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Forord
European Energy har anmodet Aalborg Kommune om tilladelse til at opføre et solcelleanlæg ved
Kæragerholmvej. For at kunne realisere projektet er det nødvendigt at udarbejde planlægning herfor.
Aalborg Kommune har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 5.032 til Kommuneplan 2021
og forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110 for Solceller, Kæragerholmvej. Planlægningen er omfattet af
miljøvurderingsloven ved nærværende miljøvurdering.
Nærværende miljøvurdering behandler således de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved
planlægningen for solceller ved Kæragerholmvej. Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på
miljøet, ved gennemførelse af planlægningen. Idet plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af et
konkret projekt, og lokalplanen er således en såkaldt ”projektlokalplan”, vil planlægningens
miljøpåvirkning og projektets miljøpåvirkning som udgangspunkt være sammenfaldende.
Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering, hvorfor ansøger har udarbejdet
en miljøkonsekvensrapport af projektet. Miljøvurderingen af det konkrete projekt, kan findes som et
selvstændigt dokument (miljøkonsekvensrapport).
På baggrund af miljøkonsekvensrapporten, har Aalborg Kommune udarbejdet et udkast til en §25‐
tilladelse med vilkår til projektet, som kommer i høring sammen med planforslagene, nærværende
miljørapport for planerne og miljøkonsekvensrapport for projektet.

Læsevejledning
Et ikke‐teknisk resumé af miljøvurderingen kan ses i kapitel 1 i nærværende dokument. Resuméet giver i
korte træk et referat af miljøvurderingen og kan således læses adskilt, men det medtager ikke alle
detaljer.
Dokumentets kapitel 2 indeholder en beskrivelse af baggrunden, planområdet og planlægningens
indhold, samt det tekniske anlæg.
Af kapitel 3 fremgår miljøvurderingens afgrænsning, indhold, og metode, samt relevante alternativer,
herunder 0‐alternativet.
I kapitel 4 er forholdet til anden planlægning gennemgået.
Selve miljøvurderingen fremgår af kapitel 5‐8. Under hvert miljøtema er relevant lovgivning og
regulering introduceret sammen med en beskrivelse af de eksisterende forhold, hvorefter der er
foretaget en vurdering af planernes miljøpåvirkning, og eventuelle kumulative forhold, i forhold til
referencescenariet.
Som opsamling på vurderingen af miljøpåvirkningerne er der under de enkelte miljøtemaer udarbejdet
en samlet vurdering, hvoraf vurderingerne af miljøpåvirkningerne fremgår skematisk gengivet og
farvekodet i forhold til påvirkningens omfang. Herefter er for miljøtemaet oplistet eventuelle behov for
afværgeforanstaltninger, samt referencer.

INDHOLD
1

Ikke‐teknisk resume

6

1.1 Planlægningens indhold

6

1.2

Afgrænsning af miljørapport

12

1.3

Alternativer

13

1.4

Metode, afværgeforanstaltninger og overvågning

13

1.5 Forholdet til anden planlægning

15

2

23

Indledning

2.1 Planområdet

23

2.2 Planlægningens indhold

24

2.3 Det tekniske anlæg

26

3

36

Miljøvurderingens afgrænsning, indhold og metode

3.1 Miljøbegrebet

36

3.2 Proces

36

3.3 Afgrænsning af miljøvurderingen

37

3.4 Vurderingsmetode

40

3.5 Geografisk afgrænsning

40

3.6 Alternativer og referencescenariet

40

4

42

Forhold til anden planlægning

4.1 Landsplanlægning

42

4.2 Regional planlægning

43

4.3 Gældende kommuneplan

43

4.4 Forslag til kommuneplanrevision 2021

46

4.5 Eksisterende planlægning

51

5

52

Natur

5.1 Metode

52

5.2 Miljømål og eksisterende forhold

52

5.3 Vurdering

62

5.4 Afværgende foranstaltninger

68

5.5 Overvågning

69

5.6 Samlet vurdering natur

70

5.7 Referencer

72

6

74

Landskab og visuel påvirkning

4

6.1 Metode

74

6.2 Miljømål og eksisterende forhold

75

6.3 Vurdering

83

6.4 Afværgende foranstaltninger

87

6.5 Overvågning

87

6.6 Samlet vurdering landskab og visuel påvirkning

87

6.7 Referencer

89

7

90

Støj og refleksioner

7.1 Metode

91

7.2 Miljømål og eksisterende forhold

91

7.3 Vurdering

92

7.4 Afværgende foranstaltninger

94

7.5 Overvågning

94

7.6 Samlet vurdering for støj og refleksioner

94

7.7 Referencer

94

8

96

Særligt værdifuldt landbrugsområder

8.1 Metode

96

8.2 Miljømål og ‐status

96

8.3 Vurdering

99

8.4 Afværgende foranstaltninger

100

8.5 Overvågning

100

8.6 Samlet vurdering særligt værdifulde landbrugsjorder

100

8.7 Referencer

100

Appendiks I – Afgrænsning af miljøvurderingen af planlægningen
Appendiks II – Notat om natur besigtigelse af solcelleområde ved Kæragerholmvej.
Appendiks III – Visualiseringer

5

1

Ikke‐teknisk resume

Dette resume opsamler de væsentligste vurderinger i miljørapporten for forslag til tillæg nr. 5.032 til
kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110 for et solcelleanlæg ved Kæragerholmvej.

1.1 Planlægningens indhold
For at muliggøre etableringen af et solcelleanlæg ved Kæragerholmvej, er der udlagt et nyt
rammeområde for tekniske anlæg – vindmøller med dertil hørende retningslinjer og
rammebestemmelser, i forslag til tillæg nr. 5.032 til Aalborg Kommuneplan 2021.
Der er ligeledes udarbejdet bestemmelser for solcelleanlægget, med tilhørende tekniske anlæg, i forslag
til lokalplan nr. 5‐9‐110 for solceller ved Kæragerholmvej. Den geografiske afgræsning af rammeområdet
til tekniske anlæg – solceller ved Kæragerholmvej og afgrænsningen af forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110 er
ens.
Planområdernes beliggenhed er vist på kort 1.1 nedenfor, og omfatter et areal på ca. 90 ha. og ligger
vest for Hirtshalsmotorvejen (E39), nordvest for Sulsted. Nærmeste byer er Tylstrup ca. 1,3 km nordøst
for området og Sulsted ca. 1,9 km mod sydøst. Begge byer på østsiden af Nordjyske Motorvej. Ca. 500
meter vest for planområdet, ligger landsbyen Milbakken, langs Milbakvej.

Kort 1.1: Planområdet med byggefelt og placering af transformatorstation.
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Forslag til kommuneplantillæg
Aalborg Kommune vil være en klima‐ og energiansvarlig kommune. Etablering af et solcelleanlæg ved
Kæragerholmvej vil understøtte, at kommunen prioriterer placeringen af energianlæg i det åbne land,
og være med til at fremme målet om at Aalborg Kommune skal være uafhængige af fossile brændsler i
2050.
Formålet med tillæg nr. 5.032 til Aalborg Kommuneplan 2021 således at sikre, at der er
overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at give mulighed for etablering af et
solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg ved Kæragerholmvej. Dette sikres, ved udlæg af et nyt
rammeområde til tekniske anlæg solcelleanlæg.
Med det nye rammeområdefastsættes de overordnede rammebestemmelser for solcelleanlæg ved
Kæragerholmvej, herunder maksimale højder og fremtræden.

Forslag til lokalplan
Med forslag til lokalplan 5‐9‐110 gives mulighed for opstilling af solceller med henblik på at fremme en
CO2‐neutral energiproduktion, i tråd med Aalborg Kommunes vision om at være klima‐ og
energiansvarlig kommune. Med lokalplan nr. 5‐9‐110 fastsættes bestemmelser for solcelleanlæg med
tilhørende tekniske anlæg, herunder eventuelt en til to transformertransformerstationer, ved
Kæragerholmvej. Desuden fastsættes bestemmelser for solcelleanlæggets omfang og placering.
Med lokalplanen sikres etablering af beplantningsbælter omkring solcelleanlægget og vejadgang til
planområdet fra Kæragerholmvej.
Med lokalplanen udlægges ligeledes et samlet område på ca. 6.000 m2, til etablering af en til to
transformerstationer syd for Kæragerholmvej, ved den eksisterende transformerstation. Der stilles i
lokalplanen krav om, at der skal etableres beplantning omkring transformerstationerne for at mindske
anlæggets synlighed. Området kan ligeledes anvendes til opførelse af solcelleanlæg, i det tilfælde at der
ikke etableres transformerstationer. Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser om
transformerstationens maksimale højder og arealforbrug.

Det tekniske anlæg
Solcelleanlægget får en installeret effekt på ca. 90 MWp (Mega Watt peak) og en forventet årlig
produktion på ca. 90.000 MWh. Det vil øge produktion af vedvarende energi, med hvad der svarer til
strømforbruget fra ca. 22.500 husstande, med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh/år.
Et solcelleanlæg består af solpaneler, teknikbygninger, vejanlæg og servicearealer, samt en
transformerstation. I dette projekt, kan der dog være behov for to mindre transformerstationer.

Solpaneler
Solpanelerne opstilles på parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. Solpanelerne monteres på
stativer, der forankres via punktfundamenter eller nedrammede pæle. Der kan blive tale om opstilling
af:
‐ solcellepaneler på faste stativer (fixed tilt), se referencefoto i figur 1.2, eller
‐ solcellepaneler på stativer med trackersystem, som er bevægelige stativer som drejer efter solen, se
referencefoto i figur 1.2.
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Figur 1.1: På foto til venstre ses solceller monteret på faste stativer (fixed tilt med maksimal højde på 3,2 meter) og på foto til
højre ses solceller monteret på bevægelige stativer (trackersystem med maksimal højde på 3,2 meter).

I dette projekt vil solceller på faste paneler være op til 3,2 meter høje. Solceller på faste stativer opstilles
i parallelle rækker, der står i øst‐vestlig retning, med en fribredde på minimum 2 meter mellem
rækkerne. Panelerne skråtstilles og vendes i sydlig retning se referencefoto i figur 1.2.

Figur 1.2: Solcellepark med solceller monteret på faste stativer

I dette projekt vil solceller på stativer med trackersystem være op til 3,2 meter høje. Solceller på
trackersystem opstilles i parallelle rækker i nord‐sydlig retning, med en fribredde på minimum 2 meter
mellem rækkerne. se referencefoto i figur 1.3.
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Figur 1.3: Solcellepark med solceller monteret med trackersystem.

Rengøringen af solpanelerne vil blive foretaget med vand uden rengøringsmidler. Der vil derfor ikke
være en udledning af stoffer fra rengøring af anlægget til grundvand, søer, moser eller andet natur.
Solpanelerne er antirefleksbehandlede, for at minimere refleksion, da enhver refleksion udgør et tab ift.
den elektriske energi, der ønskes genereret.

Figur 1.4: Principtegning for projektopstilling.

Teknikbygninger mm.
Ud over solcellepanelerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i området,
som f.eks. teknikbygninger se figur 1.5, containere til opbevaring af materiel, samt læskure til husdyr.
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Figur 1.5: De hvide kasser under solcellerne er invertere, som omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm (ses på foto til venstre)
og eksempel på teknikbygning, her en typisk fordelingstransformer (ses på foto til højre).

Alle kabler fra solcellerne til teknikbygninger føres som jordkabler. Solcellerne er indbyrdes forbundet
med kabler under modulerne.
Som en del af anlægget, er det nødvendigt at der etableres ca. én teknikbygning (eksempelvis
fordelingstransformere eller sekundære koblingsstationer) pr. 3 MWp. Der kan i dette projekt opstilles
op til 40 teknikbygninger til drift af anlægget. Teknikbygningerne har en maksimal bygningshøjde på 3,5
meter og et areal på maksimalt 20 m2.
Alternativt kan invertere og fordelingstransformere kombineres i en samlet teknikbygning (en
centralinverter) med en maksimal bygningshøjde på 4 meter, en bredde på op til 3,5 meter og længde
på op til 12 meter, se figur 2.6. Ved etablering af centralinvertere, vil der blive etableret ca. én enhed pr.
4 MWp (ca. 23 stk.).
Desuden opstilles en 20‐fods container pr. 25 MWp til opbevaring af materiel. Der kan i dette projekt
opstilles op til fire 20‐fods containere til opbevaring. Containerne vil have en maksimal højde på 3 meter
og et areal på maksimalt 15 m2.
Alle kabler fra solcellerne til teknikbygninger føres som jordkabler. Solcellerne er indbyrdes forbundet
med kabler under modulerne.

Transformatorstation
Der kan blive brug for at etablere en til to nye transformerstationer, afhængigt af mulighederne for
tilslutning af anlægget til elnettet. Ledninger til transformerstationen etableres som jordkabler.
Transformatorstationer skal placeres, som vist i figur 1.1.
Det samlede areal for transformerstationerne må maksimalt udgøre op til 6.000 m2, herunder en til to
koblingsstationer på op til i alt 500 m² med en maksimal højde på 5,5 meter og tilhørende udendørs
tekniske konstruktioner på op til i alt 4000 m² med konstruktioner med en maksimal højde på 8,5 meter,
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dog kan lynafleder være op til 15‐22 meter. På ikke udnyttede arealer ved transformerstationerne vil der
blive opsat solcellepaneler.

Ubebyggede arealer
Arealer indenfor byggefelt til solceller, vist på kort 1.1, der ikke bebygges med solcelleanlæg og
teknikbygninger, eller anvendes til veje, arbejdsarealer eller afskærmende beplantning, vil henligge som
eksisterende natur, anvendes til landbrugsformål, eksempelvis dyrehold eller økologisk Agro‐PV, typisk
med proteingræs, blive tilsået med blomsterfrø og græs eller henligge som græsareal.
Som en del af planlægningen indarbejdes krav om etablering af en faunapassage i 25 meters bredde,
gennem anlægget fra nord til syd, på baggrund af ønske fra Aalborg Kommune. Faunapassagen placeres
langs en eksisterende grusvej fra Kæragerholmvej til mosearealet mod nord, og langs et eksisterende
læhegn fra Kæragerholmvej mod syd. Inden for faunapassagen må der ikke etableres solceller eller
tekniske anlæg, hvilket er afspejlet i udformningen af bygefeltet hertil. Se kort 1.1.
Der gives med lokalplanen mulighed for at vedligeholde hele planområdet ved hjælp af husdyr.
I planområdet findes flere offentligt tilgængelige grusveje, som giver mulighed for at færdes i området.
Ved etablering af projektet, vil disse fortsat være tilgængelige for offentligheden.

Hegning
Solcelleanlægget vil blive indhegnet med trådhegn af sikkerhedshensyn. Hegnet etableres på indersiden
af den afskærmende beplantning, som vil blive etableret omkring anlægget. Hegnet vil have en
maskestørrelse, som tillader mindre dyr at passere området. Hegnet vil have en maksimal højde på 2
meter.

Beplantning
Med planlægningen bevares en række eksisterende beplantningsbælter i planområdet De øvrige
beplantningsbælter i planområdet kan fjernes.
Anlægget afskærmes mod omgivelserne af levende hegn. Ved faunapassagen trækkes den afskærmende
beplantning 10 meter ind langs kanten af faunapassagen. Beplantningen etableres som et 3‐rækket
beplantningsbælte, med en bredde på minimum 6 meter. Omkring solcelleanlægget holdes
beplantningsbæltet i minimum samme højde som solcellerne, så det dækker for anlægget samtidigt
med, at det ikke skygger for solcellerne. Omkring transformerstationen holdes beplantningsbæltet i
minimum 5,5 meter.
Eksisterende beplantning kan indgå og eventuelt suppleres for at leve op til lokalplanens bestemmelser
om beplantningsbæltet.
Beplantningen vil bestå af hjemmehørende træer og buske, som skal sammensættes således, at det
virker afskærmende i hele højden. Det vil typisk være eksempelvis stilkeg, vintereg, småbladet lind, bøg
og dunet gedeblad etc., som over tid skaber en afvekslende og frodig grøn væg mod parken. Det
endelige valg sker i samarbejde med gartner og kommune.
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Anlægsfasen
Opstilling af solcelleanlægget omfatter levering af solcellepaneler og stativer, transporteret på det der
svarer til ca. 500 lastvogntransporter. Transport af materialer til og fra området vil i anlægsfasen skabe
en forøgelse af den daglige trafik. Stabilgrus til vejene forventes at svare til omkring 30 vognlæs (regnet
efter maksimal tilladelig vægt på 40 tons). Mængden af bundsikringsgrus vil afhænge af
jordbundsforholdene. Aktiviteten vil skabe lidt mere trafik på eksisterende adgangsveje i
anlægsperioden.
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning fra
transformatorstationen til nettilslutningspunktet til det offentlige elnet.
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 30‐40 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt. Det vil
sige, til solcelleanlægget er stillet op, tilsluttet elnettet, sat i drift og beplantningsbæltet er etableret.
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Driftsfasen
Det daglige tilsyn med solcelleanlægget bliver udført via fjernovervågning.
Aktiviteterne i driftsperioden med fysisk besigtigelse af solcellerne er kun nødvendige, når overvågnings‐
systemet viser uregelmæssigheder. Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at
foretage justeringer, målinger eller test på solcelleanlægget.
Hvis området afgræsses med husdyr, vil der være fysisk tilsyn af dyreholdet dagligt, for at sikre at dyrene
har adgang til foder og vand.

Afviklingsfasen
Ved indstilling af driften er ejeren af solcelleanlægget på afviklingstidspunktet, forpligtet til at fjerne alle
anlæg og tekniske installationer. Dette skal ske senest et år efter endt drift og uden udgift for Aalborg
Kommune.
Demonteringen og reetablering vil strække sig over 20‐30 uger.

1.2 Afgrænsning af miljørapport
Afgrænsningen af vurderingstemaer er baseret på høring af berørte myndigheder, samt en gennemgang
og vurdering af projektets mulige påvirkning af miljøet, defineret ud fra miljøvurderingslovens brede
miljøbegreb. I afgrænsningen er de miljøtemaer, der sandsynligvis vil blive påvirket af det konkrete
projekt, identificeret og fastlagt, herunder relevante kumulative effekter.
De udpegede miljøtemaer er:
‐
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna: Forholdet til Natura 2000‐områder og Bilag IV‐arter, §3‐
beskyttet natur og vandløb, potentiel økologisk forbindelse samt fauna, flora og biodiversitet.
‐
Landskab: Visuel påvirkning med fokus på de nærmeste naboboliger og synlighed i landskabet,
samt skovbyggelinjen.
‐
Befolkningen og menneskers sundhed: Projektets støjpåvirkning i driftsfasen og refleksion fra
solcellerne.
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‐

Materielle goder: Forholdet til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Det er i afgrænsningen vurderet, at det konkrete projekt ikke medfører væsentlige indvirkninger på
følgende miljøfaktorer: Sikkerhed, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, kulturarv, arkitektonisk og
arkæologisk arv og kumulative effekter.
Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold skal sikre, at de miljøparametre, som projektet vil
medføre en påvirkning af medtages i miljøvurderingen. De miljøparametre som projektet ikke vil
medføre påvirkning af, eller hvor påvirkningen ikke vurderes, at være væsentlig, undersøges ikke
nærmere.

1.3 Alternativer
Lovens krav til alternativer jf. bilag 4 i miljøvurderingsloven, er først og fremmest et krav om at beskrive
referencescenariet.

Referencescenariet
Referencescenariet beskriver det scenarie, hvor planforslagene ikke vedtages, så eksisterende forhold
videreføres. Det indebærer en fremskrivning af den udvikling, der må forventes i området inden for
rammerne af eksisterende planlægning.
I denne sag ved Kæragerholmvej er referencescenariet enslydende med den nuværende anvendelse af
planområdet, idet der ingen gældende planlægning (kommuneplanrammer eller lokalplaner) er for
området.
Den nuværende anvendelse inden for planområdet vil således fastholdes som den er. Området vil
fortsat anvendes til landbrugsarealer, mindre arealer med beskyttet natur og vandløb, offentligt
tilgængelige veje og markveje, eksisterende transformerstation og telemast, samt beboelse på
ejendommene beliggende med adresse på Kæargerholmvej 20 og 30.
Landbrugsdriften vil fortsat give periodisk støj, lugt‐ og støvpåvirkning i området.
Større dyr har i referencescenariet fri mulighed for færdsel inden for området, idet arealerne ikke
indhegnes.

Andre alternativer
Der har tidligere være arbejdet med en afgrænsning af planområdet, hvor en række matrikler inde midt i
området ikke var en del af planlægningen, idet lodsejeren ikke var interesseret i at være en del af
projektet. Idet det efterfølgende er lykkedes at inddrage arealerne, er den tidligere afgrænsning af
planområdet ikke længere relevant. Den eksisterende transformerstation er stadig ikke en del af
planområdet.
Der er således ingen reelle alternative placerings‐ eller afgrænsningsforslag ud over referencescenariet.

1.4 Metode, afværgeforanstaltninger og overvågning
Metode
I denne miljøkonsekvensrapport anvendes fem grader af påvirkning:
1)
Positiv påvirkning: projektet vil indebære en påvirkning, som vurderes at få positive
konsekvenser for det omgivende miljø.
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2)
Ingen/neutral påvirkning: projektet vil indebære ingen påvirkning i forhold til udgangs‐ punktet,
eller positive og negative effekter ophæver hinanden.
3)
Mindre negativ påvirkning: projektet vil indebære en mindre påvirkning, der dog ikke vil få
væsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Der vil ikke være brug for afværgetiltag.
4)
Moderat negativ påvirkning: projektet vil indebære en moderat påvirkning, som kan få ikke
uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen har et omfang, hvor
afværgeforanstaltninger kan være påkrævede.
5)
Væsentlig negativ påvirkning: projektet vil indebære en væsentlig påvirkning, som vurderes at få
betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen er så alvorlig, at ændringer af projektet
bør overvejes. Hvis dette ikke er muligt, vil afværgeforanstaltninger være påkrævede.
Den overordnede påvirkning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirkning og
påvirkningens omfang samt varighed.

Afværgeforanstaltninger og overvågning
Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurderingen af behovet
for afværgeforanstaltninger. Ved moderate eller væsentlige påvirkninger kan det være nødvendigt at
gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige påvirkninger på
miljøet. I miljøkonsekvensrapporten konkluderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger i forhold
til de belyste miljøtemaer nævnt ovenfor.
Ved behov for afværgeforanstaltninger i forhold til projektets miljøpåvirkning i anlægs‐ og demonterings
samt driftsfasen, vil disse enten blive indarbejdet i planlægningen eller fremgå som vilkår til projektet i §
25‐tilladelsen.
Der vurderes samlet set at være behov for følgende afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlæg,
demontering og drift af solcelleanlægget ved Kæragerholmvej:
-

‐

‐

-

For at opveje en mindre negativ påvirkning af plante‐ og dyreliv, herunder fødetilgængeligheden
for dyr, der opholder sig på og omkring solcelleanlægget, skal det skal sikres, at
beplantningsbælter primært etableres med hjemmehørende arter. Etablering af
beplantningsbælter bestående af hjemmehørende arter, er indarbejdet som vilkår i forslag til
lokalplan for solceller ved Kæragerholmvej.
For at hindre negativ påvirkning af flagermus, skal det sikres, at der ikke bliver fældet eller
beskåret løvtræer, som har hulheder, der vurderes potentielt at kunne anvendes af som yngle‐
eller rastehabitat for flagermus.
For at hindre negativ påvirkning af flagermus, skal det sikres, at hvis der skal nedrives bygninger
i planområdet, skal nedrivningen foretages under hensyntagen til eventuelle forekomster af
flagermus f.eks. ved forudgående udslusning af flagermus eller andre tiltag, der kan sikre, at der
ikke forekommer beskadigelse eller tab af individer af flagermus. Det skal ligeledes sikres, at
eventuelt nedrivningsarbejde foretages uden for flagermusenes yngle‐ eller dvaleperioder.
For at hindre negativ påvirkning af naturområder og skove, skal det sikres, at der ikke vil blive
foretaget arbejde eller blive etableret anlæg eller f.eks. hegn og beplantningsbælter inden for
nærmere definerede afstande hertil. Respektafstanden til §3‐vandløb og §3‐områder bør være
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‐

‐

‐

‐

henholdsvis minimum 8 meter til vandløb, 5 meter til §3‐områder og 10 meter til §3‐søerne i
planområdet. Afstanden til skovbryn bør være minimum 5‐10 meter. Ovenstående
respektafstande er indarbejdet som vilkår i forslag til lokalplan for solceller ved Kæragerholmvej.
For at hindre negativ påvirkning af de to søer inden for byggefeltet for solceller, bør det sikres,
at disse blive opretholdt i lysåben tilstand, ved årlig nedskæring af opvækst af vedplanter i
sensommeren eller efteråret, svarende til tilstanden under de eksisterende forhold.
For at sikre skovbryn som levested for dyr og planter, skal det sikres, at disse opretholdes
lysåbne. Dette kan sikres, ved etablering af et lysåbent areal, i en bredde af 10 meter, der holdes
ved årlig slåning i sensommeren, for at forhindre opvækst af vedplanter. Hvis der etableres en
kørevej mellem skovbryn og beplantningsbælter, kan der slås på begge sider af denne.
For at hindre negativ påvirkning af landskabet, skal det sikres, at der etableres
beplantningsbælter omkring anlægget, for at skærme for indsyn til solcelleanlægget, når
beplantningen er vokset op. Etablering af afskærmende beplantning er indarbejdet som vilkår i
forslag til lokalplan for solceller ved Kæragerholmvej.
For at Miljøstyrelsens Støjvejledning overholdes, skal det sikres, at fordelingstransformere og
transformerstation bliver placeret med en respektafstand på minimum 100 meter til alle
naboboliger.

Det vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger på i forbindelse med
planlægningen for solceller ved Kæragerholmvej.
Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med planlægningen for solceller ved
Kæragerholmvej.

1.5 Forholdet til anden planlægning
Landsplanlægning
Natura 2000‐områder
De nærmeste Natura 2000‐områder er Natura 2000‐område nr. 12, der ligger ca. 5,3 km mod vest og
som udgøres af habitatområde nr. 12 Store Vildmose. På lidt større afstand ca. 6,4 km mod sydøst ligger
Natura 2000‐område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del, der udgøres af habitatområde nr. 218 Hammer
Bakker, østlig del. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 11 km fra planområdet.
Anlægs‐, drifts‐ og demonteringsfasen for projektet vurderes at medføre en neutral påvirkning af Natura
2000‐områder dels på grund af den store afstand til Natura 2000‐områdersamt på grund, at der ikke
forekommer væsentlige potentielle indirekte påvirkninger. Projektet medfører ikke udledninger af
miljøfremmede stoffer, der kan påvirke Natura 2000‐områder. Potentielle påvirkninger af fødegrundlag
for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder vurderes desuden ikke at kunne
medføre væsentlige påvirkninger af arterne.
Bilag IV‐arter
Projektet vurderes samlet set ikke at medføre negative påvirkninger af bestande af flagermus og andre
bilag IV‐arter.
Vandrammedirektivet
Planlægningen er ikke i strid med vandområdeplanen med tilhørende bekendtgørelser.
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Regional planlægning
Planlægningen er derfor i overensstemmelse med principperne i den regionale udviklingsplan, herunder
både råstofplan 2020 og klimahandlingsplan 2019‐2022.

