  i	  
tyndt	  befolkede	  områder,	  små	  landsbyer,	  i	  boligforeninger	  i	  tætte	  byområder	  og	  som	  
del	  af	  klimaskærmen,	  når	  bebyggelser	  alligevel	  skal	  renoveres.	  	  
	  
Men	  projektet	  på	  Jomfruens	  Egede	  sætter	  sig	  mellem	  to	  stole:	  	  
Det	  er	  alt	  for	  lille	  til	  at	  kæmpe	  med	  vindkraftens	  giga-‐watt,	  og	  det	  er	  for	  stort	  til	  at	  be-‐
tjene	  et	  tyndt	  befolket	  lokalområde,	  således	  at	  det	  må	  sende	  overskydende	  watt	  ud	  på	  
nettet	  uden	  større	  effekt,	  miste	  i	  transmissionstab	  og	  lange	  kabeltræk.	  Desuden	  impor-‐
ters	  det	  meste	  af	  solcelle-‐grejet	  fra	  Kina,	  og	  selv	  den	  lokale	  smed	  vil	  ikke	  kunne	  byde	  ind	  
på	  stativerne.	  	  
	  
Det	  er	  stort	  set,	  kort	  sagt	  og	  rundt	  regnet	  situationen	  for	  dette	  og	  lignende	  solcellean-‐
læg,	  som	  er	  på	  tegnebrættet	  i	  dag.	  	  	  
	  
Men	  spørgsmålet	  er:	  	  
Hvorfor	  skal	  man	  opbygge	  et	  stort	  solcelleanlæg,	  der	  i	  kapacitet	  langt	  overstiger,	  hvad	  
nærområdet	  og	  hele	  kommunen	  har	  behov	  for	  af	  el-‐kapacitet,	  da	  man	  ved,	  at	  landet	  
som	  helhed	  kun	  skal	  lade	  sig	  forsyne	  med	  solcelle-‐energi	  for	  max	  30%,	  mens	  resten	  af	  
energimængden	  alligevel	  skal	  komme	  fra	  vindkraft,	  bølgekraft,	  biobrændsel,	  overfør-‐
selsenergi	  fra	  udlandet,	  måske	  atomkraft	  eller	  andre	  nyere	  energiformer.	  Hvorfor	  så	  
netop	  et	  solcelleanlæg	  på	  dette	  sted?	  Hvor	  er	  de	  seriøse	  planlægningsmæssige	  argu-‐



menter?	  Det	  fremgår	  på	  ingen	  måde	  af	  sagsbehandlingen	  og	  det	  materiale	  borgerne	  har	  
fået	  del	  i.	  
	  
Er	  projektet	  en	  god	  idé	  eller	  en	  fiks	  idé?	  	  
	  
Kommunens	  argument	  i	  denne	  sag	  er,	  at	  man	  bidrager	  til	  den	  grønne	  omstilling	  -‐	  Ja	  tak.	  
Men	  hvad	  er	  kommunens	  planlagte	  energimål	  i	  2020?	  Hvor	  står	  det?	  En	  reduktion	  på	  
30%	  i	  forhold	  til	  2008?	  	  Hvor	  er	  vi	  henne	  i	  det	  regnestykke?	  Hvad	  er	  effekten	  af	  kommu-‐
nens	  andre	  lignende	  tiltag?	  Hvor	  står	  det?	  Hvad	  er	  bidraget	  fra	  det	  aktuelle	  anlæg?	  Hvor	  
står	  det?	  Hvad	  er	  kommunens	  målsætning	  om	  3,	  5	  og	  10	  år?	  Hvor	  står	  det?	  Man	  kan	  da	  
ikke	  bare	  i	  lokalplanens	  redegørelse	  slynge	  om	  sig	  med	  bevingede	  ord	  uden,	  at	  der	  er	  
substans	  i	  teksten.	  Det	  er	  oven	  ud	  pinligt!	  	  
	  
En	  afvejning	  af	  mål	  og	  midler	  på	  det	  energipolitiske	  område	  sætter	  dette	  projekt	  til	  helt	  
vægs.	  Så	  enkelt	  er	  det.	  
	  
	  
Ad	  2:	  	  
Kommuneplanens	  mangler	  
Kommunen	  skal	  arbejde	  for,	  at	  kommuneplanen	  gennemføres	  (jfr.	  indledningen	  i	  tillæg	  
27).	  Men	  det	  gør	  kommunen	  ikke.	  Kommunen	  arbejder	  i	  stedet	  for,	  at	  tilfældigt	  frem-‐
komne	  projekter	  nyder	  fremme	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  man	  sideløbende	  med	  lokalplan-‐
processen	  laver	  sin	  kommuneplan	  om,	  så	  kommuneplanen	  passer	  til	  lokalplanen	  og	  ikke	  
omvendt!	  Det	  er	  en	  ganske	  anden	  fortolkning	  af	  lovens	  hensigt.	  Denne	  fremgangsmåde	  
bekræfter	  de	  27	  kommuneplantillæg,	  som	  er	  gennemført	  de	  senere	  år.	  	  
Hvad	  svarer	  kommunen	  på	  det?	  
	  
På	  side	  4	  (øverst)	  i	  tillæg	  27	  fremgår	  det	  tydeligt,	  at	  al	  planlægning	  foregår	  ud	  fra	  de	  
enkelte	  bygherrers	  ejendomsforhold	  og	  ikke	  efter	  en	  samlet	  planlægning	  af	  energipro-‐
jekter.	  Det	  viser	  teksten	  med	  usvigelig	  sikkerhed.	  Samme	  tekst	  viser,	  at	  plandisponerin-‐
gen	  foregår	  efter	  rentabilitetssynspunkter	  set	  fra	  bygherrens	  side	  og	  ikke	  efter	  fysiske,	  
landskabelige,	  tekniske	  og	  andre	  interesser	  for	  lokalområdet.	  Det	  kan	  kommunen	  des-‐
værre	  ikke	  benægte!	  
	  
På	  samme	  side	  4	  står	  en	  kursiveret	  tekst:	  	  

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

Dette	  er	  en	  typisk	  forvaltningstekst,	  hvor	  man	  henviser	  til	  helt	  andre	  forhold	  end	  det	  
konkrete	  sted	  og	  gennem	  omskrivninger	  forsøger	  at	  retfærdiggøre,	  at	  det	  aktuelle	  land-‐
skab	  totalt	  ændres,	  dets	  historie	  er	  uigenkaldelig	  tabt	  og	  de	  kvaliteter,	  der	  har	  været	  
udgangspunkt	  for	  de	  landskabelige	  anbefalinger	  forsvinder	  som	  dug	  for	  solen.	  Kære	  
forvaltning:	  Lad	  være	  med	  at	  binde	  os	  noget	  på	  ærmet,	  som	  vi	  godt	  kan	  gennemskue,	  
tak.	  



Som	  en	  ikke	  helt	  ubetydelig	  detalje	  i	  samme	  tillæg	  27	  står	  der,	  at	  beplantningsbælterne	  
fjernes	  efter	  anlæggets	  ophør.	  Men	  der	  står	  noget	  andet	  i	  lokalplanens	  §	  2.7:	  Her	  skal	  
beplantningen	  fortsat	  kunne	  bevares;	  det	  fremgår	  eksplicit	  af	  teksten!	  	  
	  
Det	  væsentligste	  omkring	  tillæg	  27	  er	  ikke	  sproglige	  og	  andre	  svipsere,	  men	  det	  at	  til-‐
lægget	  lægger	  sig	  i	  kølvandet	  på	  den	  stime	  af	  kommuneplantillæg,	  der	  over	  al	  måde	  
dokumenterer,	  at	  der	  ikke	  udføres	  et	  gedigent	  kommuneplanarbejde	  i	  kommunen,	  men	  
alene	  en	  lappe-‐plan	  af	  27	  forskellige	  brudstykker	  uden	  lim	  imellem.	  Og	  det	  skal	  man	  som	  
borger	  navigere	  i?	  
	  
	  
Ad	  3:	  	  
Planen	  og	  landskabet	  
Kommunen	  har	  i	  sin	  udmærkede	  landskabsanalyse	  fra	  2013	  udtalt	  følgende:	  
	  

• Landskabet	  er	  et	  særligt	  værdifuldt	  herregårdslandskab	  	  
• Landskabet	  ligger	  centralt	  på	  forbindelseslinjen	  mellem	  kystområdet	  og	  baglan-‐

dets	  rekreative	  kvaliteter	  (jfr.	  turisme-‐strategien)	  	  
• Landskabets	  kvalitet	  består	  især	  af	  de	  store	  åbne	  stræk/vidder	  og	  de	  markante	  

landskabskulisser	  i	  form	  af	  skovbryn	  
• Landskabet	  bør	  forblive	  åbent	  
• Tekniske	  anlæg	  bør	  helt	  undgås	  
• De	  forskellige	  kulturhistoriske	  spor	  (diger,	  gærder	  mv.)	  i	  landskabet	  bør	  beva-‐

res/beskyttes	  (landskabsanalysen)	  
• Jomfruens	  Egedes	  bygningskompleks	  og	  de	  omgivne	  jorder	  bør	  forstærkes	  (dvs.	  

bringes	  yderligere	  i	  sammenhæng)	  
• Skovbrynene	  bør	  forstærkes.	  

	  
Dette	  er	  nogle	  af	  hovedpunkterne	  	  i	  den	  landskabelige	  analyse.	  Hertil	  kan	  føjes,	  at	  det	  af	  
statens	  vejledninger	  fremgår,	  
	  

• At	  solcelleanlæg	  primært	  skal	  relateres	  til	  større	  byområder,	  industrikvarterer,	  
hvor	  der	  i	  forvejen	  er	  tekniske	  anlæg.	  	  

• I	  særlige	  tilfælde	  kan	  man	  henvise	  solcelleanlæg	  til	  det	  åbne	  land,	  hvis	  ikke	  an-‐
dre	  muligheder	  er	  tilstede.	  

	  
Af	  både	  lokalplanforslag	  og	  kommuneplantillæg	  fremgår	  helt	  modsat	  følgende:	  
	  

• Landskabets	  nuværende	  herlighedsværdi	  vil	  blive	  trådt	  under	  fode.	  
• Landskabsbilledet	  holdes	  ikke	  åbent,	  men	  lukkes	  tværtimod	  inde.	  
• De	  store	  skovbryn	  vil	  ikke	  blive	  forstærket,	  men	  delvis	  skjult	  fra	  vej	  og	  sti	  af	  lave-‐

re	  beplantningsbælter.	  
• De	  store	  skovbryn	  lades	  i	  denne	  sag	  ude	  af	  betragtning	  (hvilket	  man	  også	  roligt	  

kan	  gøre,	  da	  Hundemoseskovens	  bryn	  allerede	  er	  lemlæstede	  af	  en	  ufølsom	  
hugst	  og	  et	  manglede	  tilsyn	  fra	  kommunens	  side).	  

