
Solcelleparker på liste med prioritering af planer – oktober 2020 
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1200-40 Solcellepark ved 
Jomfruens Egede 

Ja Ja Ejeren af Lystrup og Jomfruens Egede ønsker, at etablere 
solcellepark på ca. 177 ha umiddelbart nord for Jomfruens Egede. 
Faxe Kommune har fra den 22/1 til den 19/2 2019 gennemført en 
idefase inden opstart af planarbejdet for solcelleparken. 
Høringsperioden blev forlænget med 8 uger, blandt andet med 
henblik på dialog med Miljøstyrelsen om planerne. Høringsfristen 
blev derfor rykket til mandag den 8. juni 2020. 

Erhvervsstyrelsen har fremsat indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 12, på vegne af Miljøstyrelsen 
mod forslag til kommuneplan-tillæg nr. 27. Plan & 
Kulturudvalget ønsker, at administrationen optager 
dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen 
samt lodsejer. Der skal tages hensyn til de 
bevarings-værdige landskaber i henhold til den 
gældende kommuneplan. De steder der udtages af 
lokalplanen bør arealmæssigt ikke tillægges andre 
steder. Når planen igen foreligger afholdes der 
borgermøde. 

ja 12/19 01/20 16 
uger 

 

400-28 Solcellepark syd for 
Tokkerup 

Ja Ja BetterEnergy ønsker, at etablere en solcellepark på et areal 
mellem Tokkerup Station og landsbyen Værløse. Arealet er ca. 28 
ha og anlægget forventes at kunne producere ca. 23.000 MWh 
årligt svarende til elforbruget for ca. 6000 husstande. 
 

Idefasen blev afholdt fra uge 27 til uge 33. 
Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med 
kommuneplanens og byrådets retningslinjer for 
store solcelleanlæg. Arealet ligger ikke i 
bevaringsværdigt landskab og afstanden til 
nærmeste natura 2000 område er mere end 1,5 
km. 

Nej   8 uger 04/21 

1200-xx Solcellepark nord for 
Rønnede 

Ja Ja BetterEnergy ønsker, at etablere en solcellepark nord for 
Rønnede på et areal mellem Agerstedvej og Sølvmosevej. Arealet 
er ca. 44 ha og anlægget forventes at kunne producere ca. 
37.000 MWh årligt svarende til elforbruget for ca. 9000 husstande. 
 

Idefasen blev afholdt fra uge 27 til uge 33. 
Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med 
kommuneplanens og byrådets retningslinjer for 
store solcelleanlæg. Arealet ligger ikke i 
bevaringsværdigt landskab og afstanden til 
nærmeste natura 2000 område er mere end 1,5 
km. 

   8 uger  

500-XX Solcellepark ved 
Energivej i Haslev 

Ja Ja Klimafonden (Hovedgaden 36, Svinninge)ønsker at etablere en 
solcellepark på et areal umiddelbart vest for SEAS i Haslev. 
Arealet dækker ca. 5,7 ha og er ejet af SEAS-NVE, som vil udleje 
arealet til Klimafonden i den relevante periode. Solcelleparken vil 
have en størrelse på ca. 4 MwP, med en elproduktion svarende til 
ca. 700 gennemsnitlige husstandes årsforbrug af El. 
Projektområdet ligger både i byzone og landzone; og er 
umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanens og 
Byrådets retningslinjer for store solcelleanlæg. 

¾ af projektområdet ligger i byzone og er idag 
udlagt til erhvervsformål. 
Med kommuneplantillægget udlægges den sidste ¼ 
af arealet ligeledes til solcellepark,… her dog i 
landzone. I lokalplanen vil der blive fast sat krav om 
at de dele af anlægget der ligger i landzone skal 
fjernes senest 1 år efter driftsophør. 

   8 uger  

1200-42 Solcellepark ved 
Kongsted Borup 

Ja Ja Gisselfeld Kloster ønsker, at etablere en solcellepark på arealet 
syd for Bjerggårdsvej. Arealet er ca. 23 ha.  

Projektet afventer bygherre. Nej   8 uger  

1200-43 Solcellepark ved Ny 
Næstvedvej og 
Denderupvej 

Ja Ja Gisselfeld Kloster ønsker, at etablere en solcellepark på arealet 
syd for Ny Næstvedvej og vest for Denderupvej. Arealet er ca. 45 
ha, men da dele af arealet er omfattet af vejinteressezonen for 
den planlagte motorvej til Næstved og andre dele er registreret 
som beskyttet natur mv. ventes det at solcelleparken bliver 
væsentligt mindre. 

Projektet afventer bygherre. Nej   8 uger  