Gældende kommuneplan
Planområdet er omfattet af en række retningslinjer i den gældende kommuneplan.
Af kommuneplanens retningslinje 11.1.1 Målsætning for det åbne land, fremgår at hensynet til alle
interesser skal søges tilgodeset ved planlægning og administration af det åbne land. Prioriteringen af de
forskellige interesser skal ske med udgangspunkt i kommuneplanens mål for det åbne land. Sigtet med
planlægningen er at bevare det åbne land som område til jordbrugsproduktion, råstofindvinding,
naturbeskyttelse og friluftsliv.
Etablering af solcelleanlæg anses som være i overensstemmelse med målsætningerne for særligt
værdifulde landbrugsarealer, i henhold til retningslinje 11.2.2 Særligt værdifulde landbrugsområder, idet
anlægget ikke er til hinder for, at planområdet fortsat udnyttes til landbrugsmæssige formål som
dyrehold eller dyrkes som en kombination af solceller og landbrug, kaldet Agro PV.
Planområdet er beliggende indenfor 13 km fra sikkerhedszonen omkring Aalborg Lufthavn i henhold til
retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn. Planlægningen giver ikke mulighed for etablering af regnvands‐ eller
forsinkelsesbassiner ol. hvorfor denne er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for
Aalborg lufthavn.
I henhold til retningslinje 14.1.1 om placering af tekniske anlæg, skal solcelleanlægget ved
Kæragerholmvej etableres under hensyn til landskabet og de omkringliggende nabobeboelser, samtidig
med at der skal sikres optimal udnyttelse af arealerne til elproduktion. Disse hensyn er således
indarbejdet i planlægningen for solcelleanlægget.
En mindre del af planområdet omkring Gammel Vråvej er beliggende inden for areal udlagt til planlagt
vindmøllepark ved Gammel Vrå Enge i henhold til retningslinje 14.2.1 Planlægning af vindmølleparker.
Solcelleanlægget vurderes ikke at være til hinder for, at der på sigt kan opsættes større vindmøller inden
for det planlagte område til vindmøllepark ved Gammel Vrå Enge.

Forslag til kommuneplanrevision 2021
Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde forslag til ny kommuneplan 2021. Det forventes at forslag
til kommuneplan sendes i offentlig høring i forsommeren/sommeren 2021, hvorefter det endeligt
vedtages i eftersommeren/‐året 2021.
Planområdet er omfattet af følgende nye eller ændrede retningslinjer i forslag til kommuneplan 2021:
Retningslinje for særligt værdifulde landbrugsområder
Med forslag til ny kommuneplan 2021 ændres udpegningen af særligt værdifulde landbrugsarealer.
Dette medfører at planområdet ikke længere vil være udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.
Ny retningslinje for solenergianlæg
Med forslag til kommuneplan 2021 udpeges solenergiområder og energilandskaber hvor indenfor der
kan planlægges for henholdsvis solenergianlæg og solenergianlæg sammen med andre energianlæg.
Planområdet udlægges som en del af et større energilandskab, og planerne omfattes af de nye
retningslinjer for store solenergianlæg (større end 2 hektar). Retningslinjerne er indarbejdet i
planlægningen og projektet for solcelleanlæg ved Kæragerholmvej.
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Nye retningslinjer for potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder
Med revisionen af kommuneplanen udlægges nye store arealer som potentielle økologisk forbindelser
og potentielle naturområder. Størstedelen af planområdet vil med forslag til kommuneplan 2021 være
beliggende i et område udpeget som potentiel økologisk forbindelse og potentielt naturområde, som er
en del af Grønt Danmarkskort.
Områder udlagt som potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder karakteriseres som
værende planlægningsområder. Dette er ensbetydende med, at kommunen forholder sig til
udpegningerne, og prioriterer disse ift. den ønskede udvikling på arealerne ifm. konkret planlægning
inden for udpegningerne.
Planlægningen og projektet for solceller ved Kæragerholmvej har integreret retningslinjerne for
potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser i det omfang det har givet mening i
forhold til de eksisterende forhold og strukturer i og omkring planområdet.
1.6 Samlet vurdering af planlægningen
Nedenfor er vurderet på planlægningens påvirkning af de udvalgte miljøparametre i forhold til
referencescenariet. Referencescenariet er beskrevet i afsnit 1.3 Alternativer.

Natur
Natura 2000
På grund afstanden til Natura 2000‐områderne vurderes planlægningen ikke at kunne medføre
væsentlige påvirkning af arterne på udpegningsgrundlagene for habitatområderne. Der vurderes
desuden ikke at forekomme væsentlige påvirkninger af Bilag IV‐arter.
Det vurderes på at den potentielle påvirkning af bestande af svaner, gæs og hjejle, der er tilknyttet
fuglebeskyttelsesområdet, er meget lille samt, at den potentielle påvirkning ikke udgør en potentiel
væsentlige påvirkning af bestande eller delbestande af de fem fuglearter, der er tilknyttet Natura 2000‐
området.
Det vurderes desuden, at planlægningen og realiseringen her af, på grund af afstand ikke medfører
potentielle negative påvirkninger af de øvrige arter på udpegningsgrundlagene for
fuglebeskyttelsesområderne.
Bilag IV‐arter
Tre mindre søer i planområdet kan ikke udelukkes at være levested for bilag IV‐padder, men ved en
besigtigelse i 2021 blev det vurderet, at søerne rummer relativt ringe potentiale for yngleforekomster af
bilag IV‐padder. Projektets solcelleanlæg vil blive placeret med minimum 10 meters afstand til søerne,
og det vurderes, at eventuelle ynglebestande af padder vil kunne opretholdes i projektets driftsfase. Det
vurderes, at planområdet ikke rummer bestande af markfirben, fordi der ikke forekommer egnede
levesteder for arten.
Det skal sikres, at der ikke bliver fældet eller beskåret løvtræer med hulheder, der ifølge besigtigelsen i
2021, vurderes potentielt at kunne anvendes som yngle‐ eller rastehabitat for flagermus, som følge af
planlægningen.
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Tilsvarende skal det sikres, at bygningen, der potentielt kan rumme forekomster af flagermus, ikke
nedrives uden at der tages hensyn til eventuelle forekomster af flagermus f.eks. ved forudgående
udslusning af flagermus eller andre tiltag i samarbejde med den lokale vildtkonsulent.
Sikres ovenstående forhold vurderes det, at potentielle påvirkninger af flagermus undgås og at ingen
raste‐ eller ynglelokaliteter for flagermus, padder og markfirben eller andre bilag IV‐arter vil blive
påvirket negativt ved realiseringen af planlægningen.
Det vurderes samlet set, at planlægningen vil være uden negative påvirkninger af bestande af bilag IV‐
arter og, at planlægningen ikke vil medføre negative påvirkninger af den økologiske funktionalitet af
yngle‐ og rastehabitat for bilag IV‐arter.
Økologiske forbindelser og naturbeskytttelsesområder
Planlægningen vurderes at medføre en neutral påvirkning af økologiske forbindelser,
naturbeskyttelsesområder og fredskov, samt sammenhængen mellem de særligt beskyttede
naturområder fordi de ligger uden for planområdet.
Planlægningen vurderes at medføre ingen eller en meget lille påvirkning ift. de potentielle økologiske
forbindelser og potentielle naturområder, der udlægges i forslag til kommuneplan 2021.
Efter etablering af solcelleprojektet vil mindre dyr og planter kunne anvende beplantningsbælterne og
de tilsåede arealer som spredningsveje i et omfang der er tilsvarende eller større end under de
eksisterende forhold. Arter af hjorte vil ikke kunne passere de stormaskede hegn men der er tale om
arter, der kan bevæge sig over store afstande i løbet af kort tid og de vil være i stand til sprede sig ved,
at vandre uden om planområdet.
Fredskov og skovbyggelinje
Ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 5‐9‐110 kan solcelleanlægget opstilles indenfor
skovbyggelinjen, uden at dette kræver særskilt dispensation, jf. undtagelsesbestemmelsen i
naturbeskyttelsesloven §17 stk. 2 nr. 5.
Med planlægningen sikres at der holdes 10 meters afstand mellem solcelleanlæg og beplantningsbælter
til skove med skovbyggelinje og 5 meter til andre skovarealer, herunder små arealer med fredskov, af
hensyn til skovbryn som levested for dyr og planter.
Idet ligeledes sikres i § 25‐tilladelsen, at arealet holdes lysåbent, vurderes planlægningen ikke at
medføre en påvirkning af skovbrynenes værdi som levesteder for plante‐ og dyreliv.
Planlægningen vurderes ikke at medføre en negativ påvirkning af fredsskovsarealet, idet der holdes en
afstand på 5‐10 meter til skove, herunder fredskov og skovbryn.
§3‐beskyttet natur, søer og vandløb
Der vurderes, at realiseringen af planlægningen vil medføre en neutral påvirkning af §3‐områderne i og
uden for planområdet, i det der stilles krav om at der opretholdes respektafstand på minimum 5 og 8
meter mellem solcelleanlægget mm. og henholdsvis §3‐områder samt vandløb. Der skal sikres en
respektafstand på minimum 10 meter til §3‐søer i planområdet.
Med planlægningen sikres at en §3‐sø med tilstødende arealer i områdets nordøstlige del, friholdes for
anlæg, hvorved området kan udvikle sig til natur.
18

Planlægningen vurderes derfor samlet set at medføre en neutral til positiv påvirkning af §3‐områderne
og §3‐vandløb.
Biodiversitet
Samlet set, vurderes planlægningen at medføre en mindre negativ og ikke væsentlig påvirkning af
biodiversitet, idet naturforholdene på de græsklædte arealer ved solcellerne ikke er lige så optimale for
biodiversiteten som flerårige marker med energipil.
Faunapassage
I Planlægningen for solcelleprojektet er indarbejdet krav om etablering af en faunapassage i 25 meters
bredde, gennem anlægget fra nord til syd, på baggrund af ønske fra Aalborg Kommune.
Faunapassagen placeres langs en eksisterende grusvej fra Kæragerholmvej til mosearealet mod nord, og
langs et eksisterende læhegn fra Kæragerholmvej mod syd. Inden for faunapassagen må der ikke
etableres solceller eller tekniske anlæg, hvilket er afspejlet i udformningen af bygefeltet hertil. Se kort
1.1.
Afværgeforanstaltninger
Planlægningen påvirknings af plante‐ og dyreliv vil være positiv til en mindre negativ påvirkning.
Negative påvirkninger modvirkes bl.a. ved at der i planlægningen stilles krav om, at beplantningsbælter
primært skal etableres ved anvendelse af hjemmehørende arter. Disse dele af planlægningen vurderes
at sikre, at fødetilgængeligheden for dyr, der opholder sig på arealerne, vil være mindst lige så stor ved
realisering af planlægningen, som under de eksisterende forhold. Ligeledes bør det sikres, at de to søer,
der vil blive omgivet af solceller, vil blive opretholdt i lysåben tilstand, svarende til tilstanden under de
eksisterende forhold, ved årlig nedskæring af opvækst af vedplanter i sensommeren eller efteråret.
Med planlægningen sikres ligeledes, at der ikke bliver foretaget arbejde eller blive etableret anlæg som
f.eks. hegn og beplantningsbælter inden for nærmere definerede respektafstand til naturområder og
skove. Den minimale afstand til kommunale og §3‐vandløb vil være 8 meter, mens afstanden vil §3‐
områder vil være minimum 5 meter og afstanden til §3‐søer i planområdet vil være minimum 10 meter.
Afstanden til skove vil være minimum 5‐10 meter.
For at sikre, at planlægningen ikke vil påvirke flagermus, skal det sikres, at der ikke blive fældet eller
beskåret løvtræer med hulheder, der ifølge besigtigelsen i 2021 /1/, vurderes potentielt at kunne
anvendes som yngle‐ eller rastehabitat for flagermus.
Tilsvarende skal det sikres, at bygningen, der potentielt kan rumme forekomster af flagermus, ikke
nedrives uden at der tages hensyn til eventuelle forekomster af flagermus. Dette kan sikres f.eks. ved
forudgående udslusning af flagermus eller andre tiltag der kan sikre, at der ikke forekommer
beskadigelse eller tab af individer af flagermus, ligesom der skal stilles vilkår om, at arbejdet kun må
foretages uden for flagermusenes yngle‐ eller dvaleperioder.
For at sikre skovbryn som levested for dyr og planter, som følge af planlægningen, skal det med § 25
tilladelsen sikres, at disse opretholdes lysåbne ved årlig slåning i sensommeren for at forhindre opvækst
af vedplanter. Hvis der etableres en kørevej mellem skovbryn og beplantningsbælter skal der slås på
begge sider af denne, så der opnås et lysåbent areal af den ønskede bredde på 10 meter.
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For at hindre en negativ påvirkning af de to §3‐søer indenfor byggefeltet, som følge af planlægningen,
skal det sikres, at disse opretholdes i lysåben tilstand, svarende til tilstanden under de eksisterende
forhold, ved årlig nedskæring af opvækst af vedplanter i sensommeren eller efteråret.

Landskab og visuel påvirkning
Visuel påvirkning i planområdet og inden for nærzonen
Oplevelsen af landskabet inden for planområdet vil være fuldstændig forandret, da der opstilles solceller
i størstedelen af området, det derfor vil være påvirket af teknisk anlæg. Da hele planområdet består af
landbrugsjord og det er vurderet, at der ikke er særligt værdifulde udsigter eller landskabelige
karakterer, der bliver væsentligt påvirket, er den visuelle påvirkning vurderet til moderat negativ.
Desuden er anlægget reversibelt og arealerne kan tilbageføres til landbrugsjord, når anlægget nedtages
efter ca. 30 år.
Ved fuld etableret beplantning vurderes landakabspåvirkningen inden for planområdet at være ingen
eller meget lille. Ved færdsel gennem området ad Kæragerholmvej vil området være lukket af
beplantning på begge sider af vejen. Hvor der under de eksisterende forhold ikke er beplantning langs
vejen eller energipil vil oplevelsen af landskabet være forandret. Der vil dermed ikke være en stor
forandring af landskabets karakter.
Inden for nærzonen er kun den nordøstligste del af solcelleanlægget synligt og det vil kun være synligt
fra markerne omkring anlægget og ikke fra offentlige veje eller Vrå Mose. Dog kan anlægget være synligt
ved færdsel langs den sydlige grænse af Vrå Mose. Syd for anlægget, inden for nærzonen, er arealet
bestående af dyrkede marker i omdrift eller med energipil. Anlægget vil være delvist synligt. Her er
ingen offentlige veje. Vest for anlægget er der fra Kæragerholmvej indsyn til den sydvestlige del af
anlægget. Der vil være samme indsyn som på visualisering 2 i appendiks III, dog vil den mindre
beplantning syd for vejen skærme for størstedelen og kun en mindre del af anlægget vil være synligt.
Solcelleanlæggets synlighed vurderes at være ingen eller meget lille fra nord, syd, og vest.
I nærzonen øst for området er der meget og tæt beplantning langs afgrænsningen til området. Her ligger
også en del boliger, der dog vil være afskærmet for indsyn til området på grund af beplantningen.
Boligerne ligger langs Vrå Mark, der løber gennem området. Herfra vil der ligeledes ikke være direkte
sigt til anlægget. Anlægget vil sjældent være synligt, men på grund af beliggenhed af boliger i området
er det vurderet, at der vil være en mindre negativ visuel påvirkning.
Ved færdsel gennem planområdet ad Kæragerholmvej vil landskabet være lukket af beplantning på
begge sider af vejen, ved fuld etableret beplantning omkring anlægget. Hvor der under de eksisterende
forhold ikke er beplantning langs vejen eller energipil vil oplevelsen af landskabet være forandret.
Påvirkningen vurderes at være ingen eller meget lille. Der vil ikke være en stor forandring af landskabets
karakter.
Kulturarvsareal ved Gl. Vrå berøres ikke og der vil ikke være en visuel påvirkning af arealerne.
Anlæggets påvirkning, i samspil med andre tekniske elementer, vurderes at være mindre negativ.
Vindmøllerne i området er ofte synlige inden for planområdet og i nærzonen. Hvor solcelleanlægget
også opleves i landskabet sammen med vindmøllerne, vil det tekniske præg øges indtil den
afskærmende beplantning er vokset til. Det tekniske anlæg er dermed ikke et fremmed element i
landskabet, og oplevelsen af et energilandskab vil forstærkes.
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Visuel påvirkning i mellem‐ og fjernzone
Fra nord vurderes påvirkningen at være moderat negativ, idet den nordøstlige del af anlægget opleves
fra Skovmarksvej, hvor det skærmer for udsigten over landskabet, se visualisering 1 i appendiks III. I
samspil med vindmøllerne øges det tekniske præg i landskabet. I den øvrige del af mellemzonen mod
nord består landskabet af marker og der findes en enkelt bolig, hvorfra der ikke er udsigt til anlægget.
I den vestlige del af mellemzonen syd for anlægget ligger en del af Milbakken, hvorfra der ikke vil være
en væsentlig visuel påvirkning. En del af anlægget vil være synligt fra en del af Kæragerholmvej, men på
grund af den eksisterende bevoksning vil det være begrænset og det vil ikke være en væsentlig visuel
påvirkning, se visualisering 2 i appendiks III. Den øvrige del af mellemzonen består af marker og
vindmølleområdet ved Milbakken. Påvirkningen fra syd vurderes at være mindre negativ.
I den østlige del af mellemzonen findes flere veje og boliger samt herregården Gl. Vrå. Her er meget
bevoksning og det er vurderet, at anlægget sjældent eller aldrig vil være synligt. I den vestlige del af
mellemzonen er der marker og Vrå Mose og dermed ingen offentlige veje eller boliger. Beplantning i
mosen og på markerne nord for mosen skærmer for indsyn til anlægget, der aldrig eller sjældent vil
være meget lidt synligt. Solcelleanlæggets synlighed vurderes at medføre være ingen eller meget lille
påvirkning af landskabet fra øst og vest.
Ved fuld etableret beplantning vil anlægget ikke være synligt fra mellem‐ og fjernzonen, hvorfor
påvirkningen vurderes at være ingen eller meget lille. Der vil ikke være en forandring af landskabets
karakter og den afskærmende beplantning vil passe ind i den øvrige beplantning i området.
I mellem‐ og fjernzonen vil anlægget, hvor det er synligt, blive oplevet i samspil med vindmøllerne og
forstærke oplevelsen af tekniske energianlæg i landskabet. Anlæggets påvirkning, i samspil med andre
tekniske elementer, vurderes at være mindre negativ i mellem‐ og fjernzonen.
Skovbyggelinje
Der er under eksisterende forhold ikke indkig til skovbryn omkring Vrå Mose fra Kæragerholmvej på
grund af energipilen. Projektet vil fortsat hindre indkig til skovbrynet.
Afværgende foranstaltninger
Ud over beplantningsbælterne, der sikres med lokalplanen, kan der ikke foretages andre afværgende
foranstaltninger, der vil skærme for indkig til anlægget i planområdet.

Støj og refleksioner
Støj
Fordelingstransformere og transformerstationer skal placeres med en respektafstand på minimum 100
meter til alle naboboliger, for at sikre at Miljøstyrelsens støjkrav overholdes. Sikres dette vurderes der
ikke at ville forekommen en væsentlig støjpåvirkning ved de nærmeste naboer, ved realiseringen af
planlægningen.
Refleksioner
Panelerne er behandlet med antirefleksbelægning. Eksisterende og ny beplantning vil skærme for
refleksion både ved naboer og ved kørsel på Kæragerholmvej.
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Afværgende foranstaltninger
Det skal sikres, at der fordelingstransformere og transformerstationer blive placeret med en
respektafstand på minimum 100 meter til alle naboboliger, for at sikre at Miljøstyrelsens støjkrav
overholdes.
Der vurderes ikke behov for yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til refleksioner fra
solcelleanlægget, idet der som en del af projektet etableres afskærmende beplantning omkring
solcelleanlægget.

Særligt værdifulde landbrugsområder
Anvendelsen af planområdet til landbrugsformål ikke være mulig i en begrænset periode, mens
anlægget etableres.
Med planlægningen gives mulighed for dyrehold og Agro PV som en del af projektet, hvorfor arealet
fortsat kan udnyttes landbrugsmæssigt sideløbende med at arealerne udnyttes til elproduktion.
Planlægningen vurderes derfor ikke at begrænser mulighederne for landbrugsdrift på væsentlig måde,
hvorfor dette kan placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder, i den
gældende kommuneplan for Aalborg Kommune.
I forslag til ny kommuneplan for Aalborg Kommune omfatter udpegningen af særligt værdifulde
landbrugsområder ikke længere planområdet ved Kæragerholmvej.
Der vurderes ikke behov for afværgende foranstaltninger i forhold til udpegningen af særligt værdifulde
landbrugsområder.
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2

Indledning

Aalborg Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 5.032 og lokalplan nr. 5‐9‐110 for et
solcelleanlæg ved Kæragerholmvej.
Planforslagene vurderes at omfatte følgende anlægstype på miljøvurderingslovens1 bilag 2: 3.
Energiindustrien, punkt a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1).
Aalborg Kommune har iht. miljøvurderingslovens §10 truffet afgørelse om, at planforslagene er omfattet
af krav om miljøvurdering, hvorfor der er udarbejdet nærværende miljørapport, i overensstemmelse
med miljøvurderingslovens afsnit II.
Projektudvikler har anmodet om, at det konkrete projekt skal undergå en miljøvurdering, hvorfor der
ligeledes er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM‐redegørelse) for projektet, i
overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit III. Miljøkonsekvensrapporten er offentliggjort
sammen med plangrundlaget og nærværende miljørapport.
Idet plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, og lokalplanen således er en
såkaldt ”projektlokalplan”, vil planlægningens miljøpåvirkning og projektets miljøpåvirkning som
udgangspunkt være sammenfaldende.
Efter den offentlige høringsperiode af planforslag og miljøvurdering af planlægningen og projektet
træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt projektet kan etableres, hvilket forudsætter et endeligt
vedtaget plangrundlag samt en tilladelse efter miljøvurderingslovens §25.

2.1 Planområdet
Planlægningen for solceller ved Kæragerholmvej er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske og mål
om at fremme en CO2‐neutral energiproduktion.
Planlægningen for solceller ved Kæragerholmvej omfatter et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.032 til
Aalborg Kommuneplan 2021, samt forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110 for solceller ved Kæragerholmvej.
Planområdernes beliggenhed er vist på kort 2.1 nedenfor.
Planområdet omfatter et areal på ca. 90 ha. og ligger vest for Hirtshalsmotorvejen (E39), nordvest for
Sulsted. Nærmeste byer er Tylstrup ca. 1,3 km nordøst for området og Sulsted ca. 1,9 km mod sydøst.
Begge byer på østsiden af Nordjyske Motorvej. Ca. 500 meter vest for planområdet, ligger landsbyen
Kæragerholmvej, langs Milbakvej.
Mod nord, syd og vest afgrænses planområdet af skov, beskyttet natur og marker. Mod øst afgrænses
området primært af beboelsesejendomme.

Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).

1
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Kort 2.1: Afgrænsning af planområdet er vist med sorte prikker. Arealer beliggende inden for afgrænsningen, men som ikke
medgår i planområdet er angivet ved gule flader.

2.2 Planlægningens indhold
For at muliggøre etableringen af et solcelleanlæg ved Kæragerholmvej, er der udlagt et nyt
rammeområde for tekniske anlæg – solceller Kæragerholmvej med dertil hørende retningslinjer og
rammebestemmelser, i forslag til tillæg nr. 5.032 til Aalborg Kommuneplan 2021.
Der er ligeledes udarbejdet bestemmelser for solcelleanlægget, med tilhørende tekniske anlæg, i forslag
til lokalplan nr. 5‐9‐110 for solceller ved Kæragerholmvej.

Forslag til kommuneplantillæg
Aalborg Kommune vil være en klima‐ og energiansvarlig kommune. Etablering af et solcelleanlæg ved
Kæragerholmvej vil understøtte, at kommunen prioriterer placeringen af energianlæg i det åbne land,
og være med til at fremme målet om at Aalborg Kommune skal være uafhængige af fossile brændsler i
2050.
Formålet med tillæg nr. 5.032 til Aalborg Kommuneplan 2021 er således at sikre, at der er
overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at give mulighed for etablering af et
solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg ved Kæragerholmvej. Dette sikres, ved udlæg af et nyt
rammeområde til tekniske anlæg – solceller ved Kæragerholmvej .
Med det nye rammeområde fastsættes de overordnede rammebestemmelser for solcelleanlæg ved
Kæragerholmvej, herunder maksimale højder og fremtræden.
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Forslag til lokalplan
Med forslag til lokalplan 5‐9‐110 gives mulighed for opstilling af solceller med henblik på at fremme en
CO2‐neutral energiproduktion, i tråd med Aalborg Kommunes vision om at være klima‐ og
energiansvarlig kommune. Med lokalplan nr. 5‐9‐110 fastsættes bestemmelser for solcelleanlæg med
tilhørende tekniske anlæg, herunder eventuelt en til to transformertransformerstationer, ved
Kæragerholmvej. Desuden fastsættes bestemmelser for solcelleanlæggets omfang og placering.
Med lokalplanen sikres etablering af beplantningsbælter omkring solcelleanlægget og vejadgang til
planområdet fra Kæragerholmvej.
Den geografiske afgræsning af rammeområde 5.032 og afgrænsningen af forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110
er ens.
Planområdet omfatter et areal på ca. 90 ha. Med lokalplanen udlægges et byggefelt, med mulighed for
opsætning af solceller med tilhørende tekniske anlæg, se kort 2.2.
Med lokalplanen udlægges ligeledes et samlet område på ca. 6.000 m2, til etablering af en til to
transformerstationer syd for Kæragerholmvej, ved den eksisterende transformerstation. Der stilles i
lokalplanen krav om, at der skal etableres beplantning omkring transformerstationerne for at mindske
anlæggets synlighed. Området kan ligeledes anvendes til opførelse af solcelleanlæg, i det tilfælde at der
ikke etableres transformerstationer. Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser om
transformerstationens maksimale højder og arealforbrug.

Kort 2.2: Lokalplanområdet med byggefelt og område til placering af transformerstation.
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2.3 Det tekniske anlæg
Solcelleanlægget får en installeret effekt på ca. 90 MWp. (Mega Watt peak) og en forventet årlig
produktion på ca. 90.000 MWh. Det vil øge produktion af vedvarende energi, med hvad der svarer til
strømforbruget fra ca. 22.500 husstande, med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh/år.
Et solcelleanlæg består af solpaneler, teknikbygninger, vejanlæg og servicearealer, samt en
transformerstation. I dette projekt, kan der dog være behov for to mindre transformerstationer.

Solpaneler
Solpanelerne opstilles på parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. Solpanelerne monteres på
stativer, der forankres via punktfundamenter eller nedrammede pæle. Der kan blive tale om opstilling
af:
‐ solcellepaneler på faste stativer (fixed tilt), eller
‐ solcellepaneler på stativer med trackersystem, som er bevægelige stativer, der drejer sig efter solen.
Alle solcellerne i anlægget skal være af samme type og med samme udseende.
Rengøringen af solpanelerne vil blive foretaget med vand uden rengøringsmidler. Der vil derfor ikke
være en udledning af stoffer fra rengøring af anlægget til grundvand, søer, moser eller andet natur.

Figur 2.1: På foto til venstre ses solceller monteret på faste stativer (fixed tilt med maksimal højde på 3,2 meter) og på foto til
højre ses solceller monteret på bevægelige stativer (trackersystem med maksimal højde på 3,2 meter).

Solcellepaneler på faste stativer
Denne solcelletype er den mest udbredte i Danmark og den som kan ses på hustage, industribygninger
og marker.
I dette projekt vil solceller på faste paneler være op til 3,2 meter høje. Solceller på faste stativer opstilles
i parallelle rækker, der står i øst‐vestlig retning, med en fribredde på minimum 2 meter mellem
rækkerne.
Panelerne skråtstilles og vendes i sydlig retning se referencefoto.
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Figur 2.2: Solcellepark med solceller monteret på faste stativer

Solcellepaneler på trackersystem
Solceller på trackersystem fungerer ved, at solcellepanelerne monteres på en vandret liggende,
langsgående og drejelig stålbjælke, der drives af en elmotor. Stålbjælken og dermed panelerne vinkles i
forhold til solens gang hen over dagen, så hældningen bliver optimal og dermed udnytter indstrålingen
fra solen bedst muligt, se principtegning i figur 2.7.
I dette projekt vil solceller på stativer med trackersystem være op til 3,2 meter høje, se referencefoto.
Solceller på trackersystem opstilles i parallelle rækker i nord‐sydlig retning, med en fribredde på
minimum 2 meter mellem rækkerne.

Figur 2.3: Solcellepark med solceller monteret på stativer med trackersystem.