• Landskabet	  får	  en	  massiv	  tilførsel	  af	  tekniske	  anlæg,	  stik	  mod	  anbefalingerne.	  
• Statens	  retningslinjer	  for	  solcelleplacering	  ser	  man	  stort	  på.	  
• De	  kulturhistoriske	  spor	  beskyttes	  så	  meget,	  at	  de	  hverken	  er	  tilgængelige	  eller	  

synlige	  for	  den	  almene	  offentlighed,	  og	  derved	  uden	  relevans.	  



• Samspillet	  mellem	  godset	  og	  jorderne	  vil	  være	  et	  totalt	  stilbrud.	  
• Terrænbehandlingen	  på	  +/-‐	  2	  m	  kan	  ændre	  landskabsbilledet	  for	  altid	  og	  måske	  

også	  betyde	  noget	  for	  en	  senere	  landbrugsdrift,	  idet	  en	  terrænregulering	  for-‐
mentlig	  vil	  tilstræbe	  et	  mere	  plant	  terræn.	  

• De	  i	  lokalplanen	  anviste	  beplantningstyper	  er	  amatøragtige	  og	  uden	  skala	  i	  for-‐
hold	  til	  herregårdslandskabets	  dimensioner.	  De	  ligner	  mormors	  kolonihavehus.	  	  

• Man	  har	  ingen	  steder	  blot	  antydet	  en	  plan,	  hvor	  bevægelsesfriheden	  øges,	  ad-‐
gangen	  til	  skov	  og	  hegn	  forbedres,	  eksisterende	  naturstier	  forbindes	  eller	  kul-‐
turhistoriske	  træk	  kommer	  for	  dagens	  lys.	  Det	  er	  fattigt.	  

• Endelig	  har	  man,	  uagtet	  forskellige	  plantebælter	  og	  afstandskrav	  groft	  ignoreret	  
de	  to	  små	  landsbyers	  (Frenderup	  og	  Atterup)	  eksistens	  og	  placering.	  	  

	  
Sammenholdes	  ovenstående	  med	  de	  oprindelige	  anbefalinger	  og	  retningslinjer	  vil	  selv	  
en	  blind	  kunne	  føle	  med	  sin	  stok,	  at	  kommunen	  groft	  tilsidesætter	  sin	  egen	  landskabs-‐
analyse,	  viser	  foragt	  for	  statens	  retningslinjer	  og	  glemmer	  sin	  egen	  turismestrategi	  fra	  
2017.	  	  
	  
Stort	  set,	  kort	  sagt	  og	  rundt	  regnet	  spolerer	  kommunen	  herregårdslandskabet	  kynisk,	  
men	  måske	  uden	  bedre	  viden.	  Men	  det	  er	  også	  slemt	  nok.	  	  
	  
	  
Ad	  4:	  	  
Planbestemmelsernes	  lemfældighed	  
I	  den	  lille,	  men	  ikke	  ubetydelige	  skala	  er	  der	  så	  mange	  småting,	  som	  henstår	  uafklaret,	  at	  
det	  næsten	  er	  flovt	  at	  remse	  dem	  op.	  
Lokalplanforslaget	  er	  ikke	  noget	  at	  skrive	  hjem	  om,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  er	  §§’erne	  
det	  egentlige	  kampterræn.	  Det	  er	  hér	  juraen	  binder.	  Derfor	  nogle	  enkelte	  smagsprøver	  
på	  det	  amatøragtige	  lokalplanarbejde,	  listet	  i	  vilkårlig	  orden:	  	  
	  

• En	  nødtørftig	  forklaring	  af	  bonusbestemmelser	  er	  desværre	  udeladt	  i	  redegørel-‐
sen.	  

• Redegørelsen	  for	  afviklingen	  af	  anlægget	  er	  ikke	  ingen	  steder	  præciseret,	  hver-‐
ken	  mht.	  evt.	  selskabskonkurs	  eller	  at	  det	  offentlige,	  herunder	  el-‐selskabet,	  fri-‐
tages	  for	  enhver	  udgift	  ved	  afvikling.	  Til	  syvende	  og	  sidst	  kan	  el-‐forbrugerne	  vel	  	  
blive	  involveret	  via	  elprissætningen?	  Ordentlig	  skriftlig	  forklaring	  efterlyses.	  	  

• Nyttevirkningen	  af	  transformerstationen	  efter	  afvikling	  af	  solcellepark	  er	  heller	  
ikke	  belyst.	  

• Udstykningsklausulen	  (	  §4)	  er	  ubehjælpsom	  og	  burde	  ledsages	  af	  et	  snitbillede,	  
der	  forklarer	  nødvendigheden	  af	  eventuelle	  terrænreguleringer	  på	  op	  til	  2	  m.	  	  

• Der	  mangler	  helt	  afgørende	  tegningsbilag,	  der	  anviser	  den	  præcise	  opstillings-‐
retning	  af	  panelerne,	  herunder	  en	  visuel	  afbildning	  af	  hvilke	  zoner,	  som	  ikke	  
inddækkes	  af	  beplantning	  efter	  3,	  5	  og	  fx	  10	  år.	  	  

• Og	  hvordan	  forholder	  det	  sig	  med	  tilbageførsel	  af	  mulige	  terrænreguleringer	  ef-‐
ter	  solcelleparkens	  ophør?	  

• Lokalplanen	  præciserer,	  at	  beplantningsbælterne	  må	  forventes	  bevarede,	  mens	  
kommuneplantillægget	  fastslår	  det	  stik	  modsatte!	  	  

• Beplantningsprincipperne	  er	  ulæselige	  og	  baggrunden	  for	  dem	  er	  ikke	  beskre-‐
vet,	  ligesom	  opvækstforhold,	  tæthedskarakter	  og	  tværsnittegninger	  af	  vejprofil,	  



beplantningsbælte	  og	  anlæg	  er	  helt	  fraværende.	  Hvad	  skal	  borgerne	  forholde	  sig	  
til?	  

• §	  11	  om	  ibrugtagning	  er	  for	  fattig.	  Der	  mangler	  en	  bestemmelse	  om,	  at	  anlægs-‐
arbejdet	  først	  kan	  påbegyndes,	  når	  beplantningsbælternes	  har	  opnået	  en	  gen-‐
nemsnitlig	  standhøjde	  på	  min.	  1,8	  m.	  (Det	  svarer	  til,	  at	  en	  motorvej	  ikke	  kan	  ta-‐
ges	  i	  brug	  før	  tilstrækkelig	  støjafskærmning	  er	  udført.)	  Det	  giver	  ingen	  mening	  at	  
skulle	  vente	  8-‐10	  år	  på	  beplantningsbæltet,	  når	  hele	  anlægget	  har	  en	  levetid	  på	  
max	  30	  år,	  hvor	  mere	  energiøkonomiske	  anlæg	  for	  længst	  er	  kommet	  på	  marke-‐
det.	  

• Lokalplanen	  mangler	  en	  afslutningsklausul,	  der	  præciserer	  hvilket	  tilstandsbille-‐
de	  området	  skal	  fremstå	  med	  efter	  anlæggets	  afvikling.	  Det	  gælder	  både	  mht.	  
terrænregulering,	  randbeplantningen	  og	  efterplantning.	  

	  
Det	  er	  næppe	  nødvendigt	  at	  gå	  videre	  i	  påpegning	  af	  lokalplanens	  skavanker?	  Men	  det	  
bør	  stå	  klart	  for	  byrådet,	  at	  et	  så	  ringe	  planarbejde,	  stiller	  borgerne	  i	  forsvarsløs	  og	  
uværdig	  position,	  hvilket	  understreger	  den	  asymmetri,	  der	  næsten	  altid	  er	  mellem	  bor-‐
ger	  og	  myndighed	  i	  denne	  slags	  sager.	  	  Er	  det	  forstået?	  
	  
	  
Ad	  5:	  
Miljøvurdering	  ?????	  
Pt	  har	  indsigerne	  ikke	  forholdt	  sig	  til	  miljønotatet,	  miljøscreeningen	  og	  den	  forventede	  
egentlige	  VVM-‐vurdering.	  Vi	  forbeholde	  os	  ret	  til	  at	  vende	  tilbage	  til	  disse	  forhold	  efter-‐
følgende	  og	  evt.	  indsende	  yderligere	  kommentarer.	  
	  
	  
Konklusion:	  
Samlet	  set	  redegør	  ovenstående	  for	  nogle	  forhold,	  som	  summarisk	  lyder:	  
	  

• Kommunen	  har	  igangsat	  en	  lokalplansag,	  som	  på	  overfladen	  ser	  tilforladelig	  ud,	  
ved	  at	  ville	  styrke	  den	  grønne	  politik.	  

• Kommunen	  har	  bevidst/ubevidst	  ikke	  forholdt	  sig	  tilstrækkeligt	  til	  den	  pallette	  af	  
konfliktende	  forhold,	  som	  påvirker	  sagens	  fornuftige	  udfald.	  Og	  det	  er	  netop	  
denne	  afvejning,	  som	  al	  planlægning	  beskæftiger	  sig	  med.	  

• Det	  fremgår	  også	  med	  al	  tydelighed,	  at	  kommunen	  skraber	  bunden	  generelt	  i	  sit	  
planarbejde.	  Planindsatsen	  er	  følgagtig	  og	  amatøragtig.	  

• Planarbejdet	  er	  i	  alt	  for	  høj	  grad	  ledet	  af	  entreprenante	  synspunkter,	  som	  gode	  
hensigter	  til	  trods,	  ikke	  ser	  på	  den	  sammenfattende	  planlægning,	  hvilket	  er	  plan-‐
lovens	  hensigt	  og	  kommunens	  pligt.	  	  

• Ved	  gennemgang	  af	  de	  senere	  års	  mange	  kommuneplantillæg	  bekræfter	  kom-‐
munen	  desværre,	  at	  den	  sammenfattende	  planlægning	  er	  uden	  betydning	  for	  
kommunen;	  man	  holder	  ikke	  sit	  planberedskab	  intakt.	  

• Både	  det	  aktuelle	  kommuneplanforslag	  og	  lokalplanforslaget	  viser	  med	  forbløf-‐
fende	  klarhed,	  at	  kommunen	  totalt	  tilsidesætter	  sin	  egen	  planlægning	  ved	  først	  
at	  præcisere	  ret	  fornuftige	  udsagn	  via	  landskabskarakteranalysen,	  for	  dernæst	  
totalt	  at	  modsige	  sig	  selv	  om	  samme	  emne.	  

• Selve	  lokalplanforslaget	  er	  både	  undvigende	  og	  upræcist,	  således	  at	  det	  klare	  
billede	  af	  anlæggets	  egentlige	  influens	  ikke	  fremstår	  tydeligt,	  hvilket	  undermine-‐
rer	  borgernes	  dybere	  forståelse	  af	  den	  aktuelle	  plan.	  	  



• Der	  er	  passager	  i	  lokalplanforslaget,	  som	  kan	  gradbøjes	  og	  dermed	  kan	  projektet	  
tilpasses	  de	  løbende	  projektinteresser	  uden	  at	  det	  kommer	  til	  borgernes	  kund-‐
skab	  og	  dermed	  forbliver	  en	  lukke	  sag	  på	  rådhuset.	  