Antirefleksbehandling
Begge typer solcelleanlæg er antirefleksbehandlet og glasset på solpanelerne vil bestå af
mikrostruktureret glas (inverterede mikropyramider) med en 120 nm (nanometer) tyk fastbrændt
antirefleksbelægning bestående af porøs silicium‐dioxid. Dette sikrer, at refleksion fra glasset
minimeres, hvilket igen sikrer, at mest muligt sollys trænger gennem glasset og ind til solcellen, som kan
konvertere lysenergien til elektrisk energi.
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Solcelleglas er optimeret for minimering af refleksion, da enhver refleksion udgør et tab ift. den
elektriske energi, der ønskes genereret. Refleksionen fra solcellemodulet vil således være mindre end
4%, når lyset ankommer vinkelret på overfladen, mens refleksionen vil være gradvist større ved en høj
indfaldsvinkel.
Den fastbrændte antirefleksbelægning er uadskillelig fra glasset og kan ikke regne af.

Levetid og valg af solcelletype
Solcelleanlægget har en forventet levetid på ca. 30 år. Når solcelleanlægget er udtjent, bliver det fjernet,
og arealet reetableres, så det igen kan anvendes som landbrugsjord.
Anlægget vil ved fjernelse nedbrydes i dele som kan genanvendes. Dele der ikke kan genanvendes,
bortskaffes i overensstemmelse med Aalborg kommunes affaldsregulativ.
Den teknologiske udvikling går meget stærkt, og det endelige valg af solcelleteknologi afhænger af
mange faktorer. Ved at give mulighed for etablering af solceller indenfor et afgrænset byggefelt, uden at
skulle specificere den eksakte type af solcelleanlæg og placering af de enkelte paneler, sikres
muligheden for at vælge den bedste løsning, når de endelige planer og tilladelser foreligger.

Tekniske anlæg i tilknytning til solcelleanlægget
Teknikbygninger mm.
Ud over solcellepanelerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i området,
som f.eks. teknikbygninger, se figur 2.4, containere til opbevaring af materiel, samt læskure til husdyr.
Alle kabler fra solcellerne til teknikbygninger føres som jordkabler. Solcellerne er indbyrdes forbundet
med kabler under modulerne.
Som en del af anlægget, er det nødvendigt at der etableres ca. én teknikbygning (eksempelvis
fordelingstransformere eller sekundære koblingsstationer) pr. 3 MWp. Der kan i dette projekt opstilles
op til 40 teknikbygninger til drift af anlægget. Teknikbygningerne har en maksimal bygningshøjde på 3,5
meter og et areal på maksimalt 20 m2.
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Figur 2.4: De hvide kasser under solcellerne er invertere, som omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm (ses på foto til venstre)
og eksempel på teknikbygning, her en typisk fordelingstransformer (ses på foto til højre).

Alternativt kan invertere og fordelingstransformere kombineres i en samlet teknikbygning (en
centralinverter) med en maksimal bygningshøjde på 4 meter, en bredde på op til 3,5 meter og længde
på op til 12 meter, se figur 2.5. Ved etablering af centralinvertere, vil der blive etableret ca. én enhed pr.
4 MWp (ca. 23 stk.).
Desuden opstilles en 20‐fods container pr. 25 MW til opbevaring af materiel. Der kan i dette projekt
opstilles op til fire 20‐fods containere til opbevaring. Containerne vil have en maksimal højde på 3 meter
og et areal på maksimalt 15 m2.

Figur 2.5: Centralinverter (kombinerede invertere og fordelingstransformere i en samlet enhed).

Teknikbygninger ifm. solcelleanlæg:
Eksempelvis fordelingstransformere eller sekundære
koblingsstationer

Max. højde
3,5 m

Grundareal
20,0 m2
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Teknikbygninger ifm. solcelleanlæg:
Centralinverter (kombineret inverter og
fordelingstransformer)
Container
Læskur til husdyr

Max. højde
4,0 m

Grundareal
30,0 m2

2,6 m
2,5 m

15,0 m2
10,0 m2

Tabel 2.1: Højder og grundarealer for teknikbygninger ifm. solcelleanlæg.

Vejanlæg og servicearealer
Indenfor planområdet må der kun etableres veje og arbejdsarealer, som er nødvendige for driften af
anlægget. Nye veje og arbejdsarealer skal anlægges som grusveje.
Der anlægges ikke permanente parkeringsarealer i lokalplanområdet, idet der parkeres på de interne
veje ved service af anlægget.
Transformerstation
Der kan blive brug for at etablere en til to nye transformerstationer, afhængigt af mulighederne for
tilslutning af anlægget til elnettet. Ledninger til transformerstationen etableres som jordkabler.
Behovet for en til to transformerstationer vil blive vurderet af det lokale netselskab på baggrund af
beregninger foretaget i henhold til nettilslutningsbekendtgørelsen. Der vil være behov for
transformerstation(er) hvis anlægget tilsluttes på en spænding højere end 10 kV.
Transformerstation(er) vil blive opført inden for et samlet område, se kort 2.2. En transformerstation vil
indeholde en eller flere effekttransformere samt tilhørende udendørs tekniske konstruktioner, en
koblingsstation og evt. lynafleder.

Figur 2.6: Eksempel på transformerstation.
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En til to transformerstationer vil indeholde følgende:

Maks. højde

1‐2 Primære koblingsstationer

5,5 m

Maks. grundareal
(i alt).
500 m2
4.000 m2

Udendørs konstruktioner


Effekt transformer (udendørs, indhegnet)

8,5 m



Øvrige konstruktioner (udendørs, indhegnet)

8,5 m



Evt. lynafleder

15‐22,0 m

Samlet grundareal i alt

Op til 6.000 m2

Tabel 2.2: Højder og samlede arealer til transformerstationer.

Det samlede areal for transformerstationerne må maksimalt udgøre op til 6.000 m2, herunder en til to
koblingsstationer på op til i alt 500 m² med en maksimal højde på 5,5 meter og tilhørende udendørs
tekniske konstruktioner på op til i alt 4.000 m² med konstruktioner med en maksimal højde på 8,5
meter, dog kan lynafleder være op til 15‐22 meter. På ikke‐udnyttede arealer ved
transformerstationerne vil der blive opsat solcellepaneler.
En effekttransformer, der er en del af en transformerstation, indeholder ca. 60.000 liter olie.
Effekttransformeren opstilles på olieopsamlingskar med mindst samme størrelse som olien til evt.
lækage og risikoen for olieudslip er derfor minimal. Desuden er transformeren udstyret med niveauføler
og temperaturmåler, som er tilkoblet et alarmsystem. Olien skal ikke udskiftes.
Transformerstationerne vil blive placeret inden for området vist på kort 2.2.

Ubebyggede arealer
Arealer indenfor byggefelt til solceller, vist på kort 2.2, der ikke bebygges med solcelleanlæg og
teknikbygninger, eller anvendes til veje, arbejdsarealer eller afskærmende beplantning, vil henligge som
eksisterende natur, anvendes til landbrugsformål, eksempelvis dyrehold eller økologisk Agro‐PV, typisk
med proteingræs, eller blive tilsået med blomsterfrø og græs eller henligge som græsareal.
Der ønskes mulighed for at pleje arealet inden for byggefeltet enten mekanisk eller ved hjælp af husdyr,
som kan afgræsse området omkring og under panelerne.
Som en del af planlægningen indarbejdes krav om etablering af en faunapassage i 25 meters bredde,
gennem anlægget fra nord til syd, på baggrund af ønske fra Aalborg Kommune. Faunapassagen placeres
langs en eksisterende grusvej fra Kæragerholmvej til mosearealet mod nord, og langs et eksisterende
læhegn fra Kæragerholmvej mod syd. Inden for faunapassagen må der ikke etableres solceller eller
tekniske anlæg, hvilket er afspejlet i udformningen af bygefeltet hertil. Se kort 2.2.
I faunapassagen kan, af hensyn til biodiversitet og variation, beplantes med enkeltstående træer,
trægrupper, buske o.l., så de ikke ligger hen som bare og åbne arealer. Der kan med fordel vælges
lysåbne og lavt voksende arter for at undgå skyggepåvirkninger. Arterne skal være hjemmehørende og
sammensættes mangfoldigt.I planområdet findes to fritliggende mindre §3‐beskyttede søer. I
planområdets nordøstlige hjørne findes derudover en mindre §3‐beskyttet sø omkranset af spredt
bevoksning.
I planområdet findes flere offentligt tilgængelige grusveje, som giver mulighed for at færdes i området.
Ved etablering af projektet, vil disse fortsat vil være tilgængelige for offentligheden.
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Hegning
Solcelleanlægget vil blive indhegnet med trådhegn af sikkerhedshensyn. Hegnet etableres på indersiden
af den afskærmende beplantning, som vil blive etableret omkring anlægget. Hegnet vil have en
maskestørrelse, som tillader mindre dyr at passere området. Hegnet vil have en maksimal højde på 2
meter.

Beplantning
Med projektet bevares en række eksisterende beplantningsbælter i overensstemmelse med
bestemmelserne i lokalplanen. De øvrige beplantningsbælter i planområdet fjernes.
Anlægget afskærmes mod omgivelserne af levende hegn efter princippet som vist på kort 2.3.
Beplantningen har flere funktioner:
•
•

Afskærmning af anlægget mod omgivelserne for at reducere anlæggets synlighed
Føde‐ og rasteområde for dyr og fugle.

Figur 2.7: Principtegning for projektopstilling
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Kort 2.3: Med grøn linje vises princippet for etablering af beplantningsbælter omkring solcelleområdet.

Beplantningen etableres som et 3‐rækket beplantningsbælte, med en bredde på minimum 6 meter. Ved
faunapassagen trækkes den afskærmende beplantning 10 meter ind langs kanten af faunapassagen.
Omkring solcelleanlægget holdes beplantningsbæltet i minimum samme højde som solcellerne, så det
dækker for anlægget samtidigt med, at det ikke skygger for solcellerne. Omkring transformerstationen
holdes beplantningsbæltet i en højde på minimum 5,5 meter.
Beplantningen vil bestå af hjemmehørende træer og buske, som skal sammensættes således, at det
virker afskærmende i hele højden.
Beplantningsbæltet vil indeholde blandede hjemmehørende arter. Det vil typisk være f.eks. stilk‐eg,
vintereg, småbladet lind, bøg og dunet gedeblad etc., som over tid skaber en afvekslende og frodig grøn
væg mod parken. Det endelige valg sker i samarbejde med gartner og kommune.
Eksempler på beplantningsarter:
•
•
•
•
•
•
•

Alm. Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Æble (Malus sylvestris)
Hyld (Sambucus nigra)
Blågrøn rose (Rosa dumalis)
Kornel (Cornus)
Mirabel (Prunus cerasifera)
Gedeblad (Lonicera xylosteum)
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•
•
•

Hassel (Corylus avellana)
Tørst (Rhamnus frangula)
Evt. taks (Taxus baccata).

Mod sekundære arealer, så som markskel eller markvej findes oftest eksisterende beplantning, som vil
blive bevaret og eventuelt suppleret for at leve op til bestemmelserne om beplantningsbæltet. Da der
ofte ikke er indblik til anlægget fra markskel og markveje, vil en mindre supplering af den eksisterende
beplantning ofte være en god løsning. I områder, hvor der ikke findes eksisterende skærmende
beplantning ved matrikel eller projektgrænsen, etableres beplantning i lighed med den mod vej. Denne
vil være vokset til efter 3‐6 år.

Figur 2.8: Eksempel på nyetableret beplantningsbælte.

Anlægsfasen
For naboer og andre, som færdes i området, vil de første synlige aktiviteter være geoteknikerne der
færdes i området og herefter vil landmålerne opmåle arealerne og fastlægge de interne veje i anlægget.
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 30‐40 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt. Det vil
sige, til solcelleanlægget er stillet op, tilsluttet elnettet, sat i drift og beplantningsbæltet er etableret.
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.
Transportveje og serviceveje samt arbejdsarealer
De første synlige tiltag i planområdet er etablering af de nødvendige vej‐ og arbejdsarealer til opsætning
af solcelleanlægget. Alle nye veje vil fremstå som markveje belagt med stabilgrus. Etablering af veje
vurderes at vare ca. 6 uger, men kan forsinkes af dårligt vejr. Stabilgrus til vejene forventes at svare til
omkring 30 vognlæs (regnet efter maksimal tilladelig vægt på 40 tons). Mængden af bundsikringsgrus vil
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afhænge af jordbundsforholdene. Aktiviteten vil skabe lidt mere trafik på eksisterende adgangsveje i
anlægsperioden.
Solcelleanlæg og transformerstation
Transport af solcelledelene og øvrige tekniske installationer samt dele til transformerstation foregår fra
eksisterende veje til de interne serviceveje indenfor planområdet. Herudover omfatter anlægsarbejdet
etablering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P‐pladser og til kortvarig opbevaring af
solcelledele. Desuden etableres permanente arbejdsarealer. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver
anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse. Opstilling af solcelleanlægget
omfatter levering af solcellepaneler og stativer, transporteret på det der svarer til ca. 500
lastvogntransporter. Transport af materialer til og fra området vil i anlægsfasen skabe en forøgelse af
den daglige trafik.
Nettilslutning
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning fra
transformerstationen til nettilslutningspunktet til det offentlige elnet.
Tilslutning til offentlig vej
I anlægsfasen foregår tilkørsel til planområdet via eksisterende markoverkørsler fra Kæragerholmvej og
derefter via interne serviceveje. Etablering, flytning og ændret benyttelse af vejadgange kræver Aalborg
Kommunes tilladelse efter lov om offentlige veje §§49‐50.

Driftsfasen
Driftsaktiviteter
Det daglige tilsyn på solcelleanlægget bliver udført via fjernovervågning. Aktiviteterne i driftsperioden
med fysisk besigtigelse af solcellerne er kun nødvendige, når overvågningssystemet viser
uregelmæssigheder. Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at foretage
justeringer, målinger eller test på solcelleanlægget.
Hvis området afgræsses med husdyr, vil der være fysisk overvågning af dyreholdet dagligt, for at sikre at
dyrene har adgang til foder og vand.
Afviklingsfasen
Ved indstilling af driften er ejeren af solcelleanlægget på afviklingstidspunktet, forpligtet til at fjerne alle
anlæg og tekniske installationer. Dette skal ske senest et år efter endt drift og uden udgift for Aalborg
Kommune.
Demonteringen og reetablering vil strække sig over 20‐30 uger.
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3

Miljøvurderingens afgrænsning, indhold og metode

3.1 Miljøbegrebet
Det er miljøvurderingsloven der fastsætter kravene til proces og indhold af miljøvurderingen.
I henhold til lovens formål, skal miljøvurderingen baseres på den forventede væsentlige indvirkning
inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers
sundhed og sikkerhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes
forhold mellem disse faktorer.

3.2 Proces
Plangrundlaget er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. §8, stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Aalborg
Kommune har igangsat tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag og gennemfører den
tilhørende miljøvurderingsproces for plangrundlaget. Det betyder, at der skal gennemføres en
miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110 og forslag til tillæg nr. 5.032 til Kommuneplan 2021
for Aalborg Kommune, ved udarbejdelsen af en miljørapport.
Myndigheden skal forud for udarbejdelsen af miljørapporten for planer omfattet af §8, stk. 1,
foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold jf. miljøvurderingslovens §11.
Miljørapporten skal som minimum indeholde de oplysninger, der er listet i miljøvurderingslovens §12,
stk. 1, under hensyn til blandt andet planens mål og geografiske anvendelsesområde. Miljørapporten
skal indeholde de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle
viden og gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsniveau og indhold samt på hvilket trin i et
beslutningsforløb planlægningen befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et
andet trin i det pågældende forløb.
Afgrænsningen af miljøvurderingen er vedlagt i appendiks I. På baggrund af afgrænsningsnotatet
udarbejdes således miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planlægningen.
Planforslag og miljøvurdering af planlægningen skal efter udarbejdelsen politisk godkendes i Byrådet,
hvorefter dette sendes i offentlig høring iht. miljøvurderingslovens §32 nr. 3, og §38.
Tilsvarende er gældende for miljøvurderingen af projektet og udkast til §25‐tilladelse, iht.
miljøvurderingslovens §35, stk. 1, nr. 3 og §38.
Således fremlægges følgende dokumenter i en samlet offentlig høring:
-

Forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110 for Solceller, Kæragerholmvej
Forslag til tillæg nr. 5.032 til kommuneplan 2021 for Aalborg Kommune,
En miljørapport med miljøvurdering af planlægningen (nærværende rapport),
En miljøkonsekvensrapport med miljøvurdering af det konkrete projekt,
Bygherres projektansøgning, og
Aalborg Kommunes udkast til §25‐tilladelse til projektet.

Formålet med den offentlige høring, er at offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at
udtale sig om planlægningen og projektet.
På baggrund af den offentlige høring, udarbejder myndigheden en sammenfattende redegørelse for
planlægningen iht. miljøvurderingslovens §13, stk. 2.
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Planlægning og sammenfattende redegørelse skal politisk behandles, hvorved det besluttes om
planerne skal endeligt vedtages. Samtidig tages stilling til eventuelle krav om overvågning af
planlægningens miljømæssige konsekvenser, et såkaldt overvågningsprogram. Den endeligt vedtagne
plan, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse samt klageregler og frist herfor,
offentliggøres dernæst af Aalborg Kommune, og fremsendes til de berørte myndigheder jf.
miljøvurderingslovens §34.
På baggrund af bygherrens ansøgning, miljøvurdering af projektet, eventuelle supplerende
oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget træffer Aalborg Kommune afgørelse om
tilladelse til projektet kan imødekommes iht. miljøvurderingslovens §25. Når der er truffet afgørelse,
på baggrund af den politiske behandling af ovenstående materialer, offentliggøres indholdet af
afgørelsen samt eventuelle betingelser der er knyttet hertil iht. miljøvurderingslovens §37 stk. 1.
Hvis en afgørelse om §25‐tilladelse ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke er
udnytte i 3 på hinanden efterfølgende år, bortfalder denne jf. miljøvurderingslovens §39.

3.3 Afgrænsning af miljøvurderingen
Høring af berørte myndigheder og offentligheden
Forud for afgrænsningen af miljøvurderingens indhold, har Aalborg Kommune i perioden 24. november
2020 til 21. december 2020 gennemført en høring af berørte myndigheder og offentligheden jf.
miljøvurderingslovens §32, stk. 1, punkt 2.
Der er i forbindelse med høringen indkommet et enkelt høringssvar. Dette er en udtalelse fra
Nordjyllands Historiske Museum, hvori de gør opmærksom på, at det er museets vurdering at der er
risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder inden for planområdet.
Idet det er nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen, er ligeledes gennemført høring af
offentligheden jf. planlovens2 §23c, i perioden 4. juni 2019 til 2. juli 2019.
Ved denne høring, er der indkommet 6 henvendelser med forslag og idéer til projektet.

Miljøvurderingens indhold
Myndigheden har forud for udarbejdelsen af miljøvurderingen af planlægningen, foretaget en
afgrænsning af miljørapportens indhold jf. miljøvurderingslovens §11. Afgrænsningen er foretaget på
baggrund af kendskab til området samt høring af offentligheden og berørte myndigheder.
Afgrænsningen er vedlagt i Appendiks I.
I afgrænsningen af miljøvurderingen er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af
planlægningen, identificeret og fastlagt, herunder relevante kumulative effekter.
De udpegede miljøfaktorer er:
-

-

2

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna: Forholdet til Natura 2000‐områder og Bilag IV‐arter,
§3‐beskyttet natur og vandløb, potentiel økologisk forbindelse samt fauna, flora og
biodiversitet.
Landskab: Visuel påvirkning med fokus på de nærmeste naboboliger og synlighed i
landskabet, samt skovbyggelinjen.

Bekendtgørelse af lov nr. 1157 af 01/07/2020 om planlægning.
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-

Befolkningen og menneskers sundhed: Projektets støjpåvirkning i driftsfasen og refleksion fra
solcellerne.
Materielle goder: Forholdet til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Det er i afgrænsningen vurderet, at det konkrete projekt ikke medfører væsentlige indvirkninger på
følgende miljøfaktorer: Sikkerhed, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, kulturarv, arkitektonisk og
arkæologisk arv og kumulative effekter.
I nedenstående tabel 3.1 er angivet de vurderingskriterier, der er anvendt ved vurderingen af de
sandsynlige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer.
Miljøtema

Vurderingskriterie

Biologisk
mangfoldighed –
Natura 2000

Vurdering af omfang
af eventuel
påvirkning af de
nærmeste Natura
2000‐områder (en
væsentligheds‐
vurdering).

Biologisk
mangfoldighed –
Bilag IV‐arter

Biologisk
mangfoldighed ‐
§3‐beskyttet natur
og vandløb

Biologisk
mangfoldighed –
potentiel økologisk
forbindelse

Biologisk
mangfoldighed –
fauna

Databehov ‐ Miljøvurdering af
planerne
Kvalitative vurderinger af eventuel
påvirkning af Natura 2000‐områder
på baggrund af Natura 2000‐
områdernes udpegningsgrundlag og
eksisterende data og eventuelle
undersøgelser.

Databehov ‐ Miljøvurdering af
projektet
Kvalitative vurderinger af eventuel
påvirkning af Natura 2000‐områder
på baggrund af Natura 2000‐
områdernes udpegningsgrundlag og
eksisterende data og eventuelle
undersøgelser.
Anlægs‐ og driftsfasen.

Vurdering af
eventuelle
forekomster af Bilag
IV‐arter eller
potentielle
levesteder, yngle‐ og
rasteområder.

Kvalitative vurderinger af eventuelle
forekomster af Bilag IV‐arter eller
potentielle levesteder, yngle‐ og
rasteområder, på baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse,
samt eksisterende data og viden om
Bilag IV‐arter samt potentielle
levesteder, yngle‐ og rasteområder
for Bilag IV‐arter.

Vurdering af
påvirkning af §3‐
beskyttet natur og
vandløb inden for
eller i direkte
tilknytning til
solcelleområdet.
Vurdering af
projektets
påvirkning af arealer
der udlægges som
potentiel økologisk
forbindelse.
Vurdering af
forekomster af
dyreliv i området,
samt påvirkning
heraf.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet

Kvalitative vurderinger af
påvirkninger af eventuelle
forekomster af Bilag IV‐arter eller
potentielle levesteder, yngle‐ og
rasteområder, på baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse,
samt eksisterende data og viden om
Bilag IV‐arter samt potentielle
levesteder, yngle‐ og rasteområder
for Bilag IV‐arter.
Kvalitativ vurdering af projektets
påvirkningen af §3‐beskyttet natur
og vandløb, på baggrund af
eksisterende viden, og
besigtigelse/naturundersøgelse af
naturområderne.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdring af projektet
påvirkning af arealer der udlægges til
potentiel økologisk forbindelse, på
baggrund af eksisterende data og
viden.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdering af områdets
dyreliv og projektets påvirkning
heraf, herunder eventuelt behov for
vildtpassage nord‐syd og til sø i
solcelleområdets sydøstlige hjørne,
på baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse,
samt eksisterende data og viden om
dyrelivet.
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Miljøtema

Vurderingskriterie

Biologisk
mangfoldighed –
flora og
biodiversitet

Vurdering af
påvirkning af flora og
biodiversitet.

Landskab – den
landskabelige
påvirkning

Vurdering af
anlæggets synlighed
i og påvirkning af
landskabet,
herunder også det
nærtliggende
kulturarvsareal ved
Gl. Vrå Slot.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Landskab – den
visuelle påvirkning

Vurdering af
omfanget af
solcelleanlæggets
synlighed, med fokus
på de nærmeste
naboboliger

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Landskab –
forholdet til
skovbyggelinjen

Vurdering af
forholdet til
skovbyggelinjen,
herunder omfanget
heraf.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet, ift. påvirkning af arealer
indenfor skovbyggelinjen.

Befolkningen og
menneskers
sundhed –
Støjpåvirkning

Vurdering af
støjpåvirkninger ved
drift af
solcelleanlægget,
med fokus på støj
ved de nærmeste
naboboliger.
Omfanget af
refleksioner fra
solcellerne, ift.
nabobeboelser og
færdsel på
Kæragerholmvej.
Omfanget af
projektets
eventuelle
påvirkning af arealer
udpeget som særligt

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdering af projektets
støjpåvirkning i driftsfasen, pba.
eksisterende viden fra tilsvarende
projekter.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ overordnet vurdering af
refleksioner fra solcellerne, ift.
nabobeboelser og færdsel på
Kæragerholmvej, pba. eksisterende
viden fra tilsvarende projekter.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ overordnet vurdering af
den eventuelle påvirkning af arealer
udpeget som særligt værdifulde
landbrugsområder pba. viden fra
tilsvarende projekter.

Befolkningen og
menneskers
sundhed –
Refleksioner

Materielle goder –
særligt værdifulde
landbrugsområder

Databehov ‐ Miljøvurdering af
planerne
En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Databehov ‐ Miljøvurdering af
projektet
Kvalitativ vurdering af projektets
overordnede påvirkning af flora og
biodiversitet i planområdet, på
baggrund af viden fra tilsvarende
effekter.
Kvalitativ vurdering af projektets
eventuelle påvirkning af flora og
biodiversitet i nærtliggende
skovbryn.
Vurdering af solcelleanlæggets
landskabelige påvirkning på
baggrund af visualiseringer af
anlæggets synlighed, samt ved
kvalitative vurderinger på baggrund
af viden om landskabet og
tilsvarende anlæg.
I forbindelse med vurderingen af
anlæggets visuelle påvirkning
beskrives og vurderes effekten af
slørende beplantning omkring
solcelleanlægget.
Vurdering på baggrund af
visualiseringer af solcelleanlæggets
synlighed, samt kvalitative
vurderinger på baggrund af viden om
terrænmæssige forhold, afstand og
boligernes orientering i forhold til
solcelleanlægget.
Kvalitativ vurdering af projektets
påvirkning af arealer indenfor
skovbyggelinjen, pba. eksisterende
viden.
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Miljøtema

Vurderingskriterie

Databehov ‐ Miljøvurdering af
planerne

Databehov ‐ Miljøvurdering af
projektet

værdifulde
landbrugsarealer.
Tabel 3.1: Miljøfaktorer, vurderingskriterier og databehov.

3.4 Vurderingsmetode
I nærværende miljørapport er en påvirkning af miljøet defineret, som betydningen af påvirkninger på
miljøet som følge af planlægningen, før gennemførelse af eventuelle afværgeforanstaltninger.
Vurdering af miljøpåvirkninger i miljørapporten omfatter mennesker, flora og fauna, jordbund, vand,
luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv.
I denne miljørapport anvendes fem grader af påvirkning:
1)
Positiv påvirkning: planlægningen vil indebære en påvirkning, som vurderes at få positive
konsekvenser for det omgivende miljø.
2)
Ingen/neutral påvirkning: planlægningen vil indebære ingen påvirkning i forhold til udgangs‐
punktet, eller positive og negative effekter ophæver hinanden.
3)
Mindre negativ påvirkning: planlægningen vil indebære en mindre påvirkning, der dog ikke vil
have væsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Der vil ikke være brug for afværgetiltag.
4)
Moderat negativ påvirkning: planlægningen vil indebære en moderat påvirkning, som kan få
ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen har et omfang, hvor
afværgeforanstaltninger kan være påkrævede.
5)
Væsentlig negativ påvirkning: planlægningen vil indebære en væsentlig påvirkning, som
vurderes at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen er så alvorlig, at
ændringer af planlægningen bør overvejes. Hvis dette ikke er muligt, vil afværgeforanstaltninger være
påkrævede.
Den overordnede påvirkning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirkning og
påvirkningens omfang samt varighed.
Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurderingen af behovet
for afværgeforanstaltninger. Ved moderate eller væsentlige påvirkninger kan det være nødvendigt at
gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige påvirkninger på
miljøet.

3.5 Geografisk afgrænsning
Udgangspunktet for miljøvurderingen følger det afgrænsede planområde på ca. 90 ha., der er omfattet
af forslag til tillæg nr. 5.032 og forslag til lokalplan nr. 5‐9‐110.
Miljøvurderingen vil derudover vurdere den udbredelse af miljøpåvirkningen, der er relevant uden for
planområdet i forhold til påvirkningens karakter.

3.6 Alternativer og referencescenariet
Lovens krav til alternativer jf. bilag 4 i miljøvurderingsloven, er først og fremmest et krav om at beskrive
referencescenariet.
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Referencescenariet
Referencescenariet beskriver det scenarie, hvor planforslagene ikke vedtages, så eksisterende forhold
videreføres. Det indebærer en fremskrivning af den udvikling, der må forventes i området inden for
rammerne af eksisterende planlægning.
I denne sag ved Kæragerholmvej er referencescenariet enslydende med den nuværende anvendelse af
planområdet, idet der ingen gældende planlægning (kommuneplanrammer eller lokalplaner) er for
området.
Den nuværende anvendelse inden for planområdet vil således fastholdes som den er, hvilket er
ensbetydende med, at området fortsat anvendes til:
‐

landbrugsarealer,

‐

mindre arealer med beskyttet natur og vandløb,

‐

offentligt tilgængelige veje og markveje,

‐

eksisterende transformerstation og telemast, samt

‐

beboelse på ejendommene beliggende med adresse på Kæragerholmvej 20 og 30.

Under hvert miljøtema i nærværende miljørapport gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i
planområdet. Dette scenarie benyttes som sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvilke påvirkninger
den nye planlægning medfører.

Alternative placeringer og afgrænsninger
Der har tidligere være arbejdet med en afgrænsning af planområdet, hvor en række matrikler inde midt i
området ikke var en del af projektet, idet lodsejeren ikke var interesseret i at være en del af projektet.
Idet det efterfølgende er lykkedes at inddrage arealerne, er den tidligere afgrænsning af planområdet
ikke længere relevant. Den eksisterende transformerstation er stadig ikke en del af planområdet.
Der er således ikke arbejdet med andre reelle alternative placerings‐ og afgrænsningsforslag eller
projektforslag ud over referencescenariet.
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4

Forhold til anden planlægning

4.1 Landsplanlægning
Natura 2000‐områder
Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder – Natura 2000‐områder – som består
af habitat‐ og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder. I Natura 2000‐områder må der bl.a. ikke
planlægges for nye arealer til byzone eller sommerhusområde samt nye større vejanlæg, trafikanlæg,
tekniske anlæg m.v.
De nærmeste Natura 2000‐områder er Natura 2000‐område nr. 12, der ligger ca. 5,3 km mod vest og
som udgøres af habitatområde nr. 12 Store Vildmose. På lidt større afstand ca. 6,4 km mod sydøst ligger
Natura 2000‐område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del, der udgøres af habitatområde nr. 218 Hammer
Bakker, østlig del. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 11 km fra planområdet.
Anlægs‐, drifts‐ og demonteringsfasen for projektet vurderes at medføre en neutral påvirkning af Natura
2000‐områder dels på grund af den store afstand til Natura 2000‐områdersamt på grund, at der ikke
forekommer væsentlige potentielle indirekte påvirkninger. Projektet medfører ikke udledninger af
miljøfremmede stoffer, der kan påvirke Natura 2000‐områder. Potentielle påvirkninger af fødegrundlag
for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder vurderes desuden ikke, at kunne
medføre væsentlige påvirkninger af arterne.

Bilag IV‐arter
EU's habitatdirektiv forpligter medlemslandene til at sikre, at indsamling og udnyttelse af en række arter
ikke påvirker eller hindrer, at arterne kan opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus. Arterne er anført på
direktivets bilag V.
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre‐ og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000‐
områderne.
Reglerne indebærer, at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der
kan skade dyrenes yngle‐ eller rasteområder.
Planområdet vurderes ikke at rumme yngle‐ eller rastebestande af bilag VI‐arter, der vil blive påvirket
negativt af projektet. Eventuelle bestande af padder tilknyttet til planområdet vil ikke blive påvirket
negativt fordi der vil blive holdt minimum 10 meters afstand til søerne i alle projektets faser. Hvis der
skal nedrives bygninger, vil nedrivningen blive foretaget under hensyntagen til eventuelle forekomster
af flagermus f.eks. ved forudgående udslusning af flagermus eller andre tiltag, der kan sikre, at der ikke
forekommer beskadigelse eller tab af individer af flagermus. Arbejdet vil desuden blive foretaget uden
for flagermusenes yngle‐ eller dvaleperioder.
Projektet vurderes samlet set ikke at medføre negative påvirkninger af bestande af flagermus og andre
bilag IV‐arter.

Vandrammedirektivet
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af bl.a. vandløb og søer, kystvande og
grundvand i alle EU‐lande.
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EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i Lov om vandplanlægning3. Lov om
vandplanlægning indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar,
miljømål, planlægning og overvågning mv.
Planområdet er omfattet af Vandområdeplan 2015‐2021 for Vand‐områdedistrikt I – Jylland og Fyn.
Området ligger i Hovedvandopland 1.2 Limfjorden.
Planlægningen er ikke i strid med vandområdeplanen med tilhørende bekendtgørelser.

4.2 Regional planlægning
Region Nordjylland har haft forslag til Råstofplan 2020 i høring fra 6. marts til 1. oktober 2020.
Idet der er udlagt nye områder i råstofplanen, er denne udsendt i supplerende høring fra 1. februar til
29. marts 2021.
Med råstofplan 2020 udlægges ingen nye graveområder eller interesseområder i eller op til
planområdet ved Kæragerholmvej. Nærmeste råstofgraveområde er beliggende omkring 3 km vest for
planområdet, vest for Milbakvej og nord for Nørhalne. Nærmeste interesseområde er beliggende
omkring 8 km sydvest for planområdet, vest for Vadum og syd for Nørhalne.
Af ”Mulighedernes Nordjylland: Regional udviklingstrategi 2020‐2023” fremgår bl.a. at regionen og de
nordjyske kommuner samarbejder om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi.
Omstillingen af energistrukturen skal foregå smidigt, og opleves som en gevinst, og ikke et tab for
livskvaliteten.
I Klimahandlingsplan for Region Nordjylland 2019‐2022, er det fastsat, at Parisaftalens reduktionsmål
skal sætte rammen for den omstilling, der skal ske i regionen som samfund. Ifølge Parisaftalen skal
Danmark reducere CO2‐udledning med 40% inden 2030, og i 2050 skal udledningen nå ”netto‐nul”,
hvilket vil sige, at der ikke udledes mere CO2 end hvad jordens planter, træer og havet kan omsætte.
Dette svarer til 85‐90% reduktion.
Gennem projektet ”Et Energisk Nordjylland” har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i
samarbejde formuleret den målsætning, at Nordjylland i 2050 skal være 100% dækket med fossilfri
energi til el, varme og transport, og vel at mærke energi som produceres indenfor regionens egen
geografi. Dette kræver omlægning af trafikken væk fra olie (benzin og diesel) over til el, biogas og brint,
og en omstilling af el‐ og varmeproduktion væk fra brug af kul og naturgas.
Planlægningen er derfor i overensstemmelse med principperne i den regionale udviklingsplan, herunder
både råstofplan 2020 og klimahandlingsplan 2019‐2022.

4.3 Gældende kommuneplan
Planområdet, samt dettes næromgivelser, er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i den gældende
kommuneplan for Aalborg Kommune.
Den eksisterende kommuneplan indeholder ikke specifikke retningslinjer for etablering af solcelleanlæg.
Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen:

3

Bekendtgørelse af lov nr. 126 af 26/01/2017 om vandplanlægning.
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Retningslinje 11.1.1 Målsætning for det åbne land
Planområdet er beliggende i det åbne land.
Det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur omhandlende det åbne land, at Aalborg Kommune
ønsker at være en klima‐ og energiansvarlig kommune, iht. Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi
og Klimastrategi. For at imødekomme dette, er opstillet en række kommunale mål, som understøttes af
planlægningen for solceller ved Kæragerholmvej:
-

I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængige af fossile brændsler.
80 % af elforbruget i Aalborg Kommune skal i 2050 dækkes af strøm produceret af vindmøller,
opsat i kommunen.
Kommunen prioriterer placeringen af energianlæg i det åbne land. En sådan udbygning kan få
visuelle konsekvenser for naboer, landskab mv.

Det fremgår ligeledes af hovedstrukturen, at opførelse af energianlæg som fx solcelle‐/solvarmeanlæg
mv. i det åbne land betyder, vil medføre at store arealer inddrages til andet formål end åben land
interesser. Placering af anlæg skal tage hensyn til landskabet og de arkitektoniske kvaliteter og vil
afhænge af det enkelte projekt.
Af kommuneplanens retningslinje 11.1.1 Målsætning for det åbne land, fremgår at hensynet til alle
interesser skal søges tilgodeset ved planlægning og administration af det åbne land. Prioriteringen af de
forskellige interesser skal ske med udgangspunkt i kommuneplanens mål for det åbne land. Sigtet med
planlægningen er at bevare det åbne land som område til jordbrugsproduktion, råstofindvinding,
naturbeskyttelse og friluftsliv.
Retningslinje 11.1.4 Ændret arealanvendelse i de særlige værdifulde natur‐, landbrugs‐ og graveområder
i det åbne land
Af kommuneplanens retningslinje 11.1.4 om ændret arealanvendelse i de særlige værdifulde natur‐,
landbrugs‐ og graveområder i det åbne land fremgår, at der i disse områder ikke må inddrages arealer til
egentlig byudviklings, ligesom der som hovedregel ikke må ændres arealanvendelse eller opføres
bebyggelse, der ikke har direkte tilknytning til områdets hovedinteresse.
Retningslinjen er ikke et forbud mod ny bebyggelse i de særlige værdifulde områder, men angiver, at
visse former for arealanvendelse og byggeri kan være uforeneligt med målsætningen for områderne.
Retningslinje 11.1.5 Tekniske anlæg i de særlige værdifulde natur‐, landbrugs‐ og graveområder
Af kommuneplanens retningslinje 11.1.5 om tekniske anlæg i de særlige værdifulde natur‐, landbrugs‐
og graveområder fremgår, at der kun må etableres veje, energiforsyningsanlæg og andre tekniske anlæg
i disse områder, hvis etableringen kan ske uden væsentlig tilsidesættelse af åben land interessen. Ved
etablering af tekniske anlæg skal de berørte interesser i videst muligt omfang respekteres.
På trods af ønsket om at friholde de særlige områder er der i kommuneplanen reserveret arealer til
tekniske anlæg. Hvis der opstår ønsker om nye større anlæg. der griber ind i åben land interessen,
vurderer kommunen, om de er så betydningsfulde for samfundet, at det bør føre til en nedprioritering af
åben land interesserne gennem optagelse i kommuneplanen.
Retningslinje 11.2.2 Særligt værdifulde landbrugsområder
Planområdet er beliggende inden for et areal, som i den gældende kommuneplan er udlagt til særligt
værdifuldt landbrugsområde.
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Ifølge kommuneplanens retningslinje 11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder må der ikke
planlægges for eller etableres anlæg, der på væsentlig måde begrænser mulighederne for
landbrugsdrift, Inden for de særlige værdifulde landbrugsområder.
Etablering af solcelleanlæg anses som være i overensstemmelse med målsætningerne for særligt
værdifulde landbrugsarealer, idet anlægget ikke er til hinder for, at planområdet fortsat udnyttes til
landbrugsmæssige formål som dyrehold eller dyrkes som en kombination af solceller og landbrug, kaldet
Agro PV. Se yderligere redegørelse i kapitel 8.
Retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn
Planområdet er beliggende indenfor 13 km fra sikkerhedszonen omkring Aalborg Lufthavn. I henhold til
"Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning" samt EU Forordning nr. 139/2014 af 12.
februar 2014 må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle indenfor 13 km fra
sikkerhedszonen uden godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Kommuneplanens retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn fastsætter begrænsninger og hensyn ved
etablering af anlæg, der kan tiltrække fugle. Af hensyn til flyvesikkerheden sendes alle ansøgninger om
anlæg af kunstige søer, oprensning af søer, genopretning af vådområder m.v. inden for en zone på 10
km fra tærsklen af start‐ og landingsbanerne til høring hos Forsvarets Bygnings‐ og
Etablissementstjeneste, inden tilladelse gives.
Planlægningen giver ikke mulighed for etablering af regnvands‐ eller forsinkelsesbassiner ol. hvorfor
denne er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for Aalborg lufthavn.
Retningslinje 14.1.1 Placering af tekniske anlæg
Af kommuneplanens retningslinje 14.1.1 om placering af tekniske anlæg, fremgår blandt andet, at
placering af master, møller og øvrige tekniske anlæg i det fysiske miljø, skal ske på en måde, som tager
hensyn til landskabet og de arkitektoniske kvaliteter. Udformningen af de enkelte anlæg skal ske under
de samme hensyn.
Tekniske anlæg i såvel byerne som i det åbne land, er en forudsætning for ‐ og et resultat af det
moderne samfund. Anlæggene kan betyde store indgreb i omgivelserne. Formålet med retningslinjen er
at sikre en placering af tekniske anlæg med færrest mulige gener for landskab og befolkning og samtidigt
sikre den mest optimale udnyttelse af anlæggene.
Dette er ensbetydende med, at solcelleanlægget ved Kæragerholmvej kan etableres under hensyn til
landskabet og de omkringliggende nabobeboelser, samtidig med at der sikres optimal udnyttelse af
arealerne til elproduktion. Disse hensyn er således indarbejdet i planlægningen for solcelleanlægget.
Retningslinje 14.2.1 Planlægning af vindmølleparker
En mindre del af planområdet omkring Gammel Vråvej er beliggende inden for areal udlagt til planlagt
vindmøllepark ved Gammel Vrå Enge iht. planlovens §11a, nr. 5.
Af retningslinjen fremgår blandt andet, at områderne til planlægning af vindmølleparker, er udlagt til
opsætning af vindmøller med en totalhøjde på mellem 125 og 150 meter, og at der ikke kan opføres
andre vindmøller eller større tekniske anlæg inden for områdeudpegningerne.
Vindmølleparken ved Gammel Vrå Enge er opført på baggrund af en vedtaget lokalplan 14‐022 for
Vindmøller ved Gammel Vrå Enge, Tylstrup indenfor kommuneplanramme 5.9.V2 for tekniske anlæg –
vindmøller, og omfatter 15 vindmøller med en totalhøjde på 70 meter.
Planområdet omfatter kun en mindre del af det udpegede område til vindmøllepark ved Gammel Vrå
Enge. Solcelleanlægget er reversibelt og har en forventet levetid på omkring 30 år. Solcelleanlæg er ikke
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støjfølsom arealanvendelse, og vil derfor ikke være til hinder for opførsel af større vindmøller indenfor
områdeudpegningen. Samlet set, vurderes solcelleanlægget ved Kæragerholmvej ikke at være til hinder
for, at der på sigt kan opsættes større vindmøller inden for det planlagte område til vindmøllepark ved
Gammel Vrå Enge.

4.4 Forslag til kommuneplanrevision 2021
Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde forslag til ny kommuneplan 2021. Det forventes at forslag
til kommuneplan sendes i offentlig høring i forsommeren/sommeren 2021, hvorefter det endeligt
vedtages i eftersommeren/‐året 2021.
Kommuneplanrevision 2021 er en totalrevision af hele kommuneplanværktøjet, hvor Hovedstruktur og
Retningslinjer har gennemgået en fuld revision, og hvor By‐, Bydelsplaner og Kommuneplanrammer
hovedsagelig blot er blevet opdateret.
Planområdet er omfattet af følgende nye eller ændrede retningslinjer i forslag til kommuneplan 2021:
Retningslinje for særligt værdifulde landbrugsområder
Med forslag til ny kommuneplan 2021 ændres udpegningen af særligt værdifulde landbrugsarealer.
Dette medfører at planområdet ikke længere vil være udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.
Se yderligere redegørelse i kapitel 8.
Ny retningslinje for solenergianlæg
Med forslag til kommuneplan 2021 udpeges solenergiområder og energilandskaber hvor indenfor der
kan planlægges for henholdsvis solenergianlæg og solenergianlæg sammen med andre energianlæg. Der
indarbejdes ligeledes mål og generelle retningslinjer for solenergianlæg i kommuneplan 2021 for
Aalborg Kommune.
Der er i planloven, modsat vindmøller, ikke krav om, at kommunerne foretager en overordnet
planlægning i kommuneplanen for udlægning af arealer til større solenergianlæg. Forslag til Aalborg
Kommuneplan 2021 indeholder planlægning for større solenergianlæg for at sikre balancen mellem
udbygningen af vedvarende energi og hensyn til beskyttelsen af landskabet, jordbrugsinteresser,
naturinteresser, naboer, mv.
Af Byrådets mål fremgår blandt andet, at man vil fremme vedvarende energi i overensstemmelse med
de nationale mål og arbejde for at andelen af vedvarende energi øges i Aalborg Kommune, ved at give
mulighed for planlægning af store solenergianlæg indenfor udpegede energilandskaber.
Det fremgår ligeledes, at kommunen ønsker at sikre, at store solenergianlæg etableres i de der til
udpegede områder, og at planlægningen skal ske under hensyntagen til naboer, natur, kulturhistorie og
landskab, og så vidt muligt understøtte synergieffekter.
Planområdet udlægges som en del af et større energilandskab se kort 4.1, og planerne omfattes af de
nye retningslinjer for store solenergianlæg (større end 2 hektar).

46

Kort 4.1: Området omkring Kæragerholmvej udlægges som energilandskab med kommuneplan 2021. Energilandskaberne er
markeret med rød flade. Planområdet er markeret med sort prikket linje. Nord er op.

Af den nye retningslinje for energilandskaber fremgår at der kan udpeges nye områder til energianlæg
inden for de udpegede energilandskaber. Den konkrete planlægning forudsætter, at kommuneplanens
retningslinjer for de enkelte typer af energianlæg overholdes, fx afstandskrav, og i respekt for
naturinteresser, landskabsinteresser, kulturmiljøer og øvrige miljømæssige forhold.
Indenfor de udpegede energilandskaber må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til anvendelser,
der umuliggør opførelse af energianlæg indenfor det enkelte energilandskab.
Af den nye retningslinje for solenergianlæg (større end 2 ha) fremgår yderligere, at i de udpegede
energilandskaber skal den konkrete planlægning tilgodese, at andre energianlæg så vidt muligt kan
placeres i sammenhæng med solenergianlæg.
Den konkrete planlægning for solenergianlæg skal tilgodese følgende:
-

Solenergianlæg skal tilpasses landskabet, området og omgivelsernes særlige karakter gennem
en landskabelig helhedsplan.
Vigtige landskabskig skal sikres, og særlige landskabstræk understreges – fx ved opdeling af
anlægget eller bevaring af læhegn.
Omfanget af afskærmende beplantning vil bero på en konkret vurdering og landskabskarakteren
for området.
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-

-

-

-

Hvis der etableres afskærmende beplantning, skal der både etableres beplantning, som vokser
hurtigt og sikrer en afskærmende funktion fra starten af, og mere permanent beplantning.
Beplantning skal som udgangspunkt bestå af hjemmehørende arter og vælges, så beplantningen
også fungerer som effektiv visuel afskærmning om vinteren.
Anlægget må ikke medføre blændingsgener.
Som udgangspunkt skal anlæg placeres minimum 10 meter til skel, og minimum 50 meter til
beboelse og tilhørende opholdsarealer. Afstand vil bero på en konkret vurdering.
Virkningen som fysisk barriere skal søges minimeret, både for dyr og mennesker.
Der skal skabes grønne korridorer gennem anlægget. Korridorerne skal placeres, så de i videst
muligt omfang skaber sammenhæng mellem naturområder og fungerer som økologiske
spredningskorridorer. Antallet og bredden på de grønne korridorer skal fastlægges på baggrund
af en analyse af de stedsspecifikke forhold.
Sikre så lidt hegning som muligt. Hvor der etableres hegn, skal nederste del af hegnet være
stormasket, så smådyr kan passere.
Sikre opretholdelse eller etablering af offentlige stiforbindelser og/eller markveje gennem eller i
tilknytning til anlægget, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til omkringliggende bysamfund og
bebyggelse.
Give mulighed for afgræsning med husdyr fx får, etablering af vandhuller, udsåning af græs med
en stor andel af blomsterfrø eller andet, som fremmer den lokale biodiversitet.
Vedvarende energianlæg kan etableres indenfor lavbundsarealer. Inden for lavbundsarealer, der
kan genoprettes som vådområder (arealer med et tørveindhold på mere end 6 %), vil det
betyde, at anlægget skal kunne tåle, at området står/kan komme til at stå helt eller delvist under
vand, samt at serviceveje og transformatorstationer planlægges og etableres, så de ikke
umuliggør etableringen af vådområde.

Solenergianlæg skal fjernes senest et år efter, driften ophører.
I planlægningen og projektet for solcelleanlæg ved Kæragerholmvej er ovenstående retningslinjer
indarbejdet på følgende vis:
-

-

-

-

På baggrund af landskabet i og omkring solcelleområdet, er solcelleparkens påvirkning vurderet,
herunder om der er behov for afværgetiltag pba. af landskabet. Se kapitel 6.
Med planlægningen sikres, at solcelleanlægget omkranses med et beplantningsbælte, for at
afskærme for indkig og hindre blændingsgener fra solcelleanlægget. Der stilles vilkår om, at
beplantningsbæltet skal bestå af hjemmehørende træer og buske, og sammensættes så ledes, at
det virker afskærmende i hele højden, samt være minimum 3 rækker og 6 meter bredt.
Solcelleanlægget placeres minimum 10 meter til skel, og minimum 50 meter til beboelse og
tilhørende opholdsarealer.
For at hindre barrierevirkning, og sikre offentlige stiforbindelser/markveje opretholdes grusveje
gennem planområdet, som vist på lokalplanens kortbilag 1, så der sikres adgang til naturarealer
nord for solcelleparken.
Der indarbejdes en faunapassage i 25 meters bredde, gennem anlægget fra nord til syd.
Faunapassagen placeres langs en eksisterende grusvej fra Kæragerholmvej til mosearealet mod
nord, og langs et eksisterende læhegn fra Kæragerholmvej mod syd. Inden for faunapassagen
må der ikke etableres solceller eller tekniske anlæg, hvilket er afspejlet i udformningen af
bygefeltet hertil.
En række bevaringsværdige beplantningsbælter bevares med lokalplanen.
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-

-

Solcelleanlægget kan indhegnes på indersiden af beplantningsbæltet. Med planlægningen stilles
krav om, at trådhegnet skal hæves over jorden eller have en maskestørrelse, som tillader mindre
dyr at passere lokalplanområdet.
Med planlægningen sikres mulighed for at lokalplanområdet kan afgræsses af husdyr.
Med planlægningen stilles krav om, at det tinglyses på de pågældende matrikler, at
solenergianlægget skal fjernes senest et år efter, at driften ophører.

Retningslinjerne for solenergianlæg er således indarbejdet i planlægningen og projektet for
solcelleanlæg ved Kæragerholmvej.
Nye retningslinjer for potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder
Med revisionen af kommuneplanen udlægges nye store arealer som potentielle økologisk forbindelser
og potentielle naturområder.

Kort 4.2: Forslag til kommuneplan 2021 ‐ udlæg af arealer til særlige naturområder (mørk grøn skraveret flade), potentielle
naturområder (mørk grøn prikket flade) samt planområdet (sort prikket linje).

Størstedelen af planområdet vil med forslag til kommuneplan 2021 være beliggende i et område
udpeget som potentiel økologisk forbindelse og potentielt naturområde, som er en del af Grønt
Danmarkskort se kort 4.2 og kort 4.3.
Områder udlagt som potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder karakteriseres som
værende planlægningsområder. Dette er ensbetydende med, at kommunen forholder sig til
udpegningerne, og prioriterer disse ift. den ønskede udvikling på arealerne ifm. konkret planlægning
inden for udpegningerne.
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Kort 4.3: Forslag til kommuneplan 2021 ‐ udlæg af arealer til økologiske forbindelser (mørk grøn flade), potentielle økologiske
forbindelser (lys grøn flade) samt planområdet (sort prikket linje).

Af retningslinjen for Grønt Danmarkskort, fremgår at udlagte potentielle naturområder og potentielle
økologiske forbindelser udenfor byerne, normalt skal søges friholdt for byudvikling, samt for tekniske
anlæg, øvrige anlæg o.l. Det fremgår ligeledes, at der i særlige tilfælde kan etableres tekniske anlæg,
øvrige anlæg o.l., som integrerede elementer i samspil med natur‐ og rekreative interesser, hvis de ikke
med rimelighed kan henvises til en placering uden for Grønt Danmarkskort. Der skal tilstræbes
synergieffekter, fx med græsning af dyr og afskærmning med læhegn.
Det fremgår ligeledes at i de udlagte økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal
forbindelser for dyr og mennesker samt udveksling af svampe og planter sikres og forbedres. Afskæres
forbindelsen undtagelsesvis af anlæg, fx veje, jernbaneforbindelser, ledninger o.l., skal disse indrettes
sådan, at spredningsmulighederne opretholdes. Dette kan ske ved at etablere faunapassager og
ledelinjer som skovbryn, læhegn, udyrkede bræmmer langs vandløb mv.
De rekreative forbindelser skal ligeledes opretholdes, så cykelruter og stier opretholdes. Undtagelsesvis
kan der ved særlige tilfælde efter en konkret vurdering etableres hegn fx ifm. naturplejeprojekter.
Generelt kan der indenfor Grønt Danmarkskort etableres anlæg, der understøtter arealernes funktion
som natur‐/rekreativt areal, men kun som integrerede elementer i samspil med stedernes natur‐,
landskabs‐ og rekreative interesser.
Med planlægningen og projektet omhandlende solceller ved Kæragerholmvej, er ovenstående
retningslinjer indarbejdet således:
‐

Med planlægningen sikres mulighed for at lokalplanområdet kan afgræsses af husdyr.
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‐

‐

‐
‐

‐

Med planlægningen sikres, at solcelleanlægget afskærmes med læhegn. Der stilles vilkår om, at
beplantningsbæltet skal bestå af hjemmehørende træer og buske, og sammensættes så ledes, at
det virker afskærmende i hele højden, samt være minimum 3 rækker og 6 meter bredt.
Med planlægningen sikres en respektafstand til skovbryn på minimum 10 meter, hvor indenfor
der ikke må etableres anlæg, beplantning og hegn. Arealet skal holdes lysåbent, ved årlig slåning
i sensommeren for at forhindre opvækst af vedplanter, for at sikre skovbrynet som levested for
dyr og planter.
Med planlægningen sikres en respektafstand til beskyttede og kommunale vandløb, på
minimum 8 meter, hvor indenfor der ikke må opføres anlæg, beplantning og hegn.
Solcelleanlægget kan indhegnes på indersiden af beplantningsbæltet. Med planlægningen stilles
krav om, at trådhegnet skal hæves over jorden eller have en maskestørrelse, som tillader mindre
dyr at passere lokalplanområdet.
Solcelleområdet omfatter ikke rekreative værdier eller arealet til friluftsliv. For at hindre
barrierevirkning, sikrer lokalplanen at Kæragerholmvej, der er en overordnet rekreativ rute/sti,
ikke ændres med solcelleprojektet, samt at andre offentlige stiforbindelser/markveje
opretholdes gennem planområdet, som vist på lokalplanens kortbilag 1. Hermed sikres adgang
til naturarealer nord for solcelleparken.

Planlægningen og projektet for solceller ved Kæragerholmvej har således integreret retningslinjerne for
potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser i det omfang det har givet mening i
forhold til de eksisterende forhold og strukturer i og omkring planområdet.
Kommunen har vurderet, at planlægningen for solcelleanlæg ved Kæragerholmvej vil medføre, at
udpegningerne som potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse på arealerne, ikke
indarbejdes som en del af kommuneplanen ved endelig vedtagelse af den nye kommuneplan.
Planlægningen vurderes at medføre ingen eller en meget lille påvirkning ift. de for potentielle økologiske
forbindelser og potentielle naturområder. Efter etablering af solcelleprojektet vil mindre dyr og planter
kunne anvende beplantningsbælterne og de tilsåede arealer som spredningsveje i et omfang der er
tilsvarende eller større end under de eksisterende forhold. Arter af hjorte vil ikke kunne passere de
stormaskede hegn men der er tale om arter, der kan bevæge sig over store afstande i løbet af kort tid og
de vil være i stand til sprede sig ved, at vandre uden om planområdet.

4.5 Eksisterende planlægning
Planområdet er ikke omfattet af eksisterende planlægning, hverken rammeområder udlagt i
kommuneplanen eller lokalplanlægning.
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5

Natur

I dette kapitel gennemgås de potentielle påvirkninger, som planlægningen kan have på plante‐ og
dyreliv, herunder deres levesteder i form af beskyttede naturarealer, fredskov samt yngle‐ og
rasteområder for bilag IV‐arter. Afsnittet omfatter også vurdering efter Habitatbekendtgørelsens
bestemmelser om Natura 2000‐områder. Afsnittet omfatter desuden søer og vandløb.