• Kommune	  har	  alt	  for	  nærsynet	  ladet	  sig	  besnære	  af	  solcelleparkers	  grønne	  ima-‐
ge	  og	  helt	  undladt	  at	  afveje	  dette	  anlægs	  ståsted	  i	  forhold	  til	  den	  øvrige	  grønne	  
politik.	  Det	  er	  om	  end	  ikke	  en	  fejl,	  så	  en	  helt	  unødig	  samfundsinvestering	  på	  det-‐
te	  sted,	  en	  investering	  der	  ydermere	  ødelægger	  et	  ekstraordinært	  landskabsom-‐
råde,	  hvis	  mage	  ikke	  findes	  overalt.	  

• Hvis	  kommunen	  overhovedet	  vil	  skamride	  dette	  projekt,	  kunne	  man	  i	  det	  mind-‐
ste	  sikre	  eftertiden	  en	  opfølgende	  plan	  for	  et	  helt	  nyt	  landskabs-‐lay-‐out,	  hvor	  
beplantningen	  bliver	  sat	  i	  scene	  på	  en	  mere	  kreativ	  facon	  og	  hvor	  området	  gøres	  
mere	  attraktivt	  for	  almenheden,	  i	  stedet	  for	  at	  vi	  de	  næste	  30	  år	  skal	  vandre	  
rundt	  i	  bunden	  af	  en	  karsebakke	  omgivet	  af	  grøn	  ståluld.	  

	  
Det	  kan	  kun	  anbefales,	  at	  planforslaget	  tages	  af	  bordet	  og	  revurderes.	  Det	  er	  simpelthen	  
for	  ringe	  og	  uværdigt!	  
	  	  
	  
Appel	  til	  kommunen	  
Kommunen	  bør	  snarest	  og	  senest	  umiddelbart	  efter	  ophør	  af	  coronaens	  forsamlingsfor-‐
bud	  indkalde	  til	  et	  borgermøde	  fx	  primo	  september	  og	  her	  genoptage	  diskussionen	  af	  
anlægget	  og	  lokalplanen.	  Dette	  ud	  fra	  de	  indsigelser,	  som	  måtte	  komme	  i	  forbindelse	  
med	  høringsperioden.	  Dette	  ville	  klæde	  kommunen.	  Ved	  samme	  lejlighed	  kan	  kommu-‐
nen	  forholde	  sig	  bredere	  til	  den	  kritik,	  som	  dette	  indlæg	  retter	  og	  desuden	  genoptage	  en	  
diskussion	  af	  miljøvurderingen.	  
	  
Vi	  forventer	  desuden,	  at	  borgerne	  får	  tilstrækkelig	  taletid	  ved	  et	  sådant	  møde	  og	  ikke	  
kvæles	  i	  juridiske	  omskrivninger,	  tekniske	  finesser	  og	  forblommede	  politiske	  vendinger.	  
Det	  forventes	  at	  borgmester,	  økonomiudvalg	  og	  ledende	  teknikere	  er	  til	  stede	  ved	  mø-‐
det,	  gerne	  bistået	  af	  bygherren.	  
	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Dennis	  Lund	  
Svend	  Poulsen	  
Steen	  Hanson	  
	  
Atterup,	  den	  8.	  Juni	  2020	  



Til	  Borgmesteren	  og	  politikerne	  i	  kommunen	  
	  
	  
	  
Tokkerup,	  den	  8.	  Juni	  2020	  
	  
	  
	  
Vedrørende	  lokalplanforslag	  for	  Jomfruens	  Egede	  
	  
	  
Som	  borger	  i	  kommunen	  og	  med	  en	  ikke	  ubetydelig	  veneration	  for	  omgivelserne	  
omkring	  godset	  Jomfruens	  Egede,	  synes	  vi,	  at	  det	  er	  bekymrende,	  at	  landskabet	  
skal	  ændres	  til	  et	  stort	  teknisk	  anlæg.	  	  
	  
Vi	  er	  ikke	  principielt	  imod	  solceller,	  men	  finder	  placeringen	  helt	  uforståelig.	  	  	  
	  
Da	  der	  knytter	  sig	  en	  række	  spørgsmål	  til	  anlægget,	  som	  ikke	  umiddelbart	  er	  be-‐
svaret	  gennem	  lokalplanen,	  finder	  vi	  det	  mest	  fornuftigt,	  at	  kommunen	  sætter	  
planvedtagelsen	  i	  bero	  indtil	  efter	  sommeren,	  og	  i	  mellemtiden	  forbereder	  det	  bor-‐
germøde,	  som	  har	  været	  planlagt	  og	  annonceret	  og	  som	  forvaltningen	  efterfølgen-‐
de	  lovede	  ville	  blive	  afholdt.	  	  
	  
På	  forhånd	  tak	  
	  
Underskrevet	  af:	  
	  
Riko	  Vejgaard	  Sørensen	  
Georg	  Boas	  
Tina	  Sørensen	  
Pia	  Parding	  
Eva	  Hansen	  
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Indledningsvist er det måske nødvendigt at understrege, at jeg er stor tilhænger af grøn energi som en livsnødvendighed for natur og mennesker.
Forurening bør så vidt muligt undgås. Forurening af alle slags. Bivirkninger bør altid tages med i overvejelserne.

Alene betegnelsen af anlægget som solcelle”park” er misvisende, men kløgtigt anvendt af dem, der ønsker et sådant anlæg. Ordet park refererer til
grønne rekreative områder til glæde for natur og mennesker. Ved opførelse af de påtænkte kæmpestore solcelleanlæg er der tale om industrielle
anlæg, der ikke hører til i et - oven i købet i landskabsanalysen defineret - bevaringsværdigt landskab. Hvor bliver det næste naturskønne landskab,
der skal ødelægges? Husk i øvrigt – hvis tilladelsen bliver givet – at nedlægge Margueritruten, for det bliver som at køre igennem et industriområde.
Og glem turismen, hvis det gennemgående herregårdslandskab Gisselfeld, Bregentved, Lystrup, Jomfruens Egede, bliver ødelagt.

Hvordan er det at være nabo til et sådant anlæg? Hvor tæt kan det ligge? Tænk på tab af herlighedsværdi for beboere i området og borgere i
kommunen – ja for almindelige mennesker, der får stor glæde, sundhed og ro af smuk natur. Faxe Kommune ønsker vel også fortsat at tiltrække nye
borgere? Dertil den kulturhistoriske arv.

Det allerede opførte anlæg langs motorvejen på marginaljorder, der ikke kan anvendes til sunde afgrøder, er godt tænkt og er/bliver forhåbentlig en
god forretning.

Foreligger der undersøgelser, der viser grænserne for produktionen fra anlæggene, forstået på den måde, at lysten til investering i, tilskud til og
produktion af energi måske langt overgår evnen til at lagre den.

Kan det være muligt, at der gives tilladelse til projektet, før der er udarbejdet regler for området? Det forekommer fuldstændigt omvendt. Med
mindre man VIL gennemføre projektet for enhver pris. Det vil så kunne danne præcedens for yderligere landskabsfjendtlige kæmpeprojekter.

Jeg forstår, at borgermødet p.gr.a. Covid 19 blev udskudt, men aflyst før høringsfristens udløb ligner næsten manipulation for at lette processen.

Tag dog den tid, det tager, til ordentlig forberedelse, diskussion og samarbejde samt inddragelse af fagfolk på området om regler og retningslinjer.

Placér anlæggene, hvor de ikke gør skade, men en masse gavn.

 

Med venlig hilsen

Birgit Bechmann

Strandvejen 122, 4654 Faxe Ladeplads
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Faxe kommune, Center for Plan & Miljø                 Den 7. juni 2020  

Ang. høringssvar vedr. solcellepark ved Jomfruens Egede. 

     

Jeg er modstander af, at der gives tilladelse til at placere industrielle solcelleanlæg i 

bevaringsværdigt landskab, på marker, som ligger i åbent kuperet landskab og langs den skønne 

Margeritrute. 

Disse betragtninger er ekspert på området, Søren Gram fra Teknologirådet, som rådgiver 

Folketinget i klima, energi- og miljøspørgsmål enige i, og hans anbefaling til politikerne er, citat: 

”at solcelleanlæg skal pryde langs motorveje og på tagrygge frem for på landets marker”. 

Det er efter min mening en fejl, at være forblindet af at få en CO2 reducering, da det ikke er muligt 

at oplagre solenergien. Så spørgsmålet er, om der bliver en overkapacitet af strøm, der ikke kan 

lagres, så CO 2 reduceringen slet ikke bliver så meget nedbragt. 

Desuden er el priserne faldende og kommunen kan risikere, at skulle garantere en minimums el 

pris overfor de store investeringsfirmaer. Ligesom det er set, at vedvarende energifirmaer er gået 

konkurs. 

Nu vil jeg håber, at politikkerne i Faxe kommune og specielt Plan & Kulturudvalget, der er 

ansvarlige for området, lytter til ekspertrådgivningen, så vi kan bevare den skønne natur og det 

rige dyreliv i kommunen.  

Når først anlæggene er etableret, så er det for sent at fortryde. 

At I efterfølgende sandsynligvis vil komme med regler på området, omkring solcelleparkers 

placering i kommunen, er en forkert rækkefølge og helt absurd, at der først gives tilladelse til de 

kæmpe anlæg og derefter tages stilling til regler på området.  

 

Med venlig hilsen 

Johannes Zethof 

Egedevej 156 

4640 Faxe 



Faxe kommune, Center for Plan & Miljø                 Den 7. juni 2020  

Ang. høringssvar vedr. solcellepark ved Jomfruens Egede. 

Jeg er modstander af en solcellepark ved Jomfruens Egede, da placeringen er i flot kuperet terræn, 
på markerne langs Margueritruten, hvor der i kommuneplanen står om dette område; 
 
 ”Overordnet er stort set samtlige arealer tilhørende Lystrup og Jomfruens Egede godser 
omfattet af kommuneplanens udpegning for særligt bevaringsværdige landskaber, hvor større 
tekniske anlæg generelt set bør undgås.”  
 
Jeg mener, at det er kritisabelt hvis I går imod landskabsanalysen, og ser bort fra, at området er 
bevaringsværdigt landskab, og giver tilladelse til solcelleparker, trods der står, at større anlæg på 
disse områder skal undgås.  
Link til Landskabskarakteranalyser for Faxe Kommune karakterområde 5, hvori analysen direkte 
fraråder at ændre på områdets karakter 
 
 https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/karakteromraade_5_-_lystrup_moraene-
_og_herregaardslandskab.pdf.  
 
Faxe kommune har indgået en borgmesterpagt med andre kommuner, om at nedbringe CO2 

udslippet, men det er kritisabelt, hvis det sker på bekostning af naturbevarelsen i kommunen. Der 

vil være andre og mere hensigtsmæssige måder at nedbringe CO2 niveauet på. 

Endvidere skal de byrådsmedlemmer, der stemmer for solcelleparken, være bevidst om, at el 

priserne vil falde, og at der er eksempler på, at store investeringsfirmaer, der står bag etableringen 

af bl.a. solceller, er gået konkurs. Selvom der løbende vil sættes penge af til en nedtagning af 

anlæggene om 30 år, vil der ikke være kapital til nedtagningen, hvis firmaet går konkurs. Derfor vil 

kommunen i sidste ende sandsynligvis stå med ansvaret.  

Hvis Lystrup Gods får tilladelse til solceller på de bevaringsværdige områder, har jeg meget svært 

ved at se, hvordan der kan sige nej til andre fremover. Indtil videre er de tilladte solcelleparker 

placeret ved motorveje og andre tekniske anlæg, og det kan begrundes med en ordentlig 

placering, men med en tilladelse til en kæmpe solcellepark i bevaringsværdig natur, hvor tekniske 

anlæg frarådes, er det en blanco check til at etablere solcelleparker alle steder i kommunen, ellers 

forskelsbehandler I borgerne. 

At der efterfølgende sandsynligvis, vil komme regler på området, om solcelleparkers placering i 

kommunen, er en forkert rækkefølge og helt absurd, at der først gives tilladelse til de kæmpe 

anlæg og derefter tages stilling til regler på området.  

Med venlig hilsen 
Heidi Zethof 
Egedevej 156, 4640 Faxe 



Høringssvar vedrørende planerne for solcellepark ved Jomfruens Egede !                                  2020-06-07 

Kommunalplanstillæg nr. 27, viser at solcelleparken planlægges opført vest for Atterup By. Planen vil ændre 

området meget, området er kendt for det åbne landskab med udsigt til remiser-skov-vandhuller og et rigt 

dyreliv.  

Området ved Atterup er kendt for netop ovenstående hvilket der b.la. kan læses om i bogen ”Øster Egede – 

mennesker og minder”. At betragte opførelse af solcellepark med tilhørende beplantning som en mindre 

ændre af landskabet, er helt forkert, det vil betyde en ”lukning” af det åbne landskab, en væsentlig ændring 

af Herregårdlandskabet som dette område er kendt for! 

Som området ser ud i dag var en væsentlig årsag til at vi valgte at bosætte os i Atterup. 

For området, Å-T20, i lokalplanen (1200-40) beskrives det at ”Landskabets åbne karakter i delområde M1 

(Å-T20) bør bevares”, det vil ikke blive tilfældet med en 3 - 6 meter høj og 6 meter bred beplantning langs 

Egevejen, Atterupvej, eller på vest siden af Atterupvej 34. 

I miljørapport – forslag til kommunalplantillæg nr.27, samt lokalplan 1200-40 er der vist et foto (fotopunkt 

H) hvor underteksten er: Kik fra Atterup. Solcellemarken er skjult bag eksisterede læbælte.  

Det viste læbælte opfylder ikke kravene beskrevet i lokalplan 1200-40 under princip 6 for beplantning langs 

Atterupvej, læbæltet er løvfældende og vil ikke være dækkende for indsigten til solcellemarken året rundt 

(se vedhæftede foto’s nr 1 & 2) 

Beplantningen, som den er beskrevet, vil heller ikke, grundet topografien vest for Atterup, skjule indsigten 

til solcelleparken, idet terrænet mod vest stiger kraftigt (op mod Horsebanke) og flere af husene har første 

sal med vinduer ud mod vest. 

Opførelsen af solcelleparken vil påvirke vildtets bevægelser, naturen og faunaen omkring os. På arealet 

(benævnt i kommunalplantillæg nr. 27, som Å-T20) trækker der store flokke af gæs som yngler på marken 

ved vandhullerne, der er store flokke af dåvildt, råvildt, mange harer, fasaner og agerhøns, endvidere er der 

flere rovfugle, som finder deres bytte på og omkring marken.  

Konsekvenserne af lokalplanen og kommunalplantillægget vil blive en kraftig påvirkning af ovennævnte 

med stor risiko for, at det helt vil forsvinde. 

Der er så vidt vi kan læse ikke mulighed for, at søge om kompensation for værditab på vores ejendomme, 

den eneste mulighed vi har for at klage er via Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, og det først efter endelig 

vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen. 

Projektet bør sættes på hold indtil Folketinget har behandlet ”Forslag til lov om ændring af lov om fremme 

af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (L 114)” hvorefter der vil 

kunne søges om kompensation for værditab. (Loven 1. behandles den 23 april 2020 i Folketinget) 

Det fremgår ikke umiddelbart af lokalplan eller andet om det er Lystrup der opfører og drifter 

solcelleparken, derfor er det vigtigt såfremt en byggetilladelse blive givet, at holde fast i hvem der reelt får 

byggetilladelsen (Lystrup Gods eller anden bygherre på projektet) 

Vi har fået, at vide at det måske bliver et investeringsselskab der opfører og drifter den forslåede 

solcellepark, så hvem kan gøres ansvarlig for genre der måtte opstå under opførelse og de 30 års drift af 

solcelleanlægget??                              



Hvordan sikres drift over en 30 år’ periode? -- Hvad gøres der ved konkurs for solcelleparken?  

Hvem skal rydde op efter de 30 år? 

Af hensyn til natur, fauna og værdigforringelse af flere ejendomme bør der ikke gives tilladelse til 

opførelse af solcelleparken. 

VH 

Atterup by. 

Steen og Susse, Atterupvej nr. 27 -- Birthe og Jess, Atterupvej nr. 33 -- Jette og Lars, Atterupvej nr. 34 -- 

Anker og Bodil, Atterupvej nr. 38 -- Sussi og Benny, Atterupvej nr. 39 – Tina, Atterupvej nr. 47. 

 

 (Foto 1 fra Atterupvej mod Horsebanke) 

 

 (Foto 2 fra Atterupvej mod Horsebanke) 
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Frenderup den 7. juni 2020 

Til Faxe Kommunes Byråd 

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 1200-40, solcellepark ved Jomfruens Egede. 

Perioden fra vi første gang blev præsenteret for idéen om en solcellepark i vores område i april 2018 og 
frem til d.d., har været præget af ændrede planer for området, ændringer i tidsplan, ændring af 
høringsperiode, aflysning af borgermøde, ændrede argumenter, nye argumenter og flere oplysninger og 
måske manglende oplysninger. Dette gør det meget vanskeligt for den almindelige borger at holde sig ajour 
og at danne sig et samlet overblik.  

Høringsproces 

I forbindelse med udskydelse af høringsperioden, har vi følgende bemærkninger: 

Forslag til lokalplanen blev sendt i høring den 6.2.2020 med frist den 13.4.2020 og med planlagt 
borgermøde den 18.3.2020. Borgermødet aflyses p.gr.a. situationen med Corona. Høringsprocessen 
udskydes til den 8.6.2020. 

Den 1.4.2020, modtager vi besked fra Center for Plan & Miljø om, at høringsperioden er forlænget p.gr.a. 
situationen med Corona. På Plan & Kulturudvalgets møde den 28.4.2020 godkender udvalget, at 
høringsprocessen forlænges, og at såfremt forsamlingsforbuddet opretholdes i maj og juni, afholdes der 
ikke borgermøde. Dette forbud er gældende til den 8.6.2020 og det kan derfor undre, at der træffes 
beslutning, der rækker udover den gældende periode for forsamlingsforbuddet.  Da høringsfristen ligeledes 
er den 8.6.2020, er der således ikke mulighed for at afholde borgermøde i høringsperioden. Dette finder vi 
meget uheldigt, da det så ikke har været muligt at få en evt. dialog med Byrådet.  
Begrundelsen for at forlænge høringsfristen er, som det fremgår af udvalgets dagsorden den 28.4.2020, 
blandt andet med henblik på dialog med Miljøstyrelsen om planerne. Det er ikke angivet i sagen, hvad 
denne dialog går ud på, og vi er selvfølgelig interesseret i, om Miljøstyrelsen har bemærkninger til planerne, 
som er interessante for os som naboer til solcelleanlægget.  

Høringsmaterialet indeholder således ikke evt. bemærkninger fra Miljøstyrelsen. Vi mener, at dokumenter 
der har betydning for høringen bør være tilgængelige fra høringsperiodens begyndelse og såfremt der i 
høringsperioden fremkommer yderligere dokumenter, bør de offentliggøres.  

Når man læser forslaget til ændring af lokalplanen, fremgår det tydeligt, at lokalplanen har til formål at 
muliggøre opsætning af solcelleanlæg, hvilket ikke levner megen tro på, at uanset hvad vi som naboer til 
anlægget komme med af bemærkninger, at dette vil have den store betydning. 

Af bilag til sag vedr. prioritering af plansager på Plan & Kulturudvalgets dagsorden 26.5.20, fremgår det, at 
lokalplanforslaget skal vedtages i august 2020, hvordan ved man på nuværende tidspunkt, at lokalplanen 
skal vedtages? Er høringen blot en formssag, som skal legitimere, at borgerne er blevet hørt, men at det 
hele tiden har været hensigten, at tilladelsen skulle gives? 
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Værdigtab for borgerne i Frenderup. 

Ved Faxe Byråds godkendelse af enorme solcelleparker lige op til landsbyen Frenderup, bliver alle beboere i 
landsbyen udsat for store tab i deres ejendommes værdi.  
Ejendommen Egedevej 125 har fået en uvildig lokal ejendomsmægler fra Faxe til at foretage en vurdering 
ved opførelse af solcelleparker langs ejendommen. 
Skønnet fald i ejendommens værdi vil udgøre 500.000 kr. udelukkende for denne ejendom. Ligeledes 
oplyste ejendomsmægler, at hele området ville kunne blive et risikområde, hvorved det ikke vil være muligt 
at få samme mulighed for omlægning af lån og yderligere lån i ejendommene.  
(Bilag vedlægges som dokumentation for vurderingen) 

ALLE ejendomme i Frenderup vil lide et helt unødvendigt økonomisk tab i ejendommenes værdi ved 
planlagte placering af solcelleparkerne.  
Det samlede økonomiske tab for landsbyen er ukendt, men vil for den enkelte have meget store 
økonomiske konsekvenser og beboere vil endvidere være stavnsbundet til deres ejendomme, idet en 
salgssituation vil vise et nul eller negativt resultat. 
Med disse på forhånd kendte faktorer er det ganske ubegribeligt, at Faxe Byråd ikke griber fat i placeringen 
af solcelleparkerne og kigger på de alternative placeringsforslag. 

Lige for loven? 

I august 2017 ansøgte vi om i forbindelse med genopførelse af lade, en udvidelse af denne med 20 kvm 
således, at laden ville blive 1 meter bredere og i alt blive på 160 kvm.  

Laden ligger mellem 7 og 10 meter fra grøftekant, afgrænsende vores grund og nabomark, uden indkig fra 
vej eller mark. Det fik vi afslag på, med begrundelsen, at den udvidede bygning vil være for landskabelig 
dominerende end den nuværende.  
Ydermere gøres opmærksom på, at ”Ejendommen ligger i et område der i Faxe Kommuneplan 2013 er 
udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ligeledes ligger ejendommen i området 5 – Lystrup 
moræne- og herregårdslandskab, delområde M1. Her gælder blandt andet for bebyggelse at: 
”Bebyggelsesgraden skal fortsat holdes lav og fritliggende, spredt bebyggelse skal undgås.” 