5.1 Metode
Der er indsamlet viden fra offentlige datasamlinger, der er tilgængelige på Danmarks Miljøportal /2/
samt data fra DOFbasen /5/. Den tilgængelige viden om udbredelsen af truede og beskyttede arter i
Danmark er desuden gennemgået. Herunder det generelle kendskab til bilag IV‐arternes udbredelse i
Danmark /3 og 4/ samt relevante resultater af det nationale overvågningsprogram med delprogram for
terrestriske naturtyper og arter /7/.
Ydermere er disse informationer suppleret med data fra en ekstensiv feltbesigtigelse af planområdet,
som Profus Naturrådgivning har gennemført den d. 23. marts 2021. Formålet med feltbesigtigelse var at
vurdere udvalgte arealers og træbevoksningers potentielle værdi som raste‐ og ynglelokalitet for bilag
IV‐arter samt vurdering af hjortes udnyttelse af forskellige §3‐områders værdi som levested for hjorte.
I det følgende beskrives forekomster af lysåbne naturområder, søer og vandløb, der er beskyttede under
§3 i naturbeskyttelsesloven, arealer med fredskov samt forekomster af beskyttede og truede arter.
Miljøkonsekvensrapporten skal forholde sig til den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter
og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og planter (Habitatdirektivet) og Europa Parlamentets og Rådets direktiv
2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (Fugledirektivet).
Der vil i dette afsnit være særligt fokus på natur omfattet af naturbeskyttelsesloven, Natura 2000
områder, særligt beskyttede arter (bilag IV arter, herunder især arter af flagermus) og naturområder
udlagt i kommuneplanen som f.eks. biologiske spredningskorridorer, særlige naturområder samt lokale
bestande af fugle.
Miljøpåvirkningernes væsentlighed er vurderet ud fra arealernes vurderede naturværdi, omfanget af
den direkte arealmæssige påvirkning og mulighed for at opretholde arealernes biologiske funktionalitet
som levested for dyre‐ og plantearter.

Manglende viden
Det vurderes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af planlægningens
konsekvenser for naturtyper og arter, da solcellerne placeres på dyrkede arealer, og da der i øvrigt tages
hensyn til arealer med kortlagt beskyttet natur.

5.2 Miljømål og eksisterende forhold
I dette afsnit redegøres overordnet for den lovgivning, samt de bestemmelser og retningslinjer der
regulerer forholdet omkring natur.
Idet plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, og lokalplanen er således en
såkaldt ”projektlokalplan”, vil planlægningens miljøpåvirkning og projektets miljøpåvirkning som
udgangspunkt være sammenfaldende.
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Planområdet består primært af dyrkede arealer hvoraf en stor andel anvendes til energipil. De øvrige
arealer anvendes til forskellige afgrøder og græs. Planområdet gennemskæres af den asfalterede
Kæragerholmvej, der løber i en nordøstlig retning. Inden for planområdet ligger to ejendomme med
omgivende haver på nordsiden af vejen. Begge ejendommes haver rummer forskellige arter af nåle‐ og
løvtræer. Der forekommer desuden flere jordveje i området.
Der er ingen egentlige skovområder, men flere læhegn langs de dyrkede arealer består af større træer
og i et østligt hjørne af planområdet forekommer et mindre areal med enkelte større træer, der også
rummer en mindre sø. Søen, samt to andre mindre søer inden for planområdet, er registrerede som
beskyttede naturarealer, se afsnittet om §3 beskyttet natur, søer og vandløb forneden.

Natura 2000
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområde i EU. Områderne skal bevare og
beskytte sjældne naturtyper og vilde dyr‐ og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for
EU‐landene. EU’s overordnede direktiver til beskyttelse af naturen er fuglebeskyttelsesdirektivet /10/ og
habitatdirektivet /9/. Natura 2000 omfatter habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder. Ramsarområder er udpeget på baggrund af Ramsarkonventionen om beskyttelse af
vigtige vådområder og vandfugle /11/ Alle Ramsarområder er arealmæssigt sammenfaldende med et
eller flere fuglebeskyttelsesområder.
Det er myndighedernes ansvar, at der sikres eller genoprettes gunstig bevaringsstatus for de forskellige
naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000‐områderne. Med gunstig
bevaringsstatus menes, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper
og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og
naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika. Det medfører, at habitatområderne skal beskyttes
mod planer og projekter, der kan påvirke naturen i områderne negativt
Habitatområderne udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter,
som har betydning for EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpegede for at opretholde og sikre
levesteder for bestande af yngle‐ og trækfugle, som har betydning for EU. For naturtyper indebærer
gunstig bevaringsstatus typisk, at arealet med den pågældende habitatnaturtype skal være stabilt eller
stigende, mens det for arter gælder, at såvel bestandene som arealerne af de levesteder, de er tilknyttet
til, skal være stabile eller stigende.
Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række
dyre‐ og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller
udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV. For dyrearter som fremgår af direktivets bilag IV,
forbydes blandt andet beskadigelse eller ødelæggelse af yngle‐ eller rasteområder.
De nærmeste Natura 2000‐områder er Natura 2000‐område nr. 12, der ligger ca. 5,3 km mod vest og
som udgøres af habitatområde nr. 12 Store Vildmose. På lidt større afstand ca. 6,4 km mod sydøst ligger
Natura 2000‐område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del, der udgøres af habitatområde nr. 218 Hammer
Bakker, østlig del.
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Kort 5.1: Planområdets beliggenhed i forhold til de nærmeste Natura 2000‐områder.
Udpegningsgrundlaget for habitatområderne nr. 12 Store Vildmose og nr. 218 Hammer Bakker, østlig
del, udgøres af en række våde og tørre habitatnaturtyper samt arterne hedepletvinge, havlampret, stor
vandsalamander og odder.
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 12
Naturtyper:
Indlandssalteng* (1340)
Søbred med småurter (3130)
Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160)
Vandløb (3260)
Tør hede (4030)
Surt overdrev* (6230)
Tidvis våd eng (6410)
Urtebræmme (6430)
Højmose* (7110)
Nedbrudt højmose (7120)
Hængesæk (7140)
Stilkege‐krat (9190)
Skovbevokset tørvemose* (91D0)
Arter:
Hedepletvinge (1065)
Havlampret (1095)
Odder (1355)
Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000‐området. Tal i parentes henviser til de talkoder,
som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf.
habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

Tabel 5.1: Udpegningsgrundlag for habitatområderne nr. 12 Store Vildmose /14/
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 218
Naturtyper:
Brunvandet sø (3160)
Tør hede (4030)
Enekrat (5130)
Surt overdrev* (6230)
Tidvis våd eng (6410)
Hængesæk (7140)
Bøg på mor (9110)
Bøg på muld (9730)
Stilkege‐krat (9190)
Elle‐ og askeskov* (91E0)
Arter:
Stor vandsalamander (1166)
Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000‐området. Tal i parentes henviser til de talkoder,
som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf.
habitatdirektivet.

Tabel 5.2: Udpegningsgrundlag for habitatområderne nr. 218 Hammer Bakker, østlig del. /15/.
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 15
Naturtyper:
Sandbanke (1110)
Lagune* (1150)
Rev (1170)
Strandeng (1330)
Enårig strandengsvegetation (1310)
Indlandssalteng* (1340)
Grå/grøn klit* (2130)
Næringsrig sø (3150)
Vandløb (3260)
Enekrat (5130)
Surt overdrev* (6230)
Urtebræmme (6430)
Kildevæld* (7220)
Bøg på muld (9130)
Stilkege‐krat (9190)
Elle‐ og askeskov* (91E0)
Arter:
Gul Stenbræk (1528)
Kildevældsvindelsnegl (1013)
Bæklampret (1096)
Havlampret (1095)
Spættet sæl (1365)

Vadeflade (1140)
Bugt (1160)
Strandvold med flerårige planter (1220)
Indlandssalteng* (1340)
Strandeng (1330)
Forklit (2110)
Kransnålalge‐sø (3140)
Brunvandet sø (3160)
Tør hede (4030)
Kalkoverdrev* (6210)
Tidvis våd eng (6410)
Hængesæk (7140)
Rigkær (7230)
Ege‐blandskov (9160)
Skovbevokset tørvemose*(91D0)
Hedepletvinge (1065)
Skæv vindelsnegl (1014)
Flodlampret (1099)
Odder (1355)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr.1
Fugle:
Rørdrum (Y)
Skestork (TY)
Knopsvane (T)
Pibesvane (T)
Sangsvane (T)
Grågås (T)
Kortnæbbet gås (T)
Bramgås (T)
Lysbuget knortegås (T)
Pibeand (T)
Krikand (T)
Hvinand (T)
Toppet skallesluger (T)
Rørhøg (Y)
Hedehøg (Y)
Blishøne (T)
Klyde (TY)
Hjejle (T)
Almindelig ryle (Y)
Brushane (Y)
Splitterne (Y)
Fjordterne (Y)
Havterne (Y)
Blåhals (Y)
Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000‐området. Tal i parentes henviser til de talkoder,
som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf.
habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).
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Tabel 5.3: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning, Ramsarområde nr. 7 Ulvedybet
og Nibe Bredning og habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. /16/

De nærmeste fuglebeskyttelsesområder, der ligger ved Limfjorden ca. 11 km mod sydvest, er
Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning i Limfjorden, der indgår i Natura 2000‐
område nr. 15. Fuglebeskyttelsesområdet er arealmæssigt sammenfaldende med Ramsarområde nr. 7
Ulvedybet og Nibe Bredning og habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet udgøres af 23 arter af ynglefugle og trækgæster.
Flere arter på udpegningsgrundlaget; hjejle, sang‐ og pibesvane, kortnæbbet gås og grågås kan
potentielt raste eller fouragere på landbrugsarealer. De øvrige arter vurderes ud fra deres adfærd og
levevis ikke potentielt, at kunne forekomme i væsentligt omfang i planområdet.

Bilag IV‐arter
En række danske arter er listet på Habitatdirektivets bilag IV, og er dermed omfattet af en særlig streng
beskyttelse, der omfatter individer af arterne samt arternes raste‐ og ynglelokaliteter.
To arter af flagermus, vandflagermus og sydflagermus forekommer med relativ stor sandsynlighed i
omegnen af planområdet. På større afstand kan der forekomme arterne damflagermus, langøret
flagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus og brunflagermus. Udbredelsen af de forskellige
flagermusarter er ikke kendt i detaljer landet over, og det vurderes, at flere arter end vandflagermus og
sydflagermus vil kunne forekomme fouragerende i eller nær planområdet.
Området rummer flere høje og veludviklede læhegn, og flere steder langs planområdets afgrænsning
forekommer tilstødende skovbryn, der vurderes at udgøre potentielle fourageringslokaliteter og
ledelinjer for flagermus. Planområdet rummer flere mindre søer, hvoraf særligt en sø i den nordøstlige
del, udgør potentielle fourageringslokaliteter for vandflagermus.
Planområdet rummer mange træer, særligt i læhegn og i haver omkring bygninger. De fleste træer er
dog relativt unge og små, og der er meget få træer der rummer hulheder, der vurderes at udgøre
potentielle yngle‐ eller rastelokaliteter for flagermus /1/. Ved en besigtigelse af bygningerne i
planområdet blev der ikke konstateret forekomster af flagermus, men flere af bygningerne rummede
hulheder som ikke kunne undersøges tilstrækkeligt til helt, at udelukke potentielle forekomster af yngle‐
eller rastebestande af flagermus i nogle af bygningerne /1/. Se notat om besigtigelse af solcelleområde
ved Kæragerholmvej i appendiks II.
Odderen er tilknyttet vandløb og søer og forekommer i hele Jylland. Det må formodes, at odderen kan
forekomme i omegnen af, eller inden for planområdet, der rummer flere mindre vandløb.
Der er kendte forekomster af stor vandsalamander samt muligvis spidssnudet frø i en sø tæt på
planområdet.
Der er ingen kendte forekomster af markfirben tæt på planområdet, der ikke rummer potentielt egnede
levesteder for markfirben /1/.
For alle øvrige bilag IV‐arter, herunder arter af insekter, vurderes der ikke på baggrund af kendskabet til
deres forekomster at være potentiale for forekomster i nærheden af planområdet /1, 3 og 4/.
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Økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesområder
De økologiske forbindelseslinjer i Danmark er primært udpeget for at forbedre spredningen af pattedyr
som odder, grævling og mårdyr. De vil dog også kunne opfylde en lang række mindre krævende arters
behov, f.eks. mus, rådyr og padder.
I den nuværende kommuneplan for Aalborg Kommune, er udlagt økologiske forbindelser og
naturbeskyttelsesområder for vilde dyr og planter. Det primære formål er at skabe bedre
sammenhænge mellem områder med høj naturkvalitet.

Kort 5.2: Naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser udlagt i den nuværende kommuneplan
for Aalborg Kommune.
Der er udpeget en økologisk forbindelse omkring Hejbæk ca. 1,2 nordøst for planområdet. /13/ Den
økologiske forbindelse er ca. 400 meter fra planområdet udvidet til at omfatte et stort rundt areal på
knap 2 km i diameter, der primært består af dyrkede arealer.
Det ligger desuden et stort område med naturbeskyttelsesinteresser ca. 3 km mod vest. Området består
primært af §3‐beskyttede eng og mosearealer.
Med forslag til ny kommuneplan for Aalborg Kommune, er udarbejdet nye retningslinjer for potentielle
naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som en del af Grønt Danmarkskort, ligesom disse
er udpeget på kort.
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Kort 5.3: Forslag til kommuneplan 2021 ‐ udlæg af arealer til særlige naturområder (mørk grøn skraveret flade), potentielle
naturområder (mørk grøn prikket flade) samt planområdet (sort prikket linje).

Størstedelen af planområdet ved Kæragerholmvej er således udpeget som potentielt naturområde og
potentiel økologisk forbindelse jf. kort 5.3. og 5.4.
Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i den eksisterende natur, synliggør ny potentiel natur og
sammenbinder naturen i et grønt netværk fra det åbne land og helt ind i byerne. Formålet med
udpegningen af særlige naturområder og potentielle naturområder er at sikre og udvikle naturarealer og
biodiversitet. Formålet med udpegningen af økologiske forbindelser og potentielle økologiske
forbindelser er dels at sammenbinde naturområderne i et netværk, og dels at prioritere et rum, hvor det
gerne skulle være fordelagtigt at udlægge ny natur, rejse skov og skabe forbindelser for både
mennesker, dyr og planter.
Områder udlagt som potentielle økologiske forbindelse og potentielle naturområder karakteriseres som
værende et planlægningsområde. Dette er ensbetydende med, at kommunen forholder sig til
udpegningerne, og prioriterer disse ift. den ønskede udvikling på arealerne ifm. konkret planlægning
inden for udpegningerne.
Af retningslinjen for Grønt Danmarkskort, fremgår at udlagte potentielle naturområder og potentielle
økologiske forbindelser udenfor byerne, normalt skal søges friholdt for byudvikling, samt for tekniske
anlæg, øvrige anlæg o.l. Det fremgår ligeledes, at der i særlige tilfælde kan etableres tekniske anlæg,
øvrige anlæg o.l., som integrerede elementer i samspil med natur‐ og rekreative interesser, hvis de ikke
med rimelighed kan henvises til en placering uden for Grønt Danmarkskort. Der skal tilstræbes
synergieffekter, fx med græsning af dyr og afskærmning med læhegn.
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Kort 5.4: Forslag til kommuneplan 2021 ‐ udlæg af arealer til økologiske forbindelser (mørk grøn flade), potentielle økologiske
forbindelser (lys grøn flade) samt planområdet (sort prikket linje).

Det fremgår ligeledes at i de udlagte økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal
forbindelser for dyr og mennesker samt udveksling af svampe og planter sikres og forbedres. Afskæres
forbindelsen undtagelsesvis af anlæg, fx veje, jernbaneforbindelser, ledninger o.l., skal disse indrettes
sådan, at spredningsmulighederne opretholdes. Dette kan ske ved at etablere faunapassager og
ledelinjer som skovbryn, læhegn, udyrkede bræmmer langs vandløb mv.
De rekreative forbindelser skal ligeledes opretholdes, så cykelruter og stier opretholdes. Undtagelsesvis
kan der ved særlige tilfælde efter en konkret vurdering etableres hegn fx ifm. naturplejeprojekter.
Generelt kan der indenfor Grønt Danmarkskort etableres anlæg, der understøtter arealernes funktion
som natur‐/rekreativt areal, men kun som integrerede elementer i samspil med stedernes natur‐,
landskabs‐ og rekreative interesser. /14/

Fredskov og skovbyggelinje
Størstedelen af det danske skovareal er registreret som fredskov. Fredskov omfatter skovarealer, som
skal benyttes til permanent skovdrift ifølge skovloven. Hvis en del af en fredskov fældes, skal der plantes
ny skov på det pågældende areal. Fredskovarealer kan dog også omfatte større eller mindre lysåbne
arealer. Ud over den direkte beskyttelse af fredskoven, kan dele af skovene udgøre væsentlige
levesteder for sårbare eller internationalt beskyttede arter, f.eks. flagermus, fugle, padder og pattedyr.
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Området omkring planområdet rummer kun mindre arealer med fredskov. Et mindre areal med fredskov
ligger op til planområdets vestlige afgrænsning. På større afstand ligger andre mindre arealer med
fredskov.
Naturbeskyttelseslovens §17 omhandler skovbyggelinjen. Her fastsættes en 300 meter byggelinje
omkring offentlige skove og om private skove på samlet over 20 ha, hvor indenfor der ikke må placeres
ny bebyggelse, campingvogne og lignende. Skovbyggelinjen har blandt andet til formål at bevare et
eventuelt indkig til skovbrynet. Den visuelle påvirkning af skovbryn er behandlet i kapitel 6.
Planområdet ligger inden for skovbyggelinjen omkring Vrå Mose, som det fremgår af kort 5.3. Med
planlægningen gives mulighed for etablering af solceller, beplantningsbælter, hegn, nødvendige interne
veje, fordelingstransformerer samt transformerstationer inden for skovbyggelinjen.
Transformerstationerne placeres dog kun i udkanten af skovbyggelinjen, bag den eksisterende
transformerstation syd for Kærageholmvej, længst væk fra skoven.
Idet planlægningen omfatter en landzonelokalplan med bonusvirkning, er dispensation til etablering af
solcelleanlæg med tilhørende nødvendige teknikbygninger, herunder også transformerstationer,
indarbejdet i planlægningen, jf. undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven §17 stk. 2 nr. 5. Ved
endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 5‐9‐110 kan solcelleanlægget derfor opstilles indenfor
skovbyggelinjen, uden at dette kræver særskilt dispensation hertil.

Kort 5.5: Fredskovsarealer og skovbyggelinje i og omkring planområdet.
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Den vestlige del af anlægget, nord for Kæragerholmvej, ligger op til fredskovsareal, der ikke er omfattet
af skovbyggelinje, se kort 5.4.
Den østlige del af solcelleanlægget, både nord og syd for Kæragerholmvej, er beliggende op til
skovlignende bevoksning, som dog ikke er omfattet af skovbyggelinje.

§3‐beskyttet natur, søer og vandløb
§3‐ beskyttet natur er områder med naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som derved er
beskyttet mod indgreb og ændringer af deres tilstand jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019
(Naturbeskyttelsesloven), som har til formål at værne om Danmarks natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for
bevarelse af dyre‐ og plantelivet. Loven regulerer betingelserne for en lang række naturtyper og
naturområder.
Planområdet rummer tre mindre §3‐søer. Planområdet er desuden langs den nordvestlige afgrænsning
delvist overlappende med en §3‐mose. Afgrænsningen af planområdet med hegn og beplantningsbælter
ligger dog ikke inden for arealet registreret som §3‐mose /2/.

Kort 5.6: §3 beskyttet natur og vandløb i og omkring planområdet.
Udenfor og omkring planområdet forekommer flere områder med §3‐beskyttede mose‐ og engarealer
samt småsøer/2/.
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Et §3‐vandløb, Kongsgrøft, løber gennem planområdet. På en del af strækningen løber det langs
Kæragerholmvej. Vandløbet fremstår som udgrøftet og udrettet /1 og 2/.

Biodiversitet
Fugle og pattedyr
Planområdet overlapper delvist med tre forskellige lokaliteter i DOFbasen /5/, der rummer
registreringer af 27 til 44 fuglearter. De væsentligste registreringer er relativt store forekomster af
rastende trækfugle som arter af gæs og svaner.
Flere mindre arter af pattedyr er vidt udbredt i Danmark f.eks. hare, pindsvin, arter af mus etc. Der må
formodes at være en række mindre arter af pattedyr, der anvender arealerne, hvor solcelleparken skal
anlægges og naturområderne mellem parkens dele som raste‐, yngle‐ og fourageringsområde. Der er
desuden kendte forekomster af rådyr og der vurderes, at være potentiale for forekomster af krondyr.
Rødlistede og fredede arter
Der er ingen kendte forekomster af fredede eller rødlistede arter i planområdet, ud over fugle, der alle
er omfattet af en generel fredning af de ikke jagtbare arter. Planområdet udgør, baseret på den
tilgængelige viden, ikke en betydningsfuld yngle‐ eller rastelokalitet for bestande af truede eller sjældne
arter.

5.3 Vurdering
I de nedenstående underafsnit vurderes på planlægningens påvirkning af naturen ved realiseringen af
projektet.

Natura 2000 ‐ Væsentlighedsvurdering
Planlægningen skal vurderes i forhold til potentielle væsentlige påvirkninger af Natura 2000‐områder,
hvilket gøres i dette afsnit.
Habitatområder og bilag IV‐arter
Realiseringen af planlægningen vurderes på grund af den store afstand og arbejdets karakter ikke, at
kunne påvirke habitatnaturtyperne i Natura 2000‐området eller arterne på udpegningsgrundlagene,
fordi de potentielle påvirkninger vil være begrænsede til arealerne meget tæt på solcelleparken.
Blandt arterne på udpegningsgrundlaget for habitatområderne er det kun odder, der kan bevæge sig
omkring over store afstande, og den vil potentielt kunne træffes omstrejfende eller fouragerende inde i
planområdet. Odder er også en bilag IV‐art. Planlægningen vurderes ikke at medføre en negativ
påvirkning af odder.
På grund afstanden til Natura 2000‐områderne vurderes planlægningen ikke at kunne medføre
væsentlige påvirkning af arterne på udpegningsgrundlagene for habitatområderne. Der vurderes
desuden ikke at forekomme væsentlige påvirkninger af Bilag IV‐arter. Bilag IV‐arterne beskrives desuden
nærmere i afsnittet om bilag IV‐arter.
Fuglebeskyttelsesområder
Af de 23 fuglearter på udpegningsgrundlaget for det nærmeste Fuglebeskyttelsesområde: Nr. 1
Ulvedybet og Nibe Bredning i Limfjorden, vurderes de fleste arter herunder, ænder, rov‐ og vadefugle,
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ud fra den almene viden om deres udbredelse og adfærd, ikke, at kunne blive påvirket væsentligt af
planlægningen.
Arterne, der primært er knyttet til havområder og kystområder, har ikke kendte væsentlige forekomster
i området og det vurderes, at bestande af arterne, der er tilknyttet fuglebeskyttelsesområderne, ikke
anvender planområdet som yngle‐, fouragerings‐ eller rasteareal.
Fem arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet: hejle, sang‐ og pibesvane,
kortnæbbet gås og grågås kan potentielt raste eller fouragere på landbrugsarealer og er truffet i eller
nær planområdet. Plaområdet rummer flere landbrugsarealer med lav vegetation, der potentielt kan
udnyttes, at de fem arter. Store dele af planområdet er dog under de nuværende forhold tilplantet med
energipil hvilket udgør arealer der er helt uegnet som levested for de fem arter.
Det vurderes relevant at beskrive forekomsterne af sang‐ og pibesvane, kortnæbbet gås og hjejle
nærmere. Der foreligger ingen væsentlige registreringer af de øvrige arter på udpegningsgrundlaget.
Blandt registreringerne er store forekomster af trækfuglene sang‐ og pibesvane med op til hhv. 2100 og
112 individer i 2012. I DOFbasen er de fleste observationer knyttet til en lokalitet uden nøjagtig
stedsangivelse. De største forekomster af svaner og gæs er dog angivet som forekommende ved
Hejbækvej, der ligger i et stort åbent område ved Lindholm Å ca. 1‐2 km nordvest for planområdet i et
område der er udpeget som økologisk korridor. I de senere år har de største forekomster af sang‐ og
pibesvane været hhv. 300 og 14 individer i det område. Den største forekomst af kortnæbbet gås fra de
tre lokaliteter var 3000 hvoraf den seneste observation fra 2021 er angivet til området ved Lindholm Å
/5/.
Ud af forekomsterne på de tre lokaliteter er enkelte angivet som forekommende i hvad, der vurderes at
være inde i planområdet. Det drejer sig om f.eks. 160 sangsvane og 3 pibesvane syd for Kæragerholmvej
i 2012. Der foreligger ingen nyere væsentlige registrerede forekomster af arterne siden 2012.
Sang‐ og pibesvane og kortnæbbet gås har en nomadisk levevis og kan have daglige bevægelser på
mange kilometer mellem rastelokaliteter på åbne vandflader og forskellige fourageringslokaliteter på
land. Arterne fouragerer gennem vintersæsonen vekslende mellem forskellige marker med f.eks.
vinterafgrøder. Det er kendetegnende for arterne, at de løbende gennem vinterhalvåret veksler mellem
forskellige fourageringslokaliteter efterhånden, som fødeudbuddet udnyttes på de enkelte lokaliteter.
Som et resultat af de vekslende dyrkningsforhold på de enkelte fourageringslokaliteter veksler de tre
arters foretrukne lokaliteter desuden fra år til år.
Det fremgår af DOFbasen /5/, at sangsvane kan træffes med tusindtallige, og pibesvane med
hundredtallige, forekomster på et stort antal forskellige lokaliteter i og omkring Store Vildmose, der
ligger vest for planområdet. Planområdet ligger lidt øst for lokaliteterne med de væsentligste
forekomster.
Den største registrerede forekomst af hjejle i de tre lokaliteter er 10 individer, hvilket er en meget lille
forekomst for den art, der ofte forekommer i tusindtallige flokke på et stort antal lokaliteter i Danmark.
Af gæs var der en enkelt registrering af 650 individer af kortnæbbet gås fra Vrå Mose /5/. Kortnæbbet
gås forekommer i tusindtallige forekomster på op til over 20.000 individer på et stort antal lokaliteter i
og omkring Store Vildmose. Der foreligger ingen registreringer af væsentlige forekomster af grågås tæt
på planområdet.
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Markerne i planområdet omfatter arealer, der potentielt kan udnyttes af hjejle, sang‐ og pibesvane samt
kortnæbbet‐ og grågås til fouragering. Størrelsen af arealet, og den potentielle værdi som
fourageringslokalitet, vurderes dog at være uvæsentlig sammenholdt med det samlede potentielle
fourageringsareal for de fem arter i de store områder omkring fuglebeskyttelsesområdet samt f.eks. ved
Store Vildmose. Det vurderes på den baggrund, at den potentielle påvirkning af bestande af svaner, gæs
og hjejle, der er tilknyttet fuglebeskyttelsesområdet, er meget lille samt, at den potentielle påvirkning
ikke udgør en potentiel væsentlige påvirkning af bestande eller delbestande af de fem fuglearter, der er
tilknyttet Natura 2000‐området.
Det vurderes desuden, at planlægningen og realiseringen her af, på grund af afstand ikke medfører
potentielle negative påvirkninger af de øvrige arter på udpegningsgrundlagene for
fuglebeskyttelsesområderne.
Der vurderes derfor samlet, at planlægningen ikke kan medføre væsentlige påvirkning af Natura 2000‐
områdernes Habitat‐ og Fuglebeskyttelsesområder. Der foretages derfor ikke en egentlig Natura 2000‐
konsekvensvurdering af planlægningen, og Natura 2000‐områder og andre internationale
beskyttelsesområder vil derfor ikke blive omtalt i de følgende vurderingsafsnit.