Stor var vores undren, da vi i foråret 2018 år ser, at der søges om opførelse af solcellepark på 177 hektar i 
nøjagtig samme område og i samme landskabskategori som vores bygning og at man fra Faxe Kommunes 
side aktivt indgår i vejledning og giver tilladelse til, at der kan arbejdes videre på projektet.   

Området beskrives i kommuneplanen ligeledes som bevaringsværdigt landskab og formentlig er dette 
medvirkende årsag til, at områdets gennemgående vej, Egedevej, er en del af den nationale Margueritrute. 
Området er præget af kuperet terræn, skov, åbne landskaber og et rigt og varieret dyreliv. 
Er det undersøgt om vejstrækningen efter opsætning af solceller, stadig kan betegnes som Margueritrute? 

Hvis ovenstående betragtninger er for beskyttelse af områdets udseende, er vi uforstående overfor, hvorfor 
vi får afslag på ansøgning om 20 kvm, og at der nu lægges op til at tillade opførelse af 177 hektar solceller.  

 

Retningslinjer for opsætning af solcelleanlæg i Faxe Kommune. 
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Efter afsluttet idéfase har Byrådet godkendt retningslinjer for opsætning af solcelleanlæg i Faxe Kommune 
og vi har i denne forbindelse følgende spørgsmål: 

Punkt 1: Anlæggene skal så vidt muligt etableres, så eksisterende beplantning bevares og udnyttes 
afskærmende. 

Den nuværende beplantning er i overvejende grad løvfældende og vil således ikke afskærme området fra 
efterår til forår.  
Formuleringen ”så vidt muligt” – hvordan tolkes det i praksis?  
Og er det verificeret at den eksisterende beplantning lever op til retningslinjerne og rent faktisk afskærmer 
? 
 

Punkt 2: Der skal holdes afstand til naboer, og de må ikke omkranses på alle sider. 

Til dette har vi følgende spørgsmål, idet denne retningslinje for ejendommene Egedevej 121,123 og 125, 
tilsyneIadende tolkes på tre forskellige måder. 

Ved ejendommen Egedevej 121 placeres solcelleanlæggets byggefelt 30 meter fra ejendommen. 
Begrundelsen for at anlægget kan placeres i umiddelbar nærhed af denne ejendom er, at ejendommen 
”ligger længere nede ad vejen og således ikke er en del af landsbyen (Frenderup) og at denne ejendom 
derfor kun er omfattet af det generelle afstandskrav som er 30 meter.”  
Ved godkendelse og etablering af kloakering i Frenderup i marts 2019 fremgår det, at Egedevej 121, matr. 
Nr. 8B tilhører Frenderup By, Sdr. Dalby Sogn.  

Hvordan kan en ejendom ikke længere være en del af landsbyen og derved blive stillet ringere end 
naboejendommen i forhold til placering af solceller?  

Ejendommen Egedevej 123, bliver helt omkranset af solceller. Hvordan kan dette lade sig gøre, når der i 
retningslinjerne står, at ejendomme ikke må omkranses? 

Bag ejendommene Egedevej 121 og 125 foreslås byggefeltet placeret 76 meter oppe ad bagvedliggende 
bakke. Begrundelsen for at 76 meter er en passende afstand er, at bakken her flader ud og man derved 
begrænser indsigt til solcellerne. Såfremt bakkens højde måles bagved både Egedevej 121 og 125, vil man 
konstatere, at der ikke er tale om samme højde for hvor bakken flader ud.  Lavest bag ved nr. 121 og højest 
bag ved nr. 125. Bag Egedevej 125 udgør hele bakkens længde ca. 170 meter og solcellerne placeres 
således ca. 90 meter fra bakketoppen. Det betyder, at man fra ejendommen Egedevej 125, vil kigge direkte 
ind i solcellestativenes bagside, på trods af beplantningsbælter. Beplantningsbælterne skal have en 
betragtelig højde for at afskærme solcellerne. 
(se vedlagte billede). 

Der bør foretages egentlig opmåling således, at fakta er korrekt ved behandlingen af forslaget. 

 

Punkt 4: Store solenergianlæg skal som hovedregel afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider. 
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I forhold til nyetablerede hegn, hvor lang tid accepteres der at kunne gå, før beplantningen reelt skal have 
en afskærmende funktion?  Solcellerne omkring Turebylille fra 2017, er endnu ikke afskærmet af 
beplantning. 

Hvor meget kan der afviges fra denne hovedregel før det gives afslag, og hvordan fortolkes det? 

 

Punkt 6:Anlæggene skal som udgangspunkt tilpasses landskabets naturlige højde og lavninger således, 
at anlægget ikke bliver dominerende fra omgivelserne. 

Området som anlægget ønskes opsat i, er meget kuperet og vil, såfremt beplantningsbælterne ikke har en 
betragtelig højde, være synlig fra mange vinkler.   

Igen er dette et fortolkningsspørgsmål, hvem afgør om anlægget er dominerende? Hvis vores 20 kvm 
udvidelse af lade bliver mere dominerende, hvorledes kan man så acceptere, at 177 hektar ikke gør? 
Hvor meget kan der afviges fra dette udgangspunkt før det gives afslag? 

Alternativ placering af solcelleparkerne  

Der er ved tidligere høringssvar foreslået alternative placeringer til solcelleparkerne, på trods af dette 
fremgår det som en anbefaling fra Faxe Kommune, at det foreslåede areal er velvalgt fordi: 

 Solcelleparken etableres i et område der er relativt fladt og solcelleparken vil kunne afskærmes 
visuelt, i forhold til det omkringliggende landskab af et omkransende beplantningsbælte. 

 Solcelleparken vil blive afskærmet visuelt fra nord og syd af Hundemose Skov, Åstrup Skov og 
Hulket. 

Vi anbefaler Byrådet, at se området og selv vurdere om denne placering er så velvalgt. Det er korrekt, at 
noget af solcelleparken vil være afskærmet, men idet området er kuperet, vil solcelleparken kunne ses fra 
Egedevej. 

Vi anbefaler derfor, at man genovervejer en alternativ placering, som vil have mindst mulig konsekvens for 
Frenderup og alle parter kan blive tilgodeset: 

1. Jomfruens Egede kan få bevilget deres solcelleparker med ønskede størrelse 
2. Faxe kommune kan få tilgodeset deres CO2 regnskab med ønskede mængde 
3. Beboerne i Frenderup kan undgå store økonomiske tab og blive stavnsbundet  

Solcelleparkerne nord og syd for Egedevej fra Frenderup og til Bødkerstræde bør flyttes til markerne 
imellem Atterupvej og Køgevej. Områderne har nogenlunde samme størrelser uden påvirkning af naboer. 
Andre områder nærmere skoven samt Jomfruens Egede er også tidligere markeret som anvendelige 
alternativer. 

Såfremt solcelleparkerne ikke trækkes væk fra Frenderup som foreslået, anmodes der oplyst med hvilken 
begrundelse dette ikke kan imødekommes. 
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Faxe Kommune har frarådet placering af solcelleparker langs Faxevej, og det undrer os, hvorfor dette areal 
vurderes mere bevaringsværdigt end området i Frenderup, når det ydermere har store økonomiske 
konsekvenser for de borgere, der bor i Frenderup. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Vi har oplevet, at når vi er kommet med spørgsmål til konkrete dele forslaget, så er forklaringerne blevet 
tilpasset, så det passer til, at forslaget kan gennemføres. 

Derfor vil vi opfordre Byrådet til, at de uklarheder der er, bliver undersøgt således, at det grundlag der skal 
træffes endelig beslutning på, er tilstrækkeligt oplysende. 

Det bør ikke spørgsmålet om hvor mange der kan bakke op om ”modstand” mod et lokalplansforslag, det 
bør være indhold af forslaget, høringssvarene og argumenterne der bliver lyttet til. 

Der henvises i øvrigt til den hvidbog der er udarbejdet. 
(se vedlagte) 

Med venlig hilsen  

Dorte og Erling Bagge 
Egedevej 125 
4640 Faxe 

 

 

./.  ejendomsmægler vurdering 
 billede der illustrerer højde på bakke hvor byggefeltet begynde 
 hvidbog 
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Hvidbog med høringssvar til idéfase forud for planlægning for en solcellepark ved Jomfruens Egede

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

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

Modtaget /
Indsendt af:

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

18. februar 2019

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

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

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

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

eventuelle gener fra anlægget?

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

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

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

Ad 1.) Planloven giver ikke mulighed for at tage 
økonomiske betragtninger ind i planlægningen. 
Sådanne hensyn varetages af 
værdigtabsordningen HVIS bygherre vælger at 
deltage i udbud om pristillæg. Hvis ikke bygherre 
vælger at deltage, har naboer til projektet ikke 
mulighed for at anmelde krav om 
værditabsbetaling.

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

Ad 3.) Efter etablering af solcellepark og 
tilplantning, vil området fremstå som et lukket 
landskab i modsætning til i dag. Der er dog 
indarbejdet en afstand mellem beplantning og 
vejmidte på 15 meter (langs Egedevej) der sikrer 
luft og hensigtsmæssige oversigtsforhold. Der vil 
blive plantet langs Egedevej for at skærme for 
indsyn til anlægget. For at bevare 
herregårdskarakteren, vil der på sydsiden af 
Egedevej blive plantet en række lindetræer i 
beplantningsbæltet, der med tiden vil vokse op 
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Egedevej 132
Jens K. Hansen, 
Egedevej 133

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. maj 2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der er friholdt en bred zone mellem Egedebækken 
og Bødkerstræde, som kan benyttes af vildtet. 
Derudover friholdes en passage langs diget nord 
for Jomfruens Egede, hvoraf en del vil henligge 
lysåbent. Mindre dyr vil frit kunne bevæge sig på 
tværs af det hegnede område.



7

Disse arealer er markeret med røde krydser. Ad 10.) Der henvises til ad 3.)

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

Ad 12.) se Ad. 14) 

19. februar 2019
 
Danmarks 
Naturfrednings-
forening

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

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

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

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

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

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

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

• Gener fra solcelleanlæg.

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

Åstruphus.

Disse marker har færre ejendomme som vil blive påvirket.

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

langs Kikkenborgvej, og derfor muligvis det 
område som der henvises til her. Det opdyrkede 
areal ligger i tilknytning til et andet opdyrket areal, 
som bygherre ikke ejer. Det betyder at det 
pågældende areal kun er på 23 ha og således 
ikke stort nok til at projektet vil være rentabelt. 
Alternativet er derfor ikke en mulig løsning. 

Syd for Åstrup skov/vest for Lystrup Dyrehave ligger 
et opdyrket areal. Arealet er dog ikke egnet til 
etablering af et solcelleanlæg, da det vil kræve 
anlæggelse af nye veje, der vil kunne håndtere 
den trafik der særligt vil være i anlægsfasen. 
Herudover vil der være udfordringer med at 
etablere den nødvendige infrastruktur i form af 
tilslutninger til det primære el-net. I forhold til de 
landbrugsmæssige interesser, er det 
hensigtsmæssigt at friholde de mest produktive 
arealer til dyrkning, mens det lavtydende arealer 
mod nord i højere grad kan anvendes til ikke 
jordbrugsintensive formål.