Bilag IV‐arter
Planområdet omfatter primært dyrkede arealer, der vurderes at have ingen eller meget ringe værdi for
bilag IV‐arter. Tre mindre søer i planområdet kan ikke udelukkes at være levested for bilag IV‐padder,
men ved en besigtigelse i 2021 /1/ blev det vurderet, at søerne rummer relativt ringe potentiale for
yngleforekomster af bilag IV‐padder. Det vurderes, at planområdet ikke rummer bestande af markfirben
fordi der ikke forekommer egnede levesteder for arten.
Det skal sikres, at der ikke bliver fældet eller beskåret løvtræer med hulheder, der ifølge besigtigelsen i
2021 /1/, vurderes potentielt at kunne anvendes som yngle‐ eller rastehabitat for flagermus, som følge
af planlægningen. Tilsvarende skal det sikres, at bygningen, der potentielt kan rumme forekomster af
flagermus, ikke nedrives uden at der tages hensyn til eventuelle forekomster af flagermus f.eks. ved
forudgående udslusning af flagermus eller andre tiltag i samarbejde med den lokale vildtkonsulent.
Sikres ovenstående forhold vurderes det, at potentielle påvirkninger af flagermus undgås og at ingen
raste‐ eller ynglelokaliteter for flagermus, padder og markfirben eller andre bilag IV‐arter vil blive
påvirket negativt ved realiseringen af planlægningen.
Støj og andre potentielle forstyrrelser i forbindelse med realiseringen af planlægningen, vurderes at
være af et omfang, der kan sammenlignes med den eksisterende landbrugsdrift af området, og vurderes
ikke at medføre potentielle negative påvirkninger af flagermus og andre bilag IV‐arter.
Det vurderes, at planlægningens krav om etablering af beplantningsbælter omkring solcelleanlægget vil
udgøre fourageringslokaliteter for flagermus således, at den samlede mængde af fourageringsarealer for
flagermus opretholdes eller øges i forbindelse med realiseringen af planlægningen.
Ændringen af størstedelen af planområdet fra dyrket jord til arealer, der ikke længere gødes og sprøjtes i
tilsvarende omfang, med dyrehold eller økologisk Agro‐PV, typisk med proteingræs, vurderes potentielt
at øge tilgængeligheden af føde for arter af padder og markfirben, der potentielt kan forekomme på
beskyttede naturarealer i og nær planområdet.
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Det vurderes derfor samlet, at planlægningen vil være uden negative påvirkninger af bestande af bilag
IV‐arter og, at planlægningen ikke vil medføre negative påvirkninger af den økologiske funktionalitet af
yngle‐ og rastehabitat for bilag IV‐arter.

Økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesområder
De økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesområder ligger i områderne uden om planområdet og
det vurderes, at realiseringen af planlægningen vil udgøre en neutral påvirkning.
Der vil ikke ske fældning af fredskov ifm. realiseringen af planlægningen, som derfor vurderes at
medføre en neutral påvirkning af fredskovarealerne.
Planlægningen vurderes at medføre en neutral påvirkning af økologiske forbindelser,
naturbeskyttelsesområder og fredskov, samt sammenhængen mellem de særligt beskyttede
naturområder, fordi de ligger uden for planområdet.
Med planlægningen og projektet omhandlende solceller ved Kæragerholmvej, er forslag til nye
retningslinjer for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser indarbejdet således:
‐

Med planlægningen sikres mulighed for at lokalplanområdet kan afgræsses af husdyr.

‐
Med planlægningen sikres, at solcelleanlægget afskærmes med læhegn. Der stilles vilkår om, at
beplantningsbæltet skal bestå af egnstypiske træer og buske, og sammensættes så ledes, at det virker
afskærmende i hele højden, samt være minimum 3 rækker og 6 meter bredt.
‐
Med planlægningen sikres en respektafstand til skovbryn på minimum 10 meter, hvor indenfor
der ikke må etableres anlæg, beplantning og hegn. Arealet skal holdes lysåbent, ved årlig slåning i
sensommeren for at forhindre opvækst af vedplanter, for at sikre skovbrynet som levested for dyr og
planter.
‐
Med planlægningen sikres en respektafstand til beskyttede og kommunale vandløb, på
minimum 8 meter, hvor indenfor der ikke må opføres anlæg, beplantning og hegn.
‐
Solcelleanlægget kan indhegnes på indersiden af beplantningsbæltet. Med planlægningen stilles
krav om, at trådhegnet skal hæves over jorden eller have en maskestørrelse, som tillader mindre dyr at
passere lokalplanområdet.
‐
Solcelleområdet omfatter ikke rekreative værdier eller arealet til friluftsliv. For at hindre
barrierevirkning, sikrer lokalplanen at Kæragerholmvej, der er en overordnet rekreativ rute/sti, ikke
ændres med solcelleprojektet, samt at andre offentlige stiforbindelser/markveje opretholdes gennem
planområdet, som vist på lokalplanens kortbilag 1. Hermed sikres adgang til naturarealer nord for
solcelleparken.
Planlægningen og projektet for solceller ved Kæragerholmvej har således integreret retningslinjerne for
potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser i det omfang det har givet mening i
forhold til de eksisterende forhold og strukturer i og omkring planområdet.
Kommunen har vurderet, at planlægningen for solcelleanlæg ved Kæragerholmvej vil medføre, at
udpegningerne som potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse på arealerne, ikke
indarbejdes som en del af kommuneplanen ved endelig vedtagelse af den nye kommuneplan /15/.
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Planlægningen vurderes at medføre ingen eller en meget lille påvirkning ift. de for potentielle økologiske
forbindelser og potentielle naturområder. Efter etablering af projektet vil mindre dyr og planter kunne
anvende beplantningsbælterne og de tilsåede arealer som spredningsveje e et omfang der er tilsvarende
eller større end under de eksisterende forhold. Arter af hjorte vil ikke kunne passere de stormaskede
hegn men der er tale om arte, der kan bevæge sig over store afstande i løbet af kort tid og de vil være i
stand til sprede sig ved, at vandre uden om planområdet.

Fredskov og skovbyggelinje
Ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 5‐9‐110 kan solcelleanlægget opstilles indenfor
skovbyggelinjen uden, at dette kræver særskilt dispensation, jf. undtagelsesbestemmelsen i
naturbeskyttelsesloven §17 stk. 2 nr. 5.
Idet planlægningen sikrer, at beplantningsbælterne omkring solcelleanlægget holdes i 3 meters højde,
vurderes det tilstrækkeligt, at der holdes 10 meters afstand mellem solcelleanlæg og beplantningsbælter
til skove med skovbyggelinje og 5 meter til andre skovarealer, herunder små arealer med fredskov, uden
skovbyggelinje, hvor der ikke nødvendigvis skal tages ekstra hensyn til skovbryn som levested for dyr og
planter.
For at sikre, at planlægningen ikke vil have en væsentlig påvirkning af skovbrynene som levested for dyr
og planter, skal der indarbejdes vilkår om pleje af arealet mellem skovbryn og beplantningsbælter.
Hermed kan det sikres, at arealerne mellem skovbryn og beplantningsbælter holdes lysåbne.
Beplantningsbælterne vil desuden, når de er vokset til, kunne anvendes som levested for planter og
mindre dyr, der også er tilknyttet skovbryn.
Idet planlægningen fastsætter, at der vil være minimum 10 meter mellem beplantningsbælter og
solcelleanlæg til skovbryn, der afkaster skovbyggelinje, sikres det at arealet holdes lysåbent og det
vurderes, at skovbrynenes værdi som levesteder for plante‐ og dyreliv ikke vil blive påvirket af
planlægningen.
Planlægningen vurderes ikke at medføre en negativ påvirkning af fredsskovsarealet, idet der holdes en
afstand på 5‐10 meter fra solcelleanlæg og beplantningsbælte til skove, herunder fredskov og skovbryn.

§3 beskyttet natur, søer og vandløb
Planlægningen vurderes, når anlæggene er etableret, udelukkende at påvirke arealer inden for og på
kort afstand langs planområdet.
Der vurderes, at realiseringen af planlægningen vil medføre en neutral påvirkning af §3‐områderne i og
uden for planområdet, i det der stilles krav om at der opretholdes respektafstand på minimum 5 og 8
meter mellem solcelleanlægget mm. og henholdsvis §3‐områder samt kommunale og beskyttede
vandløb. Der skal holdes en respektafstand på minimum 10 meter til de §3‐beskyttede søer i
planområdet.
Som følge af planlægningen, kan den ændrede arealanvendelse medføre, at der ikke blive tilført gødning
eller foretaget sprøjtning på arealerne i samme omfang som hidtil. Dette kan dog ikke reguleres med
planlægningen.
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Med planlægningen sikres en §3‐sø med tilstødende arealer, friholdes for anlæg, hvorved området kan
udvikle sig til natur. Hvis det i projektet sikres, at det friholdte område holdes med høslet, en gang årligt
i sensommeren, fjernes næringsstofferne fra arealet, hvorved det med tiden kan udvikle sig til §3 natur.
Planlægningen vurderes samlet set at medføre en neutral til positiv påvirkning af §3‐områderne og §3‐
vandløb.

Biodiversitet
I forhold til fugle og pattedyr, herunder arter af hjorte og andre dyr, vil der ved realisering af
planlægningen være mulighed for, at der fjernes eller beskæres læhegn og træbevoksninger omkring
bygninger, der kan medføre tab af potentielle levesteder. Som følge af planlægningen vil der blive
etableret beplantningsbælter omkring solcelleparkens ydre omkreds, på begge sider af Kæragerholmvej
samt langs andre passager gennem planområdet. Beplantningsbælterne vil bestå af hjemmehørende
arter, der kan udgøre levested og føderessource for fugle og andre mindre dyr. Realiseringen af
planlægningen vurderes samlet set at udgøre en mindre negativ påvirkning af områdets øvrige plante‐
og dyrearter og deres levesteder.
Området vurderes ikke at rumme bestande af rødlistede eller fredede arter ud over fugle, der alle er
omfattet af en generel fredning af de ikke jagtbare arter. Realiseringen af planlægningen vurderes
derfor samlet set at medføre en neutral påvirkning af rødlistede og fredede plante‐ og dyrearter eller
deres levesteder.
Ved realiseringen af planlægningen vil der på grund af hegning ikke være mulighed for, at store dyr som
rådyr og krondyr kan bevæge sig til og fra de to §3‐søer, der ligger inden for det i lokalplanen udlagte
byggefelt. Begge søer er uden høj vegetation langs brinkerne og er beliggende på lysåbne arealer uden
vurderet særlig værdi som levested for hjorte /1/. Det vurderes derfor, at hegningen omkring
planområdet, der forhindrer, at hjorte kan vandre til og fra de to søer, udgør en neutral påvirkning af
arter af hjorte.
Ved realiseringen af planlægningen vil arealer med dyrehold eller økologisk Agro‐PV, typisk med
proteingræs, samt beplantningsbælter udgøre et areal, der vurderes at have potentiale som levested for
rødlistede og fredede arter, svarende til de eksisterende forhold med dyrkede marker og arealer med
energipil. Den ændrede arealanvendelse, som følge af planlægningen, vurderes derfor at medføre en
neutral påvirkning af rødlistede og fredede arter.
Samlet set vurderes planlægningen at udgøre en neutral påvirkning af fugle og pattedyr.
For at sikre, at planlægningen ikke vil have en negativ påvirkning af hjorte, skal der indarbejdes vilkår
herom, se afsnit 5.4.
Samlet set, vurderes planlægningen at medføre en mindre negativ påvirkning af biodiversitet, idet
naturforholdene på de græsklædte arealer ved solcellerne ikke er lige så optimale for biodiversiteten
som eksempelvis flerårige marker med energipil. Planlægningen vil dog kun indebære en mindre og ikke
væsentlig påvirkning af det omgivende miljø. Der vil derfor ikke være behov for afværgetiltag.

67

Faunapassage
I Planlægningen for solcelleprojektet er indarbejdet krav om etablering af en faunapassage i 25 meters
bredde, gennem anlægget fra nord til syd, på baggrund af ønske fra Aalborg Kommune.
Faunapassagen placeres langs en eksisterende grusvej fra Kæragerholmvej til mosearealet mod nord, og
langs et eksisterende læhegn fra Kæragerholmvej mod syd. Inden for faunapassagen må der ikke
etableres solceller eller tekniske anlæg, hvilket er afspejlet i udformningen af bygefeltet hertil. Se kort
2.2.
I faunapassagen kan, af hensyn til biodiversitet og variation, beplantes med enkeltstående træer,
trægrupper, buske o.l., så de ikke ligger hen som bare og åbne arealer. Der kan med fordel vælges
lysåbne og lavt voksende arter for at undgå skyggepåvirkninger. Arterne skal være hjemmehørende og
sammensættes mangfoldigt.

5.4 Afværgende foranstaltninger
Planlægningen påvirknings af plante‐ og dyreliv vil være positiv til en mindre negativ påvirkning.
Negative påvirkninger modvirkes bl.a. ved at der i planlægningen stilles krav om, at beplantningsbælter
primært skal etableres ved anvendelse af hjemmehørende arter. Disse dele af planlægningen vurderes
at sikre, at fødetilgængeligheden for dyr, der opholder sig på arealerne, vil være mindst lige så stor ved
realisering af planlægningen, som under de eksisterende forhold. Ligeledes bør det sikres, at de to søer,
der vil blive omgivet af solceller, vil blive opretholdt i lysåben tilstand, svarende til tilstanden under de
eksisterende forhold, ved årlig nedskæring af opvækst af vedplanter i sensommeren eller efteråret.
Med planlægningen sikres ligeledes, at der ikke bliver foretaget arbejde eller blive etableret anlæg som
f.eks. hegn og beplantningsbælter inden for nærmere definerede respektafstand til naturområder og
skove. Den minimale afstand til §3‐vandløb og §3‐områdervil være henholdsvis minimum 8 og 5 meter,
mens afstanden til §3‐søer i planområdet vil være minimum 10 meter. Afstanden til skove vil være
minimum 5‐10 meter.
For at sikre, at planlægningen ikke vil påvirke flagermus, skal det sikres, at der ikke blive fældet eller
beskåret løvtræer med hulheder, der ifølge besigtigelsen i 2021 /1/, vurderes potentielt at kunne
anvendes som yngle‐ eller rastehabitat for flagermus.
Tilsvarende skal det sikres, at bygningen, der potentielt kan rumme forekomster af flagermus, ikke
nedrives uden at der tages hensyn til eventuelle forekomster af flagermus. Dette kan sikres f.eks. ved
forudgående udslusning af flagermus eller andre tiltag der kan sikre, at der ikke forekommer
beskadigelse eller tab af individer af flagermus, ligesom der skal stilles vilkår om, at arbejdet kun må
foretages uden for flagermusenes yngle‐ eller dvaleperioder.
For at sikre skovbryn som levested for dyr og planter, som følge af planlægningen, skal det med § 25
tilladelsen sikres, at disse opretholdes lysåbne ved årlig slåning i sensommeren for at forhindre opvækst
af vedplanter. Hvis der etableres en kørevej mellem skovbryn og beplantningsbælter skal der slås på
begge sider af denne, så der opnås et lysåbent areal af den ønskede bredde på 10 meter.
For at hindre en negativ påvirkning af de to §3‐søer indenfor byggefeltet, som følge af planlægningen,
skal det sikres, at disse opretholdes i lysåben tilstand, svarende til tilstanden under de eksisterende
forhold, ved årlig nedskæring af opvækst af vedplanter i sensommeren eller efteråret.
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5.5 Overvågning
Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med planlægningen.
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5.6 Samlet vurdering natur
Emne

Påvirkning

Bemærkning

Væsentlig negativ
Moderat negativ
Mindre negativ

Ingen /meget lille
Positiv

Natur
Natura 2000

På grund afstanden til Natura 2000‐områderne vurderes
planlægningen ikke at kunne medføre væsentlige påvirkning af
arterne på udpegningsgrundlagene for habitatområderne. Der
vurderes desuden ikke at forekomme væsentlige påvirkninger
af Bilag IV‐arter.
Det vurderes på at den potentielle påvirkning af bestande af
svaner, gæs og hjejle, der er tilknyttet
fuglebeskyttelsesområdet, er meget lille samt, at den
potentielle påvirkning ikke udgør en potentiel væsentlige
påvirkning af bestande eller delbestande af de fem fuglearter,
der er tilknyttet Natura 2000‐området.
Det vurderes desuden, at planlægningen og realiseringen her
af, på grund af afstand ikke medfører potentielle negative
påvirkninger af de øvrige arter på udpegningsgrundlagene for
fuglebeskyttelsesområderne.

Bilag IV‐arter

Tre mindre søer i planområdet kan ikke udelukkes at være
levested for bilag IV‐padder, men ved en besigtigelse i 2021
blev det vurderet, at søerne rummer relativt ringe potentiale
for yngleforekomster af bilag IV‐padder. Projektets
solcelleanlæg vil blive placeret med minimum 10 meters
afstand til søerne, og det vurderes, at eventuelle
ynglebestande af padder vil kunne opretholdes i projektets
driftsfase. Det vurderes, at planområdet ikke rummer bestande
af markfirben, fordi der ikke forekommer egnede levesteder
for arten.
Det skal sikres, at der ikke bliver fældet eller beskåret løvtræer
med hulheder, der ifølge besigtigelsen i 2021 /1/, vurderes
potentielt at kunne anvendes som yngle‐ eller rastehabitat for
flagermus, som følge af planlægningen. Tilsvarende skal det
sikres, at bygningen, der potentielt kan rumme forekomster af
flagermus, ikke nedrives uden at der tages hensyn til
eventuelle forekomster af flagermus f.eks. ved forudgående
udslusning af flagermus eller andre tiltag i samarbejde med den
lokale vildtkonsulent.
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Sikres ovenstående forhold vurderes det, at potentielle
påvirkninger af flagermus undgås og at ingen raste‐ eller
ynglelokaliteter for flagermus, padder og markfirben eller
andre bilag IV‐arter vil blive påvirket negativt ved realiseringen
af planlægningen.
Det vurderes samlet set, at planlægningen vil være uden
negative påvirkninger af bestande af bilag IV‐arter og, at
planlægningen ikke vil medføre negative påvirkninger af den
økologiske funktionalitet af yngle‐ og rastehabitat for bilag IV‐
arter.
Økologiske
forbindelser,
naturbeskyttelse
sområder

Planlægningen vurderes at medføre en neutral påvirkning af
økologiske forbindelser, naturbeskyttelsesområder og
fredskov, samt sammenhængen mellem de særligt beskyttede
naturområder fordi de ligger uden for planområdet.
Planlægningen vurderes at medføre ingen eller en meget lille
påvirkning ift. de potentielle økologiske forbindelser og
potentielle naturområder, der udlægges i forslag til
kommuneplan 2021.
Efter etablering af solcelleprojektet vil mindre dyr og planter
kunne anvende beplantningsbælterne og de tilsåede arealer
som spredningsveje i et omfang der er tilsvarende eller større
end under de eksisterende forhold. Arter af hjorte vil ikke
kunne passere de stormaskede hegn men der er tale om arter,
der kan bevæge sig over store afstande i løbet af kort tid og de
vil være i stand til sprede sig ved, at vandre uden om
planområdet.

Fredskov og
skovbyggelinje

Ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 5‐9‐110 kan
solcelleanlægget opstilles indenfor skovbyggelinjen, uden at
dette kræver særskilt dispensation, jf.
undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven §17 stk. 2
nr. 5.
Med planlægningen sikres at der holdes 10 meters afstand
mellem solcelleanlæg og beplantningsbælter til skove med
skovbyggelinje og 5 meter til andre skovarealer, herunder små
arealer med fredskov, af hensyn til skovbryn som levested for
dyr og planter.
Idet ligeledes sikres i § 25‐tilladelsen, at arealet holdes
lysåbent, vurderes planlægningen ikke at medføre en
påvirkning af skovbrynenes værdi som levesteder for plante‐ og
dyreliv.
Planlægningen vurderes ikke at medføre en negativ påvirkning
af fredsskovsarealet, idet der holdes en afstand på 5‐10 meter
til skove, herunder fredskov og skovbryn.
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§3 beskyttet
natur, søer og
vandløb

Der vurderes, at realiseringen af planlægningen vil medføre en
neutral påvirkning af §3‐områderne i og uden for planområdet,
i det der stilles krav om at der opretholdes respektafstand på
minimum 5 og 8 meter mellem solcelleanlægget mm. og
henholdsvis §3‐områder samt vandløb. Der skal holdes en
respektafstand på minimum 10 meter til §3‐beskyttede søer i
planområdet.
Med planlægningen sikres at en §3‐sø med tilstødende arealer
i områdets nordøstlige del, friholdes for anlæg, hvorved
området kan udvikle sig til natur.
Planlægningen vurderes derfor samlet set at medføre en
neutral til positiv påvirkning af §3‐områderne og §3‐vandløb.

Biodiversitet

Samlet set, vurderes planlægningen at medføre en mindre
negativ og ikke væsentlig påvirkning af biodiversitet, idet
naturforholdene på de græsklædte arealer ved solcellerne ikke
er lige så optimale for biodiversiteten som flerårige marker
med energipil.

Faunapassage

I Planlægningen for solcelleprojektet er indarbejdet krav om
etablering af en faunapassage i 25 meters bredde, gennem
anlægget fra nord til syd, på baggrund af ønske fra Aalborg
Kommune.

Tabel 5.4: Samlet vurdering af planlægningens påvirkning af natur.
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6

Landskab og visuel påvirkning

I dette afsnit beskrives landskabet i og omkring planområdet ved gennemgang af de landskabelige
elementer, der skaber landskabets karakter samt landskabelige udpegninger. Herefter følger en kort
analyse af solcelleanlæggets synlighed fra det omkringliggende landskab. Til sidst vurderes den visuelle
påvirkning af landskabet i etablerings‐ og i driftsfasen.

6.1 Metode
Beskrivelsen af landskabet er udført på baggrund af kortmateriale, litteraturstudier, kommuneplan og
besigtigelse og registrering af landskabet omkring planområdet. På besigtigelsen er der lagt særlig vægt
på registrering af landskabets karakter, udsigtspunkter samt udvælgelse af fotopunkter til visualisering.

Manglende viden
Her er ingen manglende viden i forhold til at beskrive landskabet og vurdere den visuelle påvirkning.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsbeskrivelsen i forhold til solcelleanlæggets visuelle påvirkning, er
omgivelserne til planområdet inddelt i tre afstandszoner; en nærzone (inden for 200 m), en mellemzone
(200‐ 600 m) og en fjernzone (over 600 m). Zonernes udstrækning er fastlagt på baggrund af erfaringer
og iagttagelser og lignende undersøgelser af større solenergianlæg.
De tre afstandszoner omkring planområdet er vist på kort 6.1.

Kort 6.1: På kortet er vist de tre afstandszoner omkring solcelleanlægget.
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6.2 Miljømål og eksisterende forhold
I dette afsnit redegøres overordnet for den lovgivning, samt de bestemmelser og retningslinjer der
regulerer landskabet, ligesom der redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og evt. omkring
planområdet.

Beskrivelse af landskabet
Planområdet ligger i den nordvestlige del af Aalborg Kommune, vest for Nordjyske Motorvej, og er
præget af konventionelt opdyrket landbrugsjord, herunder områder med energipil.
Dele af planområdet er omfattet af skovbyggelinje. Planområdet er ikke beliggende inden for
landskabelige udpegninger i kommuneplanen.
Planområdet ligger i et fladt, åbent jordbrugslandskab, der er præget af landbrug og tekniske anlæg,
særligt de to nærtliggende vindmølleparker ved Gammel Vrå og Milbakken. Terrænet i planområdet
ligger omkring 5‐7,5 meter over havets overflade, mens terrænet mod øst, hæves til omkring 10‐12,5
meter over havets overflade.
Landskabet i og omkring planområdet fremstår som et landbrugslandskab med både lange og korte kig
over markarealer. Som det fremgår af kort 5.1, er planområdet primært store markflader, med spredt
bevoksning i form af læhegn og mindre områder/bælter med skovbevoksning. Se foto. 6.1 og 6.2. Dele
af planområdet og det omkringliggende landskab er præget af dyrkning af energipil. Fra
Kæragerholmvej, som krydser gennem planområdet øst‐sydvest, er der skiftevis vidtstrakt udsigt over
markerne eller lukket af levende hegn eller beplantning omkring boliger samt energipil på de tilstødende
marker. Fra vejene i det omkringliggende landskab er der begrænset udsyn til planområdet, da
bevoksningen ofte afskærmer. Nordvest for planområdet ligger Vrå Mose, der er tæt bevokset med
træer og buske. Mellem Ny Vrå og Gl. Vrå strækker sig et bælte af beplantning, der skærmer for indsyn
fra øst. Omkring boliger i Milbakken er der oftest høj og tæt beplantning mod planområdet. Fra syd og
nord, kan der være indkig til planområdet mellem de levende hegn der adskiller de omkringliggende
marker.
Generelt hindrer energipil udsyn fra planområdet til det omkringliggende landskab. Ved fjernelse af
energipilen i planområdets vestlige del, og hvor der er huller i beplantningsbælterne, vil der være udsyn
og lange kig til landskabet.
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Foto 6.1: Fra Kæragerholmvej, i den østlige del af planområdet set mod syd. Her opleves de åbne marker samt de afgrænsende
områder med energipil. Herfra opleves også vindmøllerne ved Milbakken i landskabet.

Foto 6.2: Fra Kæragerholmvej, i den østlige del af planområdet set mod nord. Her opleves landskabets store skala. Vindmøllerne
Gl. Vrå er synlige mod nord.
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Foto 6.3: Fra Milbakvej syd for Milbakken set mod nord og den vestlige del af planområdet.

Inden for nærzonen ligger otte beboelser, se kort 6.2. De to beboelser inden i planområdet, henholdsvis
Kæragerholmvej nr. 20 og 30 ejes af projektudvikler, og nedlægges som boliger ved realisering af
solcelleprojektet. De øvrige seks boliger ligger primært øst for planområdet. For disse boliger gælder, at
de er omgivet af beplantning og at der er høj og tæt beplantning mellem ejendommen og planområdet,
og dermed er der ikke direkte indkig til planområdet fra de omkringliggende boliger.
Inden for mellemzonen ligger landsbyen Milbakken sydvest for planområdet langs Milbakvej, samt
enkelte spredte boliger øst og nord for planområdet.
Mellem Milbakken og planområdet, ligger et fredskovsareal nord for Kæragerholmvej. På grund af
beplantning omkring boliger og levende hegn mellem Milbakken og planområdet, vurderes der generelt
at være begrænset indsyn til planområdet fra Milbakken.
Nærmeste samlede bebyggelse er satellitbyen Tylstrup, der ligger omkring 1,3 km nordøst for
planområdet.
Inden for mellemzonen på grænsen til nærzonen ligger Gl. Vrå. En del af herregården drives i dag som
Vrå Slotshotel. Beplantning og driftsbygninger skærmer for udsyn mod planområdet.
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Kort 6.2:Oversigtskort der viser solcelleprojektets område er markeret med sort prikket linje. Den blå stiplede linje viser
nærzonen. Naboer inden for nærzonen er markeret med rød prik.

Landskabet omkring planområdet er præget af tekniske anlæg. Inden for planområdet står en 32 meter
høj antennemast ved ejendommen Kæragerholmvej nr. 20. Omtrent midt i planområdet ligger en
transformerstation syd for Kæragerholmvej. Arealet der omfatter transformerstationen, er ikke en del af
planområdet.
Inden for 1‐1,5 km står i alt 30 vindmøller en total højde på 70 meter, der fremgår af kort 6.3. De 15 står
nord for planområdet i vindmølleparken ved Gl. Vrå og de resterende 15 står syd for planområdet i
vindmølleparken ved Milbakken. Omkring 1,3 km sydvest for planområdet, vest for Milbakken, står
ligeledes to mindre vindmøller med en totalhøjde på 42 meter, i Jammerbugt Kommune. På grund af det
flade landskab er vindmøllerne ofte synlig.
Øst for planområdet løber Nordjyske Motorvej og jernbanen. Kæragerholmvej der passerer gemmen
planområdet, og de øvrige veje omkring planområdet, er mindre veje.
Selve planområdet udnyttes i dag som landbrugsjord og indeholder derfor ikke nogen væsentlige
rekreative interesser. Med projektet bibeholdes to markveje i områdets nordlige del, som fortsat kan
bruges rekreativt.
Der foregår jagt omkring planområdet.
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Kort 6.3:Planområdet og de omkringliggende tekniske anlæg.

Kulturarv og fortidsminder
Mange kulturhistoriske værdier er tæt knyttet til bestemte landskabstyper og driftsformer. De kan let
ødelægges eller gøres uforståelige, hvis deres sammenhæng med landskabet fjernes.
I henhold til museumslovens §25, kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres
på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om
en udtalelse. Denne udtalelse skal tilkendegive, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører,
indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og hvorvidt det i givet fald vil være
nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v. Det er det kulturhistoriske museum, der
afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som
grundlag for museets udtalelse. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af
den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den
pågældende.

Beskyttede fortidsminder
Der ligger ingen fredede fortidsminder inden for planområdet. Nærmeste fredede fortidsminde ligger
omkring 240 meter nordøst for planområdet ved Gl. Vrå Voldsted. se kort 6.4.
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Kort 6.4: Planområdets placering og omkringliggende fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede diger.

Kulturarvsarealer
Den landsdækkende udpegning af kulturarvsarealer er foretaget på baggrund af museumslovens kapitel
8, §23 stk. 4. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder.
Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning, og er en indikator for, at der er væsentlige
fortidsminder i et aktuelt område. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde
fredede fortidsminder.
Et kulturarvsareal kan omfatte spor af menneskelig aktivitet i forhistorie og middelalder, som
eksempelvis spor af huse, gravpladser, kirker, forsvarsanlæg, veje, broer mm. Der behøver ikke at være
synlige monumenter eller spor af fortidsminder på jordoverfladen, men når man afdækker overjorden,
vil der forekomme både fund og anlægsspor. /1/
Planområdet grænser op til kulturarvsarealet ved Gl. Vraa Voldsted ser kort 6.4. Kulturarvsarealet
omfatter ligeledes den tidligere ladegårdsplads sydvest for voldstedet, der sandsynligvis har rummet Gl.
Vraa’s økonomibygninger fra hovedgårdens oprettelse /2/. Der er ikke væsentlig visuel kontakt mellem
planområdet og kulturarvsarealerne, idet der er høj og tæt bevoksning på kulturarvsarealets sydlige del
samt syd for arealet.

Beskyttede diger
Museumslovens kapitel 8a omfatter bevaring af sten‐ og jorddiger og fortidsminder. §29a foreskriver, at
der ikke må foretages ændring i tilstanden af sten‐ og jorddiger og lignende. Kommunalbestyrelsen kan i
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særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i §29a.
For sten‐ og jorddiger beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder i
museumslovens §§29e og 29f.
Der ligger ingen beskyttede diger eller jordvolde inden for planområdet. Planområdet grænser op til et
beskyttet dige, nord øst for Kæragerholmvej, se kort 6.4.

Kulturmiljøer
Der er ingen værdifulde kulturmiljø i eller med nærhed til planområdet.

Skovbyggelinje
Naturbeskyttelseslovens §17 omhandler skovbyggelinjen. Her fastsættes en 300 meter byggelinje
omkring offentlige skove og om private skove på samlet over 20 ha.
Der ikke må placeres ny bebyggelse, campingvogne og lignende inden for linjen. Skovbyggelinjen har
blandt andet til formål at bevare et eventuelt indkig til skovbrynet.
Planområdet ligger inden for skovbyggelinjen omkring Vrå Mose, som det fremgår af kort 6.5.
Skovbrynet omkring Vrå Mose består af en blanding af nåle‐ og løvfældende træer. Der er dog også
steder hvor afgrænsningen af mosen udelukkende består af høje nåletræer ligesom der er steder, der
består af løvfældende træer med skovbryn i flere trin. Indkigget til skovbrynet opleves særligt fra den
strækning af Kæragerholmvej der ligger syd for den sydøstlige spids af Vrå Mose samt fra markvejen der
fører fra Kæragerholmvej og op til mosen. Herfra opleves skovbrynet som en markant afgrænsning af
markparcellerne syd og vest for mosen. Under den nuværende situation, hvor der er energipil på
markene syd for mosen, er det stort set ikke muligt at opleve indkig til skovbrynet fra de
omkringliggende veje.
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Kort 6.5: Planområdets placering, fredskov og skovbyggelinjer.

Landskabsudpegninger
I Kommuneplan 2019 for Aalborg Kommune beskyttes landskabet både generelt og ved udpegning af
værdifulde – og større sammenhængende landskaber. Planområdet er ikke beliggende inden for
landskabelige udpegninger i kommuneplanen.
Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til bevarelse og forbedring af landskabs‐ og
naturværdierne, herunder levesteder for planter og dyr, samt kulturhistoriske interesser knyttet til
arealerne, jf. kommuneplanens retningslinje 11.3.3 Generelle landskabshensyn ved ændret
arealanvendelse.
For at sikre, at en fortsat udvikling i det åbne land sker på en for landskabet bæredygtig måde, og at
byggeri og anlæg indpasses naturligt i landskabet, skal hensynet til landskabet sikres gennem en konkret
vurdering af bygningernes og anlæggenes placering og udformning, ved placering af byggerier og anlæg i
det åbne land, der væsentligt ændrer det bestående landskabsbillede. Ændringer kan være større både
set i forhold til placering, højde, farvevalg, størrelse i sig selv eller forholdsmæssig størrelse i forhold til
eksisterende byggerier og anlæg. Det gælder også for byggerier og anlæg til landbruget jf.
kommuneplanens retningslinje 11.3.4 Generelle landskabshensyn ved byggeri og anlæg.
Det er hensigten med retningslinjen at tilskynde til, at udviklingen i det åbne land sker uden at
landskabet skæmmes, og at der i administrationen tages videst muligt hensyn til de landskabelige
interesser. Retningslinjen skal således medvirke til at sikre en samlet bebyggelse på den enkelte
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landbrugsejendom, og dermed hindre spredte og fritliggende byggerier og anlæg, samt tilskynde til brug
af visualiseringer hvor det er nødvendigt, og dermed hindre dominerende byggeri og anlæg i det åbne
land.

6.3 Vurdering
I det nedenstående underafsnit vurderes den visuelle påvirkning af landskabet hvis planlægningen
gennemføres og projektet realiseres.
For at vurdere den visuelle påvirkning fra det planlagte solcelleanlæg er der udarbejdet vejledende
visualiseringer fra det omgivende landskab ‐ se appendiks III. Der er både udarbejdet vejledende
visualiseringer, der viser det nyetablerede anlæg uden afskærmende beplantning samt visualiseringer,
der viser de fremtidige forhold efter, at den afskærmende beplantning er vokset til. Fotopunkterne
fremgår af kort 6.6.

Kort 6.6: Visualiseringspunkter er vist med røde pile og nummer. Nord er op.

De vejledende visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af fotos af de eksisterende forhold. De
anvendte fotos er optaget fra flere forskellige fotopunkter inden for planområdet og nær‐ og
mellemzonen. Visualiseringerne skal aflæses som skitser, der viser de overordnede dimensioner i
anlægget og den visuelle påvirkning af landskabet.
Visualiseringerne samt metodebeskrivelse kan ses i appendiks III. Desuden er der vist en enkelt
visualisering i denne rapport. Udvælgelse af fotopunkter til visualisering er valgt på baggrund af
kortstudier og besigtigelse af landskabet, hvor det er vurderet hvorfra anlægget vil være synligt og hvor
visualiseringerne bedst muligt viser den visuelle påvirkning på landskabet. Desuden er der lagt vægt på
at vise påvirkningen fra steder, hvor flest mennesker færdes. Udvælgelse af fotostandpunkter er
foretaget i samråd med Aalborg Kommune.
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Figur 6.1: Vejledende visualisering af solceller fra fotopunkt 3, på Kæragerholmvej. Set i retning mod vest.

Figur 6.2: Vejledende visualisering af beplantning fra fotopunkt 3, på Kæragerholmvej. Set i retning mod vest.
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Visuel påvirkning af landskabet
Inden for planområdet vil oplevelsen af landskabet være forandret. Dette opleves især ved færdsel på
Kæragerholmvej. På strækninger, hvor der før var åbent med udsigt over markerne, vil der være lukket
af solceller eller senere afskærmende beplantning. Områderne med energipil skærmer ofte for udsigt
over landskabet. Hvor områderne med energipil erstattes med solcelleanlæg, vil der fortsæt være
skærmet for udsigt, men indtil den afskærmende beplantning er vokset op vil det tekniske anlæg tilføre
landskabet et andet udtryk end pilen. Der fjernes en række levende hegn inden for planomrdet, se kort
2.3, der viser levende hegn der bevares. Hegnene danner de under de eksisterende forhold nogle
strukturer i landskabet og er med til at afgrænse markparceller. Oplevelsen af de åbne marker og
levende hegn vil ikke længere være mulig, da der i starten vil være solceller og på sigt lukket beplantning
langs vejen, der skærmer for udsyn. På grund af den afskærmende effekt som solcellerne og det
tilvoksede beplantningsbælte medfører, vil de eksisterende levende hegn ikke længere være markant
synlige, og vil heller ikke længere have den effekt som de havde før. De strukturer som
beplantningsbælterne tegner i landskabet i dag, vil dermed ikke længere være mulige at opleve. Der vil
derimod opstå nye strukturer i form af langt flere beplantningsbælter, både langs vejen og i det åbne
landskab omkring anlægget.
Inden for nærzonen vil anlægget primært være synligt fra syd og sydvest samt fra nordøst. Den visuelle
påvirkning vurderes ikke at være væsentlig, da størstedelen af arealerne hvorfra anlægget er synligt er
marker. Fra den vestlige del af Kæragerholmvej vil solcelleanlægget blive oplevet i landskabet. Anlægget
vil ikke fremstå markant, men sammen med vindmøllerne ved Milbakken øges det tekniske præg i
landskabet. Efter den afskærmende beplantning er vokset til, vil anlægget være langt mindre synligt, om
end det kan være synligt gennem beplantningen på nært hold. Den afskærmende beplantning vil ikke
forandre landskabsoplevelsen eller landskabets karakter, da den vil passe ind i den øvrige
beplantningsstruktur i området.
Boliger inden for nærzonen har ikke udsigt til planområdet, på grund af tæt beplantning. Det er derfor
vurderet, at der ikke vil være en visuel påvirkning af boliger inden for nærzonen.
Fra mellezonen vil solcelleanlægget primært være synligt fra landskabet nord, sydvest og syd for
planområdet. Fra Kæragerholmvej og Skovmarksvej vil det være dele af anlægget der er synligt mellem
den eksisterende beplantning. Anlægget vil dermed blive oplevet mellem den eksisterende beplantning
og med sin begrænsede højde vil det ikke fremstå markant. Det tekniske præg i landskabet øges, idet
anlægget vil blive oplevet sammen med vindmøllerne, som dog fortsat vil fremstå som mest markante
tekniske elementer i landskabet.
Solcelleanlægget vil være meget lidt eller ikke synligt fra Milbakken på grund af bevoksning, og der vil
ikke være en visuel påvirkning af oplevelsen af landskabet fra landsbyen.
Efter den afskærmende beplantning er vokset til, vil anlægget stort set ikke være synligt, og der vil ikke
være en forandring af landskabet eller landskabets karakter, da den afskærmende beplantning vil passe
ind i den øvrige beplantning i området.
Der vil ikke være en visuel påvirkning af landskabet i fjernzonen.

85

Skovbyggelinje
En mindre del af solcelleanlægget placeres nær skoven ved Vrå Mose, der er omfattet af skovbyggelinje,
og dermed langs skovbrynet. Etablering af solceller vil hindre direkte indkig til skovbrynet. Solcellerne og
afskærmende beplantning, vil dermed medføre, at det ikke længere er muligt at opleve skovbrynet som
et element, der afgrænser markerne og tegner linjer i landskabet omkring Vrå Mose. Der vil dermed
være en forandring af oplevelsen af skovbrynet, fra en strækning af Kæragerholmvej og markvejen op til
mosen.
Det nordvestlige hjørne af arealet udlagt til transformerstation er beliggende inden for skovbyggelinjen.
Arealet er beliggende i sammenhæng med den eksisterende transformerstation, der ligger inden for
skovbyggelinjen. Se kort 2.2 og kort 6.5. Anlægget bliver således etableret så langt fra skovbrynet som
muligt, og i forlængelse af det eksisterende transformeranlæg, væk fra Kæragerholmvej.
Den del af solcelleanlægget der etableres nord for Kæragerholmvej vil ligge mellem
transformerstationen og skovbrynet. Desuden medfører transformerstationens placering syd for
Kæragerholmvej og den eksisterende transformerstation, at transformerstationen ikke blive oplevet
visuelt i sammenhæng med skovbrynene. Der er dermed ikke en visuel påvirkning af skovbrynene.

Visuel påvirkning fra transformerstation
Transformerstationen vil blive oplevet fra nært hold sammen med den eksisterende transformerstation.
Den eksisterende transformer er afskærmet af beplantning og sammen med den afskærmende
beplantning omkring solcelleanlægget langs Kæragerholmvej vil den nye transformerstationen være
meget lidt synlig. Der vil derfor ikke være en væsentlig visuel påvirkning fra transformerstationen.
Da de to transformerstationer vil være godt afskærmet og dermed ikke væsentlige synlige fra det
omkringliggende landskab, vil der ikke være en væsentlig større påvirkning af landskabet ved at arealet
til transformerstation udvides. Der vil dermed ikke være en kumulativ visuel effekt fra de to
transformere.

Rekreative forhold
Der er ikke nogen planlagte rekreative interesser i eller omkring planområdet der vil blive visuelt
påvirket. De eksisterende mark‐ og grusveje kan dog bruges til gåture. I de tilfælde kan visse ruter være
forhindret på grund af det indhegnede anlæg, og anlægget vil også være synligt og udsigter og
oplevelsen af landskabet kan være forandret. Oplevelsen af landskabet kan være forandret, men den
rekreative brug af området påvirkes ikke væsentligt. Efter den afskærmende beplantning er vokset til vil
landskabsoplevelsen være mindre forandret, idet beplantningen ikke påvirker landskabets overordnede
karakter. Der vil dermed ikke være en væsentlig påvirkning. Jagt i området kan fortsætte upåvirket på
arealerne uden for planområdet.

Årstiderne
Oplevelsen af solcelleanlægget vil variere i forhold til årstiderne. Efter løvfald vil den afskærmende
beplantning være mere transparent, specielt indtil den er vokset godt til i både højde og bredde. Den
største visuelle påvirkning vil her være ved færdsel gennem området langs Kæragerholmvej, da
gennemsigtigheden er størst på nært hold. Beplantningen vil dog fortsat have en stor afskærmende
effekt, og sløre for direkte indsyn til anlægget.
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Fra de omkringliggende arealer hvor anlægget vil være synligt er afstanden så stor, at
gennemsigtigheden ikke vil være så tydelig.

6.4 Afværgende foranstaltninger
Ud over beplantningsbælterne, der sikres med lokalplanen, kan der ikke foretages andre afværgende
foranstaltninger, der vil skærme for indkig til anlægget i planområdet.

6.5 Overvågning
Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med den visuelle påvirkning af landskabet.

6.6 Samlet vurdering landskab og visuel påvirkning
Emne

Påvirkning

Bemærkning
Væsentlig negativ

Moderat negativ

Mindre negativ

Ingen /meget lille

Positiv

Visuel påvirkning af oplevelsen af landskabet – Planområdet
Visuel
påvirkning af
landskabet i
planområdet

Oplevelsen af landskabet inden for planområdet vil være
fuldstændig forandret, da der opstilles solceller i størstedelen
af området der derfor vil være påvirket af tekniske anlæg. Da
hele planområdet består af landbrugsjord og det er vurderet,
at der ikke er særligt værdifulde udsigter eller landskabelige
karakterer, der bliver væsentligt påvirket, er den visuelle
påvirkning vurderet til moderat negativ ved færdsel ad
Kæragerholmvej. Desuden er anlægget reversibelt og arealerne
kan tilbageføres til landbrugsjord, når anlægget nedtages efter
ca. 30 år.

Skovbyggelinjen

Planlægning for solceller og afskærmende beplantning vil
hindre indkig til skovbrynet omkring Vrå Mose. Oplevelsen af
skovbrynet, der indrammer markparcellerne vil dermed ikke
længere være mulig. Skovbrynet fremstår generelt ikke
markant i landskabet i forhold til øvrig beplantning ved og
omkring de nærliggende marker. På den baggrund er det
vurderet, at der vil være en mindre visuel påvirkning af
skovbrynet omkring den sydvestlige og sydlige del af Vrå Mose.

Visuel
påvirkning af
landskabet i
planområdet
ved fuld

Ved færdsel gennem planområdet ad Kæragerholmvej vil
landskabet være lukket af beplantning på begge sider af vejen.
Hvor der under de eksisterende forhold ikke er beplantning
langs vejen eller energipil vil oplevelsen af landskabet være
forandret. Der vil ikke være en stor forandring af landskabets
karakter.
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etableret
beplantning

Solcelleanlæggets synlighed og visuel påvirkning på oplevelsen af landskabet – Nærzone
Nord

Inden for nærzonen er kun den nordøstligste del af
solcelleanlægget synligt og det vil kun være synligt fra
markerne omkring anlægget og ikke fra offentlige veje. Inden
for nærzonen af den nordvestlige del ligger Vrå Mose og herfra
vil anlægget ikke være synligt. Dog kan anlægget være synligt
ved færdsel langs den sydlige grænse af Vrå Mose.

Syd

Syd for anlægget, inden for nærzonen, er arealet bestående af
dyrkede marker i omdrift eller med energipil. Anlægget vil
være delvist synligt. Her er ingen offentlige veje.

Øst

I nærzonen øst for området er der meget og tæt beplantning
lags afgrænsningen til planområdet. Her ligger dog også en del
boliger, der dog vil være afskærmet for indsyn til området på
grund af beplantningen. Boligerne ligger langs Vrå Mark der
løber gennem området. Herfra vil der ligeledes ikke være
direkte sigt til anlægget. Anlægget vil sjældent være synligt,
men på grund af boligerne i området er det vurderet at der vil
være en mindre negativ visuel påvirkning.

Vest

Vest for anlægget er der fra Kæragerholmvej indsyn til den
sydvestlige del af anlægget. Dog vil den mindre beplantning syd
for vejen skærme for størstedelen og kun en mindre del af
anlægget vil være synligt.

Ved fuld
etableret
beplantning

Anlægget vil være meget lidt eller slet ikke synligt. Den
afskærmende beplantning vil ikke forandre landskabets
karakter.

Kulturmiljø,
herunder
kulturarsarealer
og fredede
fortidsminder

Kulturarvsareal ved Gl. Vrå berøres ikke og der vil ikke være en
visuel påvirkning af arealerne.
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Solcelleanlæggets synlighed og påvirkning af oplevelsen af landskabet ‐ Mellem‐ og fjernzone
Nord

Syd

Den nordøstlige del af anlægget opleves fra Skovmarksvej, hvor
det skærmer for udsigten over landskabet. I samspil med
vindmøllerne øges det tekniske præg i landskabet. I den øvrige
del af mellemzonen mod nord består landskabet af marker og
der findes en enkelt bolig, hvorfra der ikke er udsigt til
anlægget.
I den vestlige del af mellemzonen syd for anlægget ligger en del
af Milbakken, hvorfra der ikke vil være en væsentlig visuel
påvirkning. En del af anlægget vil være synligt fra en del af
Kæragerholmvej, men på grund af den eksisterende
bevoksning vil det være begrænset og det vil ikke være en
væsentlig visuel påvirkning. øvrige del af mellemzonen består
af marker og vindmølleområdet ved Milbakken.

Øst

I den østlige del af mellemzonen findes flere veje og boliger
samt herregården Gl. Vrå. Her er meget bevoksning og det er
vurderet, at anlægget sjældent eller aldrig vil være synligt.

Vest

I den vestlige del af mellemzonen er der marker og Vrå Mose
og dermed ingen offentlige veje eller boliger. Beplantning i
mosen og på markerne nord for mosen skærmer for indsyn til
anlægget, der aldrig eller sjældent vil være meget lidt synligt.

Ved fuld
etableret
beplantning
Kulturmiljø,
herunder
kulturarsarealer
og fredede
fortidsminder

Ved fuld etableret beplantning vil anlægget ikke være synligt.
Der vil ikke være en forandring af landskabets karakter og den
afskærmende beplantning vil passe ind i den øvrige
beplantning i området.

Beplantning og driftsbygninger vil skærme og anlægget vil ikke
være synligt fra Gl. Vrå.

Tabel 6.1: Samlet vurdering af landskab og visuel påvirkning

6.7 Referencer
/1/ https://slks.dk/arkaeologi/kulturarvsarealer/
/2/ https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/166911
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7

Støj og refleksioner

I dette kapitel redegøres for støjpåvirkninger som følge af planlægningen, ved drift af solcelleanlægget,
med fokus på støj ved de nærmeste naboboliger, samt refleksioner fra solcellerne ift. de nærmeste
nabobeboelser og færdsel på Kæragerholmvej.
Støj er karakteriseret som uønsket lyd og kan opleves forskelligt fra person til person. Støjen i sig selv
kan også have forskellig genevirkning, afhængig af kilden til støjen og eventuelle særligt hørbare toner
eller impulser i støjen. /1/

STØJBAROMETER (KILDE: DELTA)
Figur 7.1: Støjbarometer.

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen har vurderet, er
miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt.
Hvis støjen konstateres at være lavere end grænseværdierne, vil kun en mindre del af de berørte opleve
støjen som generende og støjen forventes ikke at have helbredseffekter/2/.
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Støj fra solceller og øvrige tekniske anlæg i en solcellepark defineres som industristøj, hvortil
Miljøstyrelsen har defineret vejledende grænseværdier jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984/1/.
Grænseværdierne gælder for den enkelte industris aktiviteter og er uafhængig af, om der er andre
støjkilder i samme område, som for eksempel vejtrafik, vindmøller, skydning eller drift af andre
virksomheder.

7.1 Metode
Der er gennemført en vurdering af støjpåvirkningen følge af planlægningen, ved drift af
solcelleanlægget, på baggrund af oplysninger om projektet og andre tilsvarende projekter, layout af
solcelleparken og indhentede data vedrørende væsentlige støjkilder på anlægget, som er sammenholdt
med de gældende regler på området.
Der er gennemført en generel vurdering af eventuelle gener fra refleksioner følge af planlægningen, det
vil sige, refleksioner fra solcellepanelernes overflade, i det følgende også kaldet genskin. Vurderingerne
er gennemført på baggrund af viden om den forventede refleksion fra panelernes overflade, fra
tilsvarende projekter.

Manglende viden
Der er ikke gennemført beregninger af støjpåvirkning eller genskin som følge af planlægningen. Det
vurderes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af planlægningens støjmæssige
konsekvenser ved drift af anlægget, idet det med planlægningen sikres, at der holdes respektafstand til
nabobeboelser, hvor indenfor der ikke etableres støjkilder.
Det vurderes ligeledes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af eventuelt genskin i
omgivelserne, idet planområdet er omkranset af beplantning mod øst, i retning af de nærmeste naboer,
og da planlægningen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning omkring solcellerne, herunder ud
mod den ikke stærkt befærdede Kæragerholmvej, som løber gennem planområdet.

7.2 Miljømål og eksisterende forhold
I dette afsnit redegøres overordnet for den lovgivning, samt de bestemmelser og retningslinjer der
regulerer forholdet omkring støj og refleksioner.
Dernæst redegøres for den eksisterende forhold/miljøtilstand i planområdet. Den eksisterende
miljøtilstand danner grundlag for miljøvurderingen.

Støj
Støj fra solcelleanlæg er omfattet af Miljøstyrelsens Støjvejledning, hvor der er fastsat vejledende
støjgrænser for naboer til industristøj/1/ og /3/. Grænseværdierne afhænger af hvilken områdetype og
anvendelse, der er tale om.
Grænseværdierne er angivet, som det A‐vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, kaldet
støjbelastningen. A‐vægtet støj måles med et såkaldt A‐filter og svarer til almindelig støj, der dækker
hele det hørbare område, som mennesker gennemsnitligt er i stand til at høre. Det ækvivalente
støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum, hvor Miljøstyrelsen har defineret at støjens
middelværdi ska beregnes på baggrund af 8 timer i dagperioden, over 1 time i aftenperioden og over ½
time i natperioden.
De nærmeste naboer til det planlagte solcelleanlæg ved Kæragerholmvej er boliger i åbent land,
svarende til områdetype VIII, med støjgrænserne 55 dB(A) i dagperioden, 45 dB(A) i aftenperioden og 40
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dB(A) i natperioden (55/45/40 dB(A)). Der er ikke registreret andre typer af støjfølsomme anvendelser i
nærheden af projektet.
De vejledende grænseværdier fremgår af tabel 7.1, hvor periode og referencetidsrum også er anført.
Dag

Tidspunkt

Reference‐tidsrum

Bolig i åbent land,
grænseværdi, dB(A)

Man ‐ fredag

07.00‐18.00

8 timer

55

Man ‐ fredag

18.00‐22.00

1 time

45

Lørdag

07.00‐14.00

7 timer

55

Lørdag

14.00‐22.00

4 timer

45

Søn‐ og helligdag

07.00‐22.00

8 timer

45

Alle dage

22.00‐07.00

½ time

40

Tabel 7.1: Vejledende grænseværdier for industristøj i solcelleanlæggets omgivelser

Eksisterende forhold
Den nuværende støjbelastning i og omkring planområdet oprinder fra landbrug, trafik på vejene, den
eksisterende transformerstation, eksisterende vindmøller i nærområdet, erhvervsaktiviteter af mindre
karakter, i samspil med den naturlige baggrundsstøj fra blæsten i træer og løv, fugle mv.
Der forekommer herudover ingen permanente aktiviteter i planområdet der medfører støj.

Refleksioner
Der findes ikke vejledende grænseværdier for refleksioner, også kaldet genskin.
Der vurderes ikke at være eksisterende kilder til genskin i planområdet.

7.3 Vurdering
I de nedenstående underafsnit vurderes på påvirkninger af støj og refleksioner, som følge af
planlægningen.
Der er ikke foretaget vurderinger af støjpåvirkningen ved anlæg og demontering af solcelleanlægget,
idet Aalborg Kommune i afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, se afsnit 3 og appendiks I, har
vurderet, at støj ved anlæg og nedtagning af solcelleanlægget ikke vil medføre en væsentlig
miljøpåvirkning, idet støjen vil forekomme i en begrænset periode, og ofte vil foregå i dagtimerne inden
for normal arbejdstid.
Idet plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, og lokalplanen er således en
såkaldt ”projektlokalplan”, vil planlægningens miljøpåvirkning og projektets miljøpåvirkning som
udgangspunkt være sammenfaldende.

Støj
De væsentlige støjkilder på solcelleanlægget er fordelingstransformere (med blæsere) som står fordelt i
planområdet samt eventuelle transformerstationer /4/ og /5/.
Støjen fra en fordelingstransformer opstår af blæseren, der afkøler denne og blæseren tændes, når
fordelingstransformeren bliver varm, hvilket følger produktionen og omgivelsestemperaturen.
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Beregninger fra lignede solcelleprojekter ved Gindeskovgaard i Herning Kommune og Kvosted i Viborg
Kommune viser, at hvis der sikres en respektafstand på minimum 100 meter mellem naboboliger og den
nærmeste fordelingstransformer og/eller transformerstation vil de vejledende støjgrænser for
industristøj kunne overholdes ved naboboligerne.
Det skal sikres, at der fordelingstransformere og transformerstationer blive placeret med en
respektafstand på minimum 100 meter til alle naboboliger, for at sikre at Miljøstyrelsens støjkrav
overholdes. Sikres dette vurderes der ikke at ville forekommen en væsentlig støjpåvirkning ved de
nærmeste naboer, ved realiseringen af planlægningen.