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

19. februar 2019

Benny og Sussi 
Pedersen
Atterupgaard

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

30. januar 2019

Heidi Zethof, 
Egedevej 156, Faxe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. august 2018 
(Idefase for store 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Landligt beliggende villa i den lille landsby Frenderup imellem Faxe og Dalby, kun få minutters kørsel fra Faxe By, hvor man 
har alle de nødvendige faciliteter såsom skole, daginstitution, indkøb, idrætshal mv. 
 
Ejendommen er beliggende i meget smuk og idyllisk natur, omgivet af marker og skove på begge sider. Der er desuden en 
meget smuk udsigt fra ejendommen bagtil, hvor ejendommens 2 længer udgør en lukket gårdsplads. 
 
Ejendommen er opført i 1886 og til-/ombygget i 1981. Huset er opført i røde mursten og ældre eternittag. 
 
Udover hovedbygningen tæller ejendommen et udhus på 50 kvm opført i 2008 samt en stor isoleret ladebygning på anslået 
140 kvm opført i 2018. 
 
 
Ejendommen fremstår generelt i god stand og er særdeles attraktiv i forhold til salg, da efterspørgslen på denne type ejen-
dom er stor på nuværende tidspunkt. 
 
 
Solcellepark 
 
Faxe Kommune har modtaget ansøgning om etablering af solcelleanlæg på 168 ha ved Jomfruens Egede, i området syd og 
øst for landsbyen Frenderup. 
 
Projektet omhandler et forslag, hvor der opstilles solpaneler på stativer som presses eller skrues i jorden, disse vil have en 
maksimal højde på 3,5 meter. 
 

 
 
 

Matrikelkort med solcellearealerne vist med rød stiplet linje. Den blå markering udgør placeringen af Egedevej 125. 
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VURDERINGSFORRETNING 

 

Ejendommen 
 
Egedevej 125, Frenderup, 4640 Faxe 
 

 

Ejerforhold 
 
Dorte Steinmetz Bagge 
Egedevej 125, 4690 Haslev 
 
Erling Larsen Bagge 
Egedevej 125, 4690 Haslev 
 

 

Rekvirent 
Ejeren selv har selv har rekvireret vurderingen, omkring 
spørgsmål om hvorvidt det vil være værdiforringende for 
ejendommens pris såfremt der i området og tæt på ejen-
dommen etableres en solcellepark. 

 

  
 

 

Vurderingsmægler 
  
danbolig Faxe 
Daglig leder, Ejendomsmægler, MDE 
 Mads Werner 
Torvegade 14A, st. tv., 4640 Faxe 
Tlf.: 56715300 

Mail: mads.werner@danbolig.dk 

 

 
  

 



DANBOLIG FAXE Sagsnr. 085FAX19016   

 

7. februar 2019 Side 5 af 10 
 

 

  

VURDERING 

 

Vurderingsansættelse 
 

Vurderingssum 

 
Ejendommens værdi pr. 07.02.2019 uden etablering af solcelleanlæg fastsættes til: 
 
Kontantpris 1.695.000 
 
 
 
Ejendommens værdi pr. 07.02.2019 ved etablering af solcelleanlæg fastsættes til: 
 
Kontantpris 1.195.000 
 
 
 
 

KONKLUSION 

 
Det vil efter min vurdering være værdiforringende for ejendommen, såfremt der etableres en solcellepark lige op ad ejen-
dommen, en stor del af ejendommens herlighedsværdi, er den flotte udsigt bagtil over åbne marker. Denne vil blive ødelagt. 
 
Det er desuden vigtigt at pointere at, området er meget kuperet og jorden bagtil ejendommen er bakket, hvorfor det med al 
sandsynlighed må forventes at der kommer en del genskær fra solcellerne, også set i lyset at de kommer op i en højde af 3,5 
meter. 
 
Derfor kan det konkluderes at, ejendommen mister en stor del af sin værdi som ligger i omgivelserne og området og en kraf-
tig reduktion i ejendommens værdi kan derfor forventes og en mindre omsættelighed. 
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FAKTA 

 

Ejendommen 
  

Matrikel nr. Areal 
  

4a Frenderup By, Sdr. Dalby 3.404 m2 

Areal i alt ifølge  3.404 m2 

  

Zonestatus  Landzone 
Kommune  Faxe 
Region  Region Sjælland 
Vejforhold  Se ejendomsdatarapport 
  
Offentlig ejendomsværdi pr. 2017  1.350.000 kr. 
Heraf grundværdi  448.400 kr. 
Grundlag for ejendomsværdibeskatning  1.350.000 kr. 
  

  

  

Ejendomsdata  
 

  

Bebygget areal 137 m2 

Boligareal 223 m2 

Udnyttet tagetage 86 m2 

Kælder 16 m2 

Udhus 50 m2 
  

 

  

Opført/ombygget år: 1886/1981 

Etager inkl. kælder 2 

Fulde etager 1 

Antal værelser 5 
  

 

  

 

 

 

Opvarmning: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (Pillefyr) 

 

Varmeinstallation 2: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) 

 
  

 

Offentlige forhold 

 

Miljøforhold 

Kloak: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav 
 

Vandforsyning 

Ejendommens vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg (Dalby-Rode Vandværk) 
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ØKONOMI 

  

Ejerudgifter  

  

Enhed Beløb i kr. 
  

Ejendomsskatter 8.748 

Ejendomsværdiskat 13.500 

Forsikringer baseret på Sælgers ejendomsforsikring 5.000 

Renovation ANSLÅET 3.950 

I alt 31.198 
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HABILITET 

  
 

Underskrift 

 
Faxe, den 07.02.2019 
 

 

danbolig Faxe 
Daglig leder, Ejendomsmægler, MDE Mads Werner 
Torvegade 14A, st. tv., 4640 Faxe 
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KORT 

 

Kort 
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KONTAKTINFORMATION 
 

 

 
Vi leder efter din drømmebolig… 
  
Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde din drømmebolig.  
  
Hos danbolig Køge - danbolig Faxe - danbolig Stevns - danbolig Haslev - danbolig Borup - danbolig Viby Sj. og danbolig 
Præstø, bydes du velkommen af  
ikke færre end 30 dedikerede medarbejdere, der først og fremmest vil hjælpe dig med at finde din kommende bolig - og 
ikke mindst  
være dig behjælpelig med at købsbeslutningen og købsprocessen bliver en så god og positiv oplevelse som muligt.  
  
Det skal ingen hemmelighed være, at vi er "sælgers mand", men det det er en meget stor og vigtig beslutning for dig som 
køber, vil vi  
gøre hvad vi kan for, at oplevelsen bliver rigtig god. Uanset om det er første gang du skal på boligmarkedet, eller om du har 
prøvet det  
før.  
  
Finder du ikke lige drømmeboligen her hos os - så lad os hjælpe dig via vores Køberkartotek, der måske på et senere tids-
punkt byder  
på den helt rigtige bolig for dig. Eller lad os være dig behjælpelig med at gennemgå købsaftale, alle handlens papirer og evt. 
udarbejde  

skøde og sørge for handlens berigtigelse i forbindelse med dit køb af bolig.  
  
Vi glæder os til at finde din drømmebolig  - sammen med dig.  
  
Vel mødt og velkommen til  
danbolig Køge - danbolig Faxe - danbolig Stevns - danbolig Haslev - danbolig Borup - danbolig Viby Sj. - danbolig Præstø.   

  

  
EJENDOMSMÆGLER 
 
danbolig Faxe 
Torvegade 14A, st. tv. 
4640 Faxe 
 
Telefon: 56 71 53 00 
E-mail: faxe@danbolig.dk 
Hjemmeside: www.danbolig.dk/butik/faxe 

 Kontakt 
 
Mads Werner 
Daglig leder, Ejendomsmægler, 
MDE 
 
Mobil: 30712001 
Direkte: 56 71 53 00 
E-mail: 
mads.werner@danbolig.dk 
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Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Sendt via: plan2@faxekommune.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1200-40 
 
På vegne af Palle Kristensen, Egedevej 121, 4640 Faxe, skal jeg herved komme med indsigelser vedr. 
lokalplanforslaget. 
 
Indledningsvis bemærkes, at Palle Kristensens ejendom vil blive omsluttet 360o af lokalplanens område, og af 
kortbilag 2a fremgår, at de påtænkte byggefelter, set fra hans ejendom, vil strække sig ca. 200o fra Nord, 
Nordøst og til Sydvest.  
 
Den eneste del af Palle Kristensens udsigt, der ikke umiddelbart ville blive påvirket, vil være udsigten ind mod 
Frenderup, mens al udsigt mod det åbne land vil blive ændret markant fra åbne marker til solcelleanlæg, der, 
af mangle på et bedre udtryk, må beskrives som et ganske vist fladt, men i øvrigt umiskendeligt industrianlæg. 
 
Henset til de voldsomme konsekvenser det påtænkte solcelleanlæg vil have for ham, hans udsigt fra hjemmet, 
hvor han har boet i snart 40 år, og dermed også for værdien af hans ejendom, ser Palle Kristensen, og uanset 
at han er tilhænger af en omstilling af vores samfund til vedvarende og grøn energi, sig nødt til at udtale sig 
imod en vedtagelse af lokalplanforslaget. I den sammenhæng bemærkes i øvrigt, at om end det er forudsat, at 
der skal plantes grønne hegn, så vil sådanne hegn kræve måske 10-15 års tilvækst, før de skærmer for indblik 
til solcelleanlæg, og en fuldgod erstatning for fri og uhindret udsigt til det frie land, kan sådanne hegn aldrig 
blive.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Axel Lund 
Advokat (H), partner 
 
 
  

Axel Lund 
Advokat (H), partner 
al@orato.dk 
+45 25100541 
 
Jeannette Madsbøll 
Sekretær 
jm@orato.dk 
+45 32164040 
 
 
Sagsnr. 30405 
Den 5. juni 2020  



Fra: Fællespostkasse - Plan [f_plan@faxekommune.dk]
Til: Camilla Stenholt Dencker [ckris@faxekommune.dk]
Sendt dato: 08-06-2020 08:06
Modtaget Dato: 08-06-2020 08:06
Vedrørende: VS: Angående solcellerne på egedevej .

 
 
Venlig hilsen

Rikke Welan Kamper
Planlægger 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 23608440

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 
Fra: Jens K. Hansen  
Sendt: 8. juni 2020 04:38
Til: Fællespostkasse - Plan
Emne: Angående solcellerne på egedevej .
 
I forlængelse af mit læserbrev.
Vil jeg opfordre faxe kommunalbestyrelse til at vælge en løsning der ikke er forældet inden man er begyndt.Man må ku løse opgaven på at producere
grøn energi på en smartere måde,
så vi stadig kan producere fødevare og bevare naturen.
Det vil være et fremskridt for faxe kommune og ikke et tilbageskridt.
Hilsen jens korsholm Hansen. Snedkærgårdsvej 47 4640 Faxe.

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/behandling-af-personoplysninger


AFDELINGSBESTYRELSEN I FAXE KOMMUNE
Formand
Palle Ystrøm, Villavej 23, 4690 Haslev
Tlf: 56 32 62 81/51 15 54 50
E-mail: palle@ystrom.dk

Faxe Kommune
Center for Plan og Miljø 
Frederiksgade 9
4690 Haslev                                                                                                         7.06.2020

E-mail: plan2@faxekommune.dk

Høringssvar vedr. KP-tillæg nr. 27 og LP 1200-40 og miljørapport for solcellepark ved 
Jomfruens Egede.

Vi har i DN Faxe’s bestyrelse læst Faxe Kommunes forslag til LP, KP-tillæg og miljørapport. Som 
vi tidligere har udmeldt – bl.a. i forbindelse med kommunens indkaldelse til idéer og forslag i 
februar 2019, finder vi, at gældende udpegninger i KP13 til ”særligt bevaringsværdigt landskab” 
– og også til ”potentiel ny natur”, ”økologisk forbindelse”, ”lavbundsarealer” mv skal respekteres, 
men kan konstatere, at Faxe Kommune mener, at solcelleprojektet godt kan indgå i dette meget 
smukke landskab – efter såkaldte ”kompenserende foranstaltninger”, som hovedsageligt består 
af beplantningsbælter. 
Det er vi efter endt læsning stadig ikke enige i – specielt hvad angår det ”særligt bevarings-
værdige landskab”. 

Vi har dog også positive bemærkninger:
- Solcelleparker vil generelt yde et væsentligt bidrag til reduktion af udledning af CO2 i Faxe 

Kommune.
- Solcelleparkens grundvandsbeskyttende karakter, da der jf. LP ikke vil blive gødet og 

sprøjtet på arealet i den periode, hvor solcellerne står i området. Her er både OSD-
område og en mindre del NFI-område. 

- Der opereres med ”min. 30 mtr. afstand til skovbryn”, ”respektafstande” på 5 mtr. til 
beskyttede diger og mindre beskyttede naturtyper (§3).

- Faxe Kommune har reduceret byggefeltet, så udpegninger til ”potentiel ny natur”, 
”økologiske forbindelser” og ”lavbundsarealer” er udtaget fra byggefelterne (jf. bl.a. 
kortbilag 2a og 2b). Endvidere vil en ”potentiel økologisk forbindelse” i den østlige del af 
planområdet mellem det udpegede omr. til ”potentiel ny natur” syd for Hundemose Skov 
og et eksisterende engareal sydøst for planområdet følge et rørlagt vandløb, således at 
der kan friholdes en ca 10 mtr. bred passage gennem solcelleparken (se figur 14, side 28 i 
lokalplanredegørelsen). Måske burde det ”rørlagte” vandløb fritlægges, inden 
solcellebyggeriet lige her iværksættes ?

Med venlig hilsen
DN Faxe Afdeling
v/Palle Ystrøm, formand.





Ebbeskov, den 7. juni 2020 
Til Plan & Kulturudvalget 

Jeg læste i dagspressen for noget tid siden, at Godsejer Greve Joachim Moltke har 
søgt om tilladelse til en solcellepark beliggende på hans ejendom, og forinden 
havde jeg set, at han også gerne ville etablere en slags “forlystelsespark”. Da 
tænkte jeg, at det med solcellerne måtte være på et lille ydmygt beliggende sted. 
Senere ser jeg så et kort også i avisen, som viser den ønskede solcellepark med 
placering langs Egedevejen.  
Jeg blev nærmest chokeret og tænker, det kan da ikke være rigtigt ?! Men jo det 
har jeg så fået bekræftet, at det er rigtigt. 

Jeg er ikke nabo. Men jeg bruger ofte indfaldsvejene til og fra Faxe.  
Lystrup & Jomfruens Egede er to smukke herregårde med tilhørende 
bevaringsværdigt smukt landskab. Vi er mange der nyder det smukke syn, når vi 
færdes til og fra Faxe. Det vil være en skændsel for Faxe Kommune, hvis dette 
unikke herregårdslandskab spoleres af en eller flere solcelleparker. 

Jeg læser, at der er tale om 215 ha god landbrugsjord, der skal udtages. Et kæmpe 
areal. 
Jeg må forstå det sådan, at ejeren (Joachim Moltke) udelukkende tænker økonomi. 
At det nuværende landbrug ikke kan skaffe en god nok likviditet.  
Det er selvfølgelig ærgerligt, at han ikke er i stand til det med de velbeliggende 
jorder og den gode jordbonitet. 

Alternativt kan han jo overveje at forpagte landbrugsarealer ud til en anden 
landmand. Det er ikke et problem her på egnen at forpagte jord ud, da vi har flere 
dygtige og driftige landmænd. 

Og til politikere i Faxe kommue, så er jeg bekendt med ordet grøn energi. Men det 
kan ikke være på bekostning af “grønne” herligheder, altså bevaringsværdigt 
herregårdslandskab.  
Det er blandt andet på grund af disse “H.C. Andersen landskaber”, at folk bliver 
boende, der flytter nye til og at turisterne kan li’ at komme på Østsjælland.  
Herregårdslandskabet, som forbinder strand, Faxe Kalkbrud, Tårnet, Gisselfeld Park 
og gør det til en helhed, der er værd at flytte efter eller besøge. 

Venlig hilsen 
Lis Ella Fruervang 
Ebbeskovvej 7c 
4640 Faxe 

 



Høringssvar vedrørende planerne for solcellepark ved Jomfruens Egede !                        2020-05-12 

Kommunalplanstillæg nr. 27 viser, at solcelleparken, hvis endelige godkendelse gives, vil blive opført 30 

meter fra vores ejendom. Der vil blive etableret et levende hegn (3 meter højt og 6 meter bredt) som reelt 

betyder at det levende hegn kommer til at ligge 24 meter fra vores grund.  

Det vil medføre, at vores hus vil blive pakket ind på den ene side (mod vest), den side hvor vi pt. har fri 

udsigt til mark og skov – fri udsigt til dådyr, råvildt, hare og fasaner, gæs og rovfugle, kort sagt en fantastisk 

fauna (Vi har foto og videooptagelser af dette såfremt I måtte ønske at få disse tilsendt). 

Opførelse vil, udover tabet i forhold til natur og fauna, give os et stort værditab på vores ejendom,  

Vi er i en alder hvor vi med god vilje har 10 – 15 år til vi ikke længere har overskud til at vedligeholde vores 

ejendom, og som planerne er beskrevet så vil det levende hegn formodeligt ikke være vokset op i den 

krævede højde inden da, derfor vil vi formodentligt slet ikke kunne sælge vores hus, og slet ikke uden et 

væsentligt værditab. 

Principielt har vi intet imod vedvarende energi, heller ikke solcelleparker. Solcelleparken ved Jomfruens 

Egede er en mulighed, men det skal ikke gå ud over natur, fauna eller udeforståedes ejendomme, ej heller 

værdien af disse. 

Dette fører os frem til vores forslag/indsigelse: 

Området omkring vores ejendom beskrives i lokalplanen (1200-40) som åbent landskab, og lokalplanen 

fastlægger at ”Landskabets åbne karakter i delområde M1 bør bevares” Det vil ikke blive tilfældet med en 3 

- 6 meter høj og 6 meter bred beplantning langs Egevejen, Atterupvej og på vest siden af vores ejendom. 

Opførelsen af solcelleparken vil påvirke vildtets bevægelser, naturen og faunaen omkring os, specielt de 

fantastiske flokke af dåvildt og råvildt der samler sig på omtalte mark, og fasaner, harer, agerhøns, 

ynglende gæs og ikke mindst de rovfugle der finder deres bytte på marken. 

Lokalplan 1200-40 viser, endvidere at beplantningen ved Frenderup vil blive placeret 76 meter fra 

nærmeste nabo. 

Fastlæggelse af afstanden, på vestsiden af vores ejendom, til det levende hegn (de 24 meter) forstår vi ikke, 

hvorfor vurderes det mindre belastende/værdiforringende for os end for borgere i Frenderup? 

Samtidig er der kun et krav om, at beplantningen skal være på plads inden solcelleparken idriftsættes. 

Dette bør overvejes igen og ændres således, at beplantningen skal etableres og have en højde der fra start 

begrænser af indsigten og dette skal være før opførelsen af solcelleparken igangsættes. Beplantningen vil 

som det er beskrevet pt. ikke kunne dække for indsigten før flere år efter etablering, pt. dækker den 

overhovedet ikke på det for solcellerne mellem motorvejen og Køgevejen ved Tureby.  

Beplantning, som den er beskrevet vil ikke kunne, grundet topografien vest for vores ejendom, skjule vores 

indsigt til solcelleparken. Terrænet mod vest stiger kraftigt op mod Horse Banke og da vi har første sal på 

vores hus med vinduer mod sydvest og vest vil vi kunne se hen over hegnet. 

Derfor bør der ikke gives tilladelse til denne solcellepark ! 

 

 



Hvis en tilladelse alligevel bliver givet bør den som minimum sikre nedenstående!!! 

• En afstand på 70 - 100 meter til beplantningen, og et krav om at beplantning fra start begrænser 

indsigten til solcelleparken, en større afstand til beplantningen vil skabe en større korridor fra 

Hundemoseskoven og op imod Lystrupskoven, på den side af solcelleparken der ligger op mod 

Atterup, som vildtet kan flytte sig ad.  

Det vil ikke løse vores problem med indsigt til solcellerne med det vil være en mulighed for, at 

fastholde lidt af de oplevelser vi har med Dåvildt, Råvildt, Hare og Fasaner, Agerhøns m.m der er en 

del af den nuværende fauna og natur. 

 

• At der gives mulighed for at få en kompensation for værditabet på vores ejendom. 

I 2016 blev vores ejendom vurderet til 1,6 million, i 2018 til 1,7 million, og efter byrådets vedtagelse 

af kommunalplanen for solcelleparken i februar 2020 er ejendommen kun vurderet til max 1,2 

million hvis den overhovedet kan sælges (som ejendomsmægleren udtalte) 

Som vi læser lokalplanen kan vi desværre ikke påberåbe os nogen form for erstatning for værditab 

på vores ejendom!!!!!!!!!!! . Så der røg en stor del af vores pensionsopsparing !!!! 

Kan dette virkelig være i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens ønsker?  

 

Eneste klagemulighed er så vidt vi kan læse via Planlovens § 58, stk 1. nr. 3, men det kan vi først når byrådet 

har vedtaget planerne for solcelleparken, vil en klage få opsættende virkning på projektet ? 

Opmærksomheden skal henledes på, at Folketinget har behandlet ”Forslag (L114) til lov om ændring af lov 

om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven” bliver forslaget 

vedtaget vil det give os der vil oplever værdiforringelser på vores ejendommen, en mulighed for 

kompensation (Salgsoption). (Loven er 1. behandlet den 23 april 2020 i Folketinget). Den endelige 

beslutning om tilladelse til solcelleparken ved Jomfruens Egede bør uanset hvad, afvente Folketingets 

endelige behandling og vedtagelse af L114 !! 