Refleksioner
Der vil være en begrænset påvirkning fra genskin i solcellepanelerne ved anlæg og demontering af
anlægget, idet refleksioner fra solpanelerne primært vil opstå, når solcellepanelerne er monteret på
stativer og vinkles ift. solen.
Eventuelle gener som følge af genskin i anlæg og demontering af solcellerne, ved opsætning af
solpaneler, vurderes at være uvæsentlige, idet disse kun vil forekomme i en begrænset periode.
Fra et solcellepanel er monteret på stativ og frem til, at solcelleanlægget sættes i drift, vil der være
samme påvirkning, som beskrevet her under.
Der vil ikke forekomme genskin, for personer herunder bilister, der befinder sig i nærområdet, ved
opsætning af solcellepaneler med trackere. Dette skyldes, at paneler, der er monteret på trackere, altid
vender direkte mod solen således, at den refleksion, der trods alt finder sted, vil blive rette mod solen
og der således ikke er risiko for gener ved ophold eller færdslen i nærområdet. /6/ og /7/.
Genskinsberegninger fra sammenlignelige solcelleanlæg kan benyttes til at vurdere hvilke måneder og
på hvilket tidspunkt af dagen, der er mulighed for genskin som følge af planlægningen, på nærliggende
veje, ved opsætning af solcellepaneler på faste stativer. Desuden giver beregningerne en indikation af
hvilke områder indenfor solcelleanlægget, der kan medføre genskin.
Analysen fra sammenlignelige solcelleprojekter viser, at der teoretisk er mulighed for at opleve genskin
ved kørsel i østlig retning på Kæragerholmvej mellem kl. 5 og 6 om morgenen samt ved kørsel i vestlig
retning mellem kl. 17 og 18 om aftenen i perioden fra marts til og med september, hvis der opsættes
faste solcellepaneler. /6/ og /7/.
Beregningerne fra de sammenlignelige solcelleprojekter viser, at genskinnet alene optræder på
tidspunkter af døgnet, hvor solen står lavt over horisonten. Dette forhold betyder, at den intensitet,
hvormed genskinnet vil blive opfanget af en bilist på Kæragerholmvej, vil udgøre en mindre del af den
lysintensitet, der kommer direkte fra solen, og kan sammenlignes med det kamerablitz, man kan få, når
man passerer en fartkontrol. Det vurderes derfor at genskin fra solcellerne næppe vil opleves som
generende i sammenligning med det lys, der kommer direkte fra solen /6/ og /7/.
Hertil kommer, at solpanelerne er behandlet med antirefleksbelægning jf. afsnit 2.3, og der er som en
del af projektet etableres et beplantningsbælte omkring solcelleanlægget, som placeres mellem
solcellepanelerne og Kæragerholmvej. Det vurderes derfor ikke som sandsynligt, at der faktisk vil kunne
opleves genskin ved kørsel på Kæragerholmvej, når beplantningsbæltet er vokset op.
Planområdet er mod øst er omgrænset af eksisterende bevoksning som afskærmer og dermed
forhindrer, at eventuelt reflekteret lys faktisk når frem til nabobeboelserne beliggende øst for
planområdet. Idet der med planlægningen yderligere stilles krav om, at den eksisterende bevoksning
eventuelt suppleres med et beplantningsbælte, vurderes det at solcelleanlægget ikke vil medføre
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væsentlig påvirkning som følge af genskin ved de nærmeste nabobeboelser, hverken før eller efter
beplantningsbæltet er vokset op.

7.4 Afværgende foranstaltninger
Det skal sikres, at der fordelingstransformere og transformerstationer blive placeret med en
respektafstand på minimum 100 meter til alle naboboliger, for at sikre at Miljøstyrelsens støjkrav
overholdes. Der vurderes ikke at være yderligere behov for afværgeforanstaltninger i forhold til støj som
følge af planlægningen.
Angående refleksioner, vurderes det ikke nødvendigt med yderligere afværgeforanstaltninger, idet der
som en del af planlægningen stilles krav om afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget.

7.5 Overvågning
Der vurderes ikke behov for overvågning ifm. støj og refleksioner som følge af planlægningen.

7.6 Samlet vurdering for støj og refleksioner
Emne

Påvirkning

Bemærkning
Væsentlig negativ

Moderat negativ

Mindre negativ

Ingen /meget lille

Positiv
Støj og refleksioner
Støj

Det skal sikres, at der fordelingstransformere og transformerstationer
blive placeret med en respektafstand på minimum 100 meter til alle
naboboliger, for at sikre at Miljøstyrelsens støjkrav overholdes. Sikres
dette vurderes der ikke at ville forekommen en væsentlig
støjpåvirkning ved de nærmeste naboer, ved realiseringen af
planlægningen.

Refleksioner

Panelerne er behandlet med antirefleksbelægning.
Eksisterende og ny beplantning vil skærme for refleksion både ved
naboer og ved kørsel på Kæragerholmvej.

Tabel 7.2: Samlet vurdering af støj og refleksioner

7.7 Referencer
/1/ Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984.
/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside om støj, januar 2021, https://mst.dk/luft‐stoej/stoej/saerligt‐for‐
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borgere‐om‐stoej/hvad‐er‐stoej/stoejgraenser‐og‐begreber‐om‐stoej/
/3/ Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993.
/4/ Datablad for blæser, W2E300‐CP02‐31, ebmpapst AB, Sverige
/5/ Støjmåling for blæser, A2E300AP0201‐02D, ebmpapst AB, Sverige (2006)
/6/ T. Karin and A. Jain, "Visual Characterization of Anti‐Reflective Coating on Solar Module Glass," 2020
47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Calgary, OR, 2020, pp. 1668‐1671, doi:
10.1109/PVSC45281.2020.9300687.
/7/ Jf. datablade fra leverandører af Antirefleks coating som fx Merc, Honeywell, Dupont, DSM, Vindico
m.fl.
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8

Særligt værdifuldt landbrugsområder

I dette kapitel redegøres for planlægningens eventuelle påvirkning af arealer udpeget som særligt
værdifulde landbrugsområder.

8.1 Metode
Der er gennemført en vurdering af planlægningens eventuelle påvirkning af arealer udpeget som særligt
værdifulde landbrugsområder, på baggrund af oplysninger om projektet, viden fra tilsvarende projekter
og kommuneplanerne for Aalborg Kommune.

Manglende viden
Det vurderes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af planernes mulige
konsekvenser for udpegningerne af særligt værdifulde landbrugsområder.

8.2 Miljømål og ‐status
I dette afsnit redegøres overordnet for den lovgivning, samt de bestemmelser og retningslinjer der
regulerer forholdet omkring særligt værdifulde landbrugsområder.
Dernæst redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planområdet.
Ifølge planlovens4 §11a, stk. 1 pkt. 10 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for varetagelsen af
de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlige værdifulde
landbrugsområder.
Det er en statslig interesse, at særligt værdifulde landbrugsjorde udpeges, at forbruget af landbrugsjord
til ikke‐jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der er en klar grænse mellem
land og by. Dette skal sikre jordbrugserhvervets fremtidige behov for arealer. /1/
Det er en national interesse, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre grundlag for en betydelig og
lønsom fødevareproduktion og at eksisterende husdyrbrug, der drives som produktionslandbrug, sikres
vækst‐ og udviklingsmuligheder. /2/
Af kommuneplanen for Aalborg Kommune fremgår af målsætning for det åbne land, at ved planlægning
og administration i det åbne land, skal hensynet til alle interesser søges tilgodeset og at prioriteringen af
de forskellige interesser skal ske med udgangspunkt i kommuneplanens mål for det åbne land jf.
retningslinje 1.1.1 Målstætning for det åbne land. Således er det generelle sigte med kommuneplanen at
bevare det åbne land som område til jordbrugsproduktion, råstofindvinding, naturbeskyttelse og
friluftsliv. /3/
Det fremgår ligeledes, at der lægges vægt på, at de enkelte retningslinjer administreres i
overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet for området.
For at sikre hensynet til den fortsatte landbrugsdrift på de bedste dyrkningsjorder, foreskriver
kommuneplanen 2019, retningslinje 11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder, at der ikke må
planlægges for eller etableres anlæg, der på væsentlig måde begrænser mulighederne for landbrugsdrift
Inden for de særlige værdifulde landbrugsområder.
Dette betyder også, at der kan planlægges for solcelleanlæg eller lignende i særlige værdifulde
landbrugsområder, hvis det ikke på væsentlig måde forringer arealernes anvendelse som dyrkningsjord.

4

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020, Bekendtgørelse af lov om planlægning.
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Af kommuneplan 2019 fremgår, blandt andet, at anlæg, der optager og påvirker et meget lille areal, som
fx vindmøller og transformerstationer, godt kan placeres inden de særligt værdifulde landbrugsområder,
hvis der tages hensyn til den fortsatte landbrugsdrift, jf. afsnit 14 om Teknisk forsyning.
Stort set hele planområdet er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde i den gældende
kommuneplanen for Aalborg Kommune, se kort 7.1.

Kort 8.1: Planområdets beliggenhed i forhold til særligt værdifulde landbrugsområder, iht. kommuneplan 2019 for Aalborg
Kommune.

Med forslag til ny kommuneplan 2021 for Aalborg Kommune ændres udpegningerne af særligt
værdifulde landbrugsområder.
I de særligt værdifulde landbrugsområder er der tale om en positiv planlægning, som ikke begrænser
jordbruget uden for udpegningen, men sikrer, at områderne så vidt muligt friholdes for andre
aktiviteter, der kan give begrænsninger for jordbruget. Den miljømæssige regulering af landbruget er
den samme indenfor og udenfor områderne.
Udpegninger af Særlige værdifulde landbrugsområder i den eksisterende kommuneplan stammer fra
regionplanen lavet af Nordjyllands Amt, og fokuserede alene på jordens bonitet dvs. jordens kvalitet og
frugtbarhed. Erfaringerne har dog vist, at adskillige områder i praksis ikke er særlige værdifulde
landbrugsområder, primært fordi er tale om lavbundsarealer, hvor der problemer med vand på
markerne, eller områder, som er for små og udpeget som "huller i osten". Dette eksemplificeres ved, at
adskillige landmænd har søgt om mulighed for opsætning af solceller på disse arealer, eller har plantet
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energipil. For andre områder gælder, at der sket ændringer i udpegningen af særlige
drikkevandsinteresser (OSD) eller råstofområder, hvilket har betydet, at der er overlap, hvilket er
uhensigtsmæssigt.
Det er en forudsætning for at udvikle et bæredygtigt landbrug, at der er størst mulig
investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervet. Samtidig skal det sikres, at
udviklingen ikke sker på bekostning af natur‐ og miljøbeskyttelsesinteresser, men derimod giver
mulighed for miljø‐ og naturforbedringer. Derfor er der lavet en genudpegninger af de særlige
værdifulde landbrugsområder, således at udpegningerne fremadrettet er afstemt med de mange andre
væsentlige ændringer i det åbne land; Det Grønne Danmarkskort, solceller, lavbundsområder mm.
De nye udpegninger tager udgangspunkt i, at alle dyrkede arealer, er værdifulde for landbruget. For det
første bevares de eksisterende områder, hvor det er muligt, dvs. områder med høj bonitet. Derefter er
statslige, regionale og lovgivningsmæssige bindinger udelukket fx Natura 2000‐områder, råstofområder
og fredninger. Endelig er der foretaget en række lokale prioriteringer mellem de mange interesser i det
åbne land fx Det Grønne Danmarkskort, skovrejsning, og solceller.
Samlet set er de nye udpegninger af særlige værdifulde landbrugsområder afstemt med følgende emner
og udpegninger, således der ikke er overlap:
•
Byudvikling ‐ kommuneplanrammer for byer og landsbyer
•
Natur ‐ Natura 2000‐områder
•
Natur ‐ Ammoniakfølsom natur (§7)
•
Natur ‐ Det Grønne Danmarkskort (særlige naturområder og økologiske forbindelser)
•
Natur ‐ Det Grønne Danmarkskort (potentielle naturområder og potentielle økologiske
forbindelser)
•
Skovrejsningsområder
•
Lavbundsarealer
•
Lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder
•
Grundvand ‐ områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
•
Grundvand ‐ kildepladszoner
•
Grundvand ‐ indvindingsoplande
•
Fredninger
•
Råstofområder (graveområder og interesseområder)
•
Energi ‐ energilandskaber
•
Energi ‐ solenergiområder
•
Udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen.
Endelig er udpegningerne testet for at sikre, at de ikke omfatter væsentlige okkerpotentielle områder
med svovlsurhed (Klasse I og II) /4/.
Med forslag til ny kommuneplan 2021 for Aalborg Kommune er planområdet således ikke længere
udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, se. kort 7.2. Planområdet skal således ikke længere
friholdes for andre anvendelser og aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give væsentlige
begrænsninger for områdets anvendelse til landbrugsdrift.planområdet
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Kort 8.2: Planområdets beliggenhed i forhold til særligt værdifulde landbrugsområder, iht. forslag til ny kommuneplan 2021 for
Aalborg Kommune. Planområdet er vist med blå prik. De særligt værdifulde landbrugsområder er vist med brune flader, mens
særligt værdifulde landbrugsarealer i den gamle kommuneplan er vist med rødprikkede flader.

8.3 Vurdering
Planområdet er udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde i den nuværende kommuneplan for
Aalborg Kommune, hvorfor der ikke må planlægges for, eller etableres anlæg, der på væsentlig måde
begrænser mulighederne for landbrugsdrift. Med forslag til kommuneplan 2021 for Aalborg Kommune
er er der lavet en genudpegning af de særlige værdifulde landbrugsområder, således at udpegningerne
fremadrettet er afstemt med de mange andre væsentlige ændringer i det åbne land; herunder
energilandskaber og solceller mm. Planområdet er således ikke længere udpeget som særligt værdifuldt
landbrugsområde med forslag til kommuneplan 2021.
Med planlægningen ændres arealanvendelsen fra konventionel landbrugsdrift til solcelleanlæg med
mulighed for at arealet udnyttes til dyrehold eller kan dyrkes som en kombination af solceller og
landbrug, kaldet Agro PV.
Idet der med planlægningen fortsat er mulighed for dyrehold og Agro PV, kan arealet fortsat udnyttes
landbrugsmæssigt sideløbende med at arealerne udnyttes til elproduktion, hvorfor planlægningen ikke
vurderes at forringe arealernes anvendelse som dyrkningsjorde, eller begrænse mulighederne for
landbrugsdrift på en væsentlig måde. Etablering af solcelleanlæg anses således som være i
overensstemmelse med målsætningerne for særligt værdifulde landbrugsområder, idet anlægget ikke
hindrer fortsat udnyttelse af planområdet til landbrugsformål.
Et solcelleanlæg er et reversibelt anlæg, hvilket betyder at det kan fjernes uden der forekommer en
blivende påvirkning af planområdet. Med planlægningen for solcelleanlægget, stilles vilkår om, at
arealerne skal tilbageføres til natur‐ eller landbrugsformål, senest et år efter elproduktionen fra
solcelleanlægget er ophørt. Således vurderes solcelleanlæg generelt, herunder også solcelleanlægget
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ved Kæragerholmvej, ikke at være en hindring for, at planområdet efter elproduktionens ophør, igen
anvendes til intensivt landbrugsområde som det gøres i dag. Et solcelleanlæg vurderes således heller
ikke, på lang sigt, at begrænse mulighederne for landbrugsdrift i planområdet.
I anlægs‐ og demonteringsfasen vil den landbrugsmæssige udnyttelse af planområdet, ikke være mulig.
Dette vurderes at medføre uvæsentlige påvirkning idet anlæg‐ og demonteringsfasen kun omfatter en
begrænset periode.

8.4 Afværgende foranstaltninger
Der vurderes ikke behov for afværgende foranstaltninger i forhold til udpegningen af særligt værdifulde
landbrugsområder.

8.5 Overvågning
Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med planlægningen.

8.6 Samlet vurdering særligt værdifulde landbrugsjorder
Emne

Påvirkning

Bemærkning
Væsentlig negativ

Moderat negativ

Mindre negativ

Ingen /meget lille

Positiv

Særligt værdifulde landbrugsområder
Særligt værdifulde
landbrugsområder

Anvendelsen af planområdet til landbrugsformål ikke være mulig i en
begrænset periode, mens anlægget etableres.
Med planlægingen gives mulighed for dyrehold og Agro PV som en del
af projektet, hvorfor arealet fortsat kan udnyttes landbrugsmæssigt
sideløbende med at arealerne udnyttes til elproduktion.
Planlægningen vurderes derfor ikke at begrænser mulighederne for
landbrugsdrift på væsentlig måde, hvorfor dette kan placeres inden
for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder, i den
gældende kommuneplan for Aalborg Kommune.
I forslag til ny kommuneplan for Aalborg Kommune omfatter
udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder ikke længere
planområdet ved Kæragerholmvej.

Tabel 8.1: Samlet vurdering af særligt værdifulde landbrugsområder.

8.7 Referencer
/1/ Erhvervs‐ og Vækstministeriet, Erhvervsministeriet (2015): Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2017.
/2/ Erhvervsstyrelsen (2018): Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning.
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/3/ Aalborg Kommune (gældende): Kommuneplan for Aalborg Kommune:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/
/4/ Mail af 29‐04‐2021 fra Peter Serup omhandlende Forslag til kommuneplan 2021 for Aalborg
Kommune: Særligt værdifulde landbrugsområder.
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Aalborg Kommune, 2019-038182-6

15. april 2021

Afgrænsningsnotat – solceller ved Milbakken

Kort 1: Solcelleområdet ved Milbakken er vist med rød streg. De hvide arealer, inde i solcelleområdet, er arealer som ikke
er omfattet af planlægningen for solcelleanlægget.

Indledning
European Energy A/S har ansøgt om tilladelse til at opføre et solcelleanlæg ved Milbakken.
Aalborg Kommune har, på baggrund af ansøgning fra European Energy A/S, igangsat udarbejdelse af
plangrundlag for opførsel af et solcelleanlæg ved Milbakken.
I forbindelse med forslag til plandokumenter udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget i
overensstemmelse med Miljøvurderingslovens Afsnit II.
European Energy A/S har desuden anmeldt projektet i henhold til Miljøvurderingslovens Afsnit III –
miljøvurdering af projekter (VVM). I ansøgningen er anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering
jf. Miljøvurderingslovens § 18, stk. 2.
Aalborg Kommune har ansvaret for miljøvurdering af plangrundlaget (MV) og European Energy A/S har
ansvaret for udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport af projektet (VVM).
Forud for udarbejdelsen af miljørapport og miljøkonsekvensrapport skal myndigheden, som i dette tilfælde er
Aalborg Kommune, afgrænse omfanget af miljøvurderingen af henholdsvis planlægningen (miljørapporten)
og det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapporten).
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Dette afgrænsningsnotat indeholder således Aalborg Kommunes afgrænsning af henholdsvis miljøvurdering
af kommuneplantillæg og lokalplan (miljørapporten) og miljøvurdering af det konkrete projekt
(miljøkonsekvensrapporten).
Der er tale om to selvstændige dokumenter. Afgrænsningsnotatet udarbejdes til høring af berørte
myndigheder og offentligheden jf. miljøvurderingslovens §§ 32, stk. 1 nr. 2 og 35, stk. 1 nr. 2, på baggrund af
oplysninger, som bygherren har indleveret sammen med ansøgningsmaterialet og myndighedens kendskab
til miljøforhold og miljøpåvirkninger.
Afgrænsningen af miljørapportens omfang og detaljeringsgrad er udarbejdet i medfør af
miljøvurderingslovens § 11 (miljøvurdering af planer). Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens omfang
og detaljeringsgrad er udarbejdet i medfør af miljøvurderingslovens § 23 (miljøvurdering af konkrete
projekter).

Proces
På baggrund af dette afgrænsningsnotat udarbejdes således en miljørapport (miljøvurdering af planerne) og
en miljøkonsekvensrapport (miljøvurdering af projektet), som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af
henholdsvis planerne og projektet.
På baggrund af miljøvurderingen af projektet udarbejder Aalborg Kommune et udkast til § 25-tilladelse for
projektet.
Planforslag og miljøvurderinger (af planer og projekt) samt udkast til § 25-tilladelse skal efter
udarbejdelsen politisk godkendes i Byrådet, hvorefter dette sendes i høring ved offentligheden og berørte
myndigheder, iht. miljøvurderingslovens § 32 stk. 1, nr. 3, § 35, stk. 1, nr. 3 og § 38.
Således fremlægges følgende dokumenter i en samlet offentlig høring:
-

Forslag til lokalplan nr. 5-9-110,

-

Forslag til tillæg nr. xx til Aalborg Kommuneplan,

-

Miljøvurdering af planer

-

Miljøkonsekvensrapport (Miljøvurdering af projektet)

-

bygherres projektansøgning, og

-

Aalborg Kommunes udkast til § 25-tilladelse til projektet.

Formålet med den offentlige høring, er at offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at udtale
sig om planlægningen og projektet.
Aalborg Kommune gennemfører ligeledes en partshøring af berørte parter efter Forvaltningslovens § 19.
På baggrund af den offentlige høring, udarbejder myndigheden en sammenfattende redegørelse for
planlægningen iht. miljøvurderingslovens § 13, stk. 2.
Planlægning og sammenfattende redegørelse skal politisk behandles, hvorved det besluttes om planerne
skal endeligt vedtages. Samtidig tages stilling til eventuelle krav om overvågning af planlægningens
miljømæssige konsekvenser, et såkaldt overvågningsprogram. Den endeligt vedtagne plan, miljørapporten,
den sammenfattende redegørelse samt klageregler og frist herfor, offentliggøres dernæst af Aalborg
Kommune, og fremsendes til de berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 34.
På baggrund af bygherrens ansøgning, miljøvurdering af projektet, eventuelle supplerende oplysninger og
resultatet af de høringer, der er foretaget træffer Aalborg Kommune afgørelse om tilladelse til projektet kan
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imødekommes iht. miljøvurderingslovens § 25. Når der er truffet afgørelse, offentliggøres indholdet af denne
samt eventuelle betingelser der er knyttet hertil iht. miljøvurderingslovens § 37 stk. 1. Hvis en afgørelse om
§25-tilladelse ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke er udnytte i 3 på hinanden
efterfølgende år, bortfalder denne jf. miljøvurderingslovens § 39.

Forudgående høringer
Forud for afgrænsningen af indholdet i henholdsvis miljøvurderingen af planlægningen og det konkrete
projekt, har Aalborg Kommune gennemføre en høringer af berørte myndigheder og offentligheden jf.
miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, punkt 2 og § 35, stk. 1, punkt 2. Høringen af berørte myndigheder og
offentligheden er forløbet i perioden 24. november 2020 til 21. december 2020.
Idet det er nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen, har Aalborg Kommune ligeledes gennemført
høring af offentligheden jf. planlovens § 23c. Fordebatten er gennemført i perioden 4. juni 2019 til 2. juli 2019.

Planlægningens hovedindhold
Planforslagenes formål er at skabe mulighed for etablering af et nyt solcelleanlæg ved Milbakken.
Planområdet, der kan ses i kort 1 ovenfor, er ikke omfattet af nuværende planlægning. En forudsætning for at
kunne etablere projektet på Milbakken er, at området udlægges til teknisk anlæg – område til solceller – i
Kommuneplanen. Dette gøres med forslag til tillæg nr. XX til Aalborg Kommuneplan.
For at kunne realisere projektet, udarbejdes ligeledes en ny lokalplan for planområdet. Lokalplanen
udarbejdes i henhold til rammerne i kommuneplantillægget. Lokalplanen beskriver og fastlægger
bestemmelser om anvendelsen af området, herunder de miljøforhold, der beskrives og vurderes i
miljørapporten.
Lokalplan og kommuneplantillæg har til formål at muliggøre opførelsen af et solcelleanlæg til strømproduktion
på Milbakken. Solcelleanlægget opstilles på et areal på op til 91 ha, og får en installeret effekt på ca. 69
MWp. (Mega Watt peak) og en forventet årlig produktion på ca. 81.000 MWh. Det vil øge produktion af
vedvarende energi, med hvad der svarer til strømforbruget fra ca. 20.000 husstande, med et gennemsnitligt
forbrug på 4.000 kWh/år.

Beskrivelse af projektet
Solcelleanlægget består af solpaneler, teknikbygninger, vejanlæg og servicearealer, en transformatorstation,
samt afskærmende beplantning.
Solpanelerne opstilles på parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. Solpanelerne monteres på
stativer, der forankres via punktfundamenter eller nedrammede pæle. Der kan blive tale om opstilling af
enten solcellepaneler på faste stativer, eller solcellepaneler på stativer med trackersystem (der bevæger sig
efter solen). Alle solcellerne i anlægget skal være af sammes type og med samme udseende.
Se yderligere beskrivelse af projektet i vedlagte projektbeskrivelse udarbejdet af bygherre.

Afgrænsning af miljøvurdering af planerne
Miljøvurderingen af planlægningen indeholder en vurdering af den væsentlige indvirkning på de miljøforhold,
der fastlægges som en følge af planlægningens gennemførelse, samt rimelige alternativer, under hensyn til
planens mål og geografiske anvendelsesområde.
Miljørapporten skal omfatte de oplysninger der fremgår af miljøvurderingslovens § 12:
- En beskrivelse af planlægningens indhold, hovedformål og forbindelser med anden relevant planlægning.
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- En beskrivelse af de nuværende miljøforhold og en vurdering af udviklingen, hvis planlægningen ikke
gennemføres (0-alternativet).
- En beskrivelse af miljøforholdene i områder der kan blive væsentligt berørt.
- En beskrivelse af ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevante for planlægningen.
- En beskrivelse af, hvordan der er taget hensyn til projektets mulige påvirkning af beskyttede områder og
relevante nationale og internationale miljømålsætninger.
- En beskrivelse af projektets sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, herunder på spørgsmål som den
biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske
faktorer, materielle goder, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk
arv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.
- En beskrivelse af planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver
eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet som følge af planens gennemførelse.
- En beskrivelse af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, samt en beskrivelse af,
hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder, der er opstået under indsamling
af de krævede oplysninger.
- En beskrivelse af de påtænkte overvågningsforanstaltninger.
- Et ikke-teknisk resumé.
Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, planen stemmer overens
med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning og planlægningen og om der vurderes at væsentlige
indvirkninger på enkelte miljøfaktorer.
Grundlaget for miljørapportens konsekvensvurderinger er som udgangspunkt aktuel viden på tidspunktet for
udarbejdelse af planforslaget, dvs. foreliggende planer og rapporter mv. Ved visse emner er det nødvendigt
at tilvejebringe ny viden om projektlokalplanens konkrete påvirkning f.eks. i form af visualiseringer.
Da lokalplanen kun omfatter solcelleprojektet på Milbakken, og derfor er en såkaldt "projektlokalplan", vil
størstedelen af indholdet i miljørapporten være sammenfaldende med indholdet i
miljøkonsekvensvurderingen af projektet.

Afgrænsning af miljøvurdering af det konkrete projekt
Da projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, skal bygherre udarbejde en
miljøkonsekvensrapport hvor projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet vurderes.
De oplysninger, som bygherren skal give om det ansøgte projekt i miljøkonsekvensrapporten, skal på en
passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende
faktorer:
- Befolkningen og menneskers sundhed.
- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna.
- Jordbund og jordarealer, vand, luft og klima.
- Materielle goder, kulturarv og landskab.
- Samspillet mellem ovenstående faktorer.
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Miljøkonsekvensrapporten skal, jf. miljøvurderingslovens § 20, som udgangspunkt indeholde:
- En beskrivelse af projektets beliggenhed, omfang og karakteristika samt sammenhængen til øvrige
projekter.
- En beskrivelse af de nuværende miljøforhold og en vurdering af udviklingen, hvis projektet ikke
gennemføres (0-alternativet).
- En beskrivelse af projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet herunder som følge af projektets
sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer.
- En beskrivelse af, hvordan der er taget hensyn til projektets mulige påvirkning af beskyttede områder og
relevante nationale og internationale miljømålsætninger.
- En beskrivelse af undersøgte alternativer og det valgte alternativ, planlagte afværgeforanstaltninger og
eventuelle overvågningsordninger samt metode og manglende viden.
- Et ikke-teknisk resumé og en referenceliste.

Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger
Nedenfor afgrænses de miljøtemaer, som en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 1, stk. 2 skal omfatte,
herunder en vurdering af hvilke forhold, der skal behandles, og hvilke temaer der ikke behandles yderligere, i
miljøvurderingen af planer og projekt.
Hvert afsnit indledes med en kort introduktion til den viden Kommunen har til området og projektets
påvirkning af omgivelserne forud for miljøvurderingen. Denne kendte viden danner baggrund for
afgrænsningen af indholdet i miljøvurderingen af både planer og projekt