Det fremgår ikke umiddelbart af lokalplan eller andet om det er Lystrup der opfører og drifter 

solcelleparken derfor er det vigtigt, at holde fast i hvem der reelt får en eventuel byggetilladelse og hvem 

der kan gøres ansvarlig for genre der måtte opstå under opførelse og de 30 års drift af solcelleanlægget.                                  

Er der taget stilling til dette?  Hvad gøres der ved konkurs for solcelleparken?  

Vi håber, at vores forslag samt vores indsigelse i forhold til værditab på vores ejendom bliver taget i 

betragtning samt, at der før en eventuel byggetilladelse udstedes bliver taget stilling til ovenstående. 

 

VH 

Lars Berg Andersen og Jette Hauxner, 

Atterupvej 34, 4640 Faxe 



Fra: Dorte Larsen 
Til: Fællespostkasse - Plan [f_plan@faxekommune.dk]
Sendt dato: 10-05-2020 10:47
Modtaget Dato: 10-05-2020 10:47
Vedrørende: Indlæg til plan om solcellepark Vester Egede - NY VERSION!

>>> Faxe Kommunes 
>>> unikke natur 
>>> trues af grøn energi 

>>> Tyskland er langt fremme med grøn energi, også solceller, men der bruges næsten ingen landbrugsjord til formålet. Det er f.eks.
på bygninger, nedlagte militæranlæg, forurenede jorde og andre marginaljorde. 
>>> Der er jo ikke sund fornuft i at tage produktiv landbrugsjord ud til solcelleparker og samtidig ødelægge smuk natur, som det nu
kan blive tilfældet i Faxe Kommune. 
>>> Jeg mødte en mand den anden dag, og vi kom til at snakke om den varme kartoffel her i området, solcelleparken på
Margueritruten på Egedevej mellem Faxe og Rønnede og også mod Atterup, i alt 183 hektar, ejet af Lystrup og Jomfruens Egede
godser. 
>>> Han havde boet i Køge i mange år og kørte ture hernede netop på grund af vores unikke natur. 
>>> Selv er jeg barnefødt på den fede, stevnske muld ved Lyderslev og flyttede hertil i 1996, fordi min far og jeg havde købt jord
hernede. 
>>> Det første år erfarede jeg, at her ikke var fed muld, men sandblandet lerjord. Efter nogle år fandt jeg dog ud af, at jeg var landet i
et rent naturparadis. 
>>> Vi har plantet læbælter, lidt skovrejsning og beplantet rundt om remiser, og det har virkelig gavnet dyrelivet og også jagten endnu
mere. 
>>> Desuden er jorden hernede lidt billigere, og pointen er, at det alt i alt ikke er så tosset en forretning. 
>>> For Lystrup og Jomfruens Egede godser, der har alle stordriftsfordelene, veluddannede folk inklusive greven selv og en meget
moderne maskinpark, kan det ikke gøres mere rationelt og miljørigtigt på alle parametre i traditionelt landbrug. 
>>> Sidste år læste jeg, at man spår om mangel på hvede, og vi bliver jo ikke færre mennesker, så der er ikke megen logik i at
inddrage veldrevet landbrugsjord til solcelleparker, hvis konsekvensen kan blive, at vores fødevarer skal dyrkes andre steder, hvor det
belaster miljø og klima meget mere. 

>>> Jens Hansen 
>>> Snedkærgaard, Dalby Mark 
>>> Store Rodegaard, Rode 



Fra: Rikke Welan Kamper [rwela@faxekommune.dk]
Til: 'Svend Aage Hansen' 
Sendt dato: 15-04-2020 12:51
Modtaget Dato: 15-04-2020 12:51
Vedrørende: SV: Jomfruens Egede, Aktivitetesskov og Solcellepark

Hej Svend Aage
 
Tak for din henvendelse. Jeg har delt svaret op for hver enkelt plan.
 
Solcellepark
Der er truffet beslutning om at forlænge høringsperioden for planerne vedrørende solcelleparken, det vil sige for forslag til kommuneplantillæg
nr. 27 og lokalplan 1200-40. Høringen løber frem til d. 8. juni 2020. https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer/planer-solcellepark-ved-
jomfruens-egede-hoeringsperiode-forlaenget-til-den-8-juni
Dit høringssvar vil blive behandlet sammen med andre indkomne høringssvar til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 efter
høringsfristens udløb. Hvidbogen bliver herefter fremlagt politisk i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne. Det forventes at ske
på møderne i juni eller august 2020.
 
Aktivitetsskov
Planforslagene for aktivitetsskov mv er nu under udarbejdelse. Det høringssvar, som du har sendt i forbindelse md Idéfasen vil blive behandlet i
forbindelse med den videre sagsbehandling og vil blive forelagt politisk i forbindelse med godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og
lokalplan dvs. inden planerne sende s i offentlig høring. Det forventes at ske på møderne i september 2020.
 
Planstrategi
Høringsfristen for planstrategien fastholdes og der vil på grund af Corona-situationen ikke blive afholdt borgermøde. Det vil sige, at fristen for
indsendelse af høringssvar er d. 19. april 2020.
 
 
Venlig hilsen

Rikke Welan Kamper
Planlægger 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 23608440

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 
Fra: Svend Aage Hansen  
Sendt: 15. april 2020 10:32
Til: Rikke Welan Kamper; Fællespostkasse - Plan
Emne: Re: Jomfruens Egede, Aktivitetesskov og Solcellepark
 
Hej Rikke
 
Ved gennemgang af referaterne fra udvalg og byrådsmøderne, kan jeg ikke se, at mine indsendte høringssvar / forslag til ovennævnte sager indgår i
Hvidbog,  kan du give mig en forklaring for dette.
 
Spørgsmål til Faxe kommune Planstrategi 2020:    Da det planlagte borgermøde er aflyst, vil jeg gerne spørge om indsendelsesfrist for forslag
og kommentarer (19 april 2020)  er ændret ?
 
med venlig hilsen
 
Svend Aage Hansen
Karise

 

Virusfri. www.avg.com

https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer/planer-solcellepark-ved-jomfruens-egede-hoeringsperiode-forlaenget-til-den-8-juni
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/behandling-af-personoplysninger
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


 
Den tor. 20. feb. 2020 kl. 08.34 skrev Rikke Welan Kamper <rwela@faxekommune.dk>:

Hej Svend Aage
 
Vi registrerer den på begge sager og tager det med i den videre sagsbehandling.
I begge tilfælde vil høringssvaret sammen med øvrige indkomne høringssvar, blive samlet i en hvidbog og blive politisk behandlet.
 
Høringssvaret til lokalplan 1200-40 Solceller ved jomfruens Egede vil blive behandlet af først Plan & Kulturudvalget og siden byrådet sammen
med øvrige indkomne høringssvar, forventeligt på møderne i maj/juni. Du vil efterfølgende få besked om byrådets beslutning.
 
Bemærkningen til Idefasen for aktivitetsskov og besøgscenter på Jomfruens Egede vil blive politisk behandlet i forbindelse med
godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området. Sagen vil i første omgang live behandlet af Plan & Kulturudvalget
og efterfølgende byrådet. Forventeligt slutningen af 2020. Når planforslagene er godkendt af byrådet vil de blive sendt ud i 8 ugers offentlig
høring. De som har afgivet høringssvar i idéfasen, vil få tilsendt information i forbindelse med den offentlige høring.
 
Du kan følge med i de politiske processer på kommunens hjemmeside under dagsordener  og referater for de pågældende udvalg.
 
 
Venlig hilsen

Rikke Welan Kamper
Planlægger 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 23608440

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 
Fra: Svend Aage Hansen  
Sendt: 19. februar 2020 16:37
Til: Rikke Welan Kamper
Emne: Re: Jomfruens Egede, Aktivitetesskov og Solcellepark
 
Hej Rikke
 
Tak for kvittering for fremsendte.
 
Ja, det er korrekt, at det er fremsendt som:
 
1.        Høringssvar til lokalplan 1200 - 40
2.        Solcellepark ved Jomfruens Egede.
 
idet mit forslag har betydning for begge projekter.
 
med venlig hilsen
 
Svend Aage Hansen
Karise

 
 
Den ons. 19. feb. 2020 kl. 15.51 skrev Rikke Welan Kamper <rwela@faxekommune.dk>:

Hej Svend Aage
 
Center for Plan & Miljø har modtaget din bemærkning til Jomfruens Egede, Aktivitetsskov og Solcellepark.
 
Er det korrekt at henvendelse skal ses som både:

·         Høringssvar til lokalplan 1200-40 for Solceller ved Jomfruens Egede og

mailto:rwela@faxekommune.dk
http://www.faxekommune.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/behandling-af-personoplysninger
mailto:rwela@faxekommune.dk


·         Bemærkning til Idefasen vedrørende aktivitetsskov og besøgscenter på Jomfruens Egede

 
I så fald vil vi lægge din henvendelse på begge sager.
 
Venlig hilsen

Rikke Welan Kamper
Planlægger 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 23608440

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 
Fra: Svend Aage Hansen  
Sendt: 18. februar 2020 14:13
Til: Fællespostkasse - Plan; Ole Vive; René Tuekær; Knud Erik Hansen; jgm@lystruo-gods.dk
Emne: Jomfruens Egede, Aktivitetesskov og Solcellepark
 
 
Plan og Miljø, Faxe kommune
 
Til orientering: Ove Vive, Rene Tuekær, Knud Erik Hansen samt Joachim Moltke
 
Med interesse i den grøn omstilling og udbygning af Faxe kommune, vil jeg herved foreslå, at der i dette projekt indarbejdes
arealreservation til vejforbindelse fra Faxe alle' til Ulsevej.
 
Landevej skal udlægges som facadeløs 2 sporet landevej ( max. 90 ) til tung trafik og modulvogntog med minimum tilslutninger fra
ejendomme samt til / fra kørsel. - Desuden foreslås nord vendte ramper fra Ulsevej til Syd motorvejen !
 
Vejen foreslå etableret i samme trac'es som den af Faxe forsyning etablerede vandforsynings ledning til Faxe Bryggeri.
 
Forslaget er første gang fremsendt i "Åbent brev" til Faxe kommune v/ borgmester Knud Erik Hansen 20. marts 2012 og fremsat
som forslag ved Business Faxe generalforsamling 31. oktober 2017, men forslaget har haft begrænset tilbagemeldinger ?
 
Ligeledes indgår vejprojektet i følgende Link med underlink: http://faxe.netavis.nu/aabent-brev-beslutningstagere-
transportudvalget/
 
I dette projekt indgår det fremlagte forslag som del af en Alternativ større vejforbindelse mellem Faxe og Stevns kommuner og
Haslev til Næstved.
 
Jeg udbeder mig venligst kvittering for fremsendte forslag.
 
med venlig hilsen
 
Svend Aage Hansen
Drosselvej 3
4653 Karise
Mobil 

 

Virusfri. www.avg.com
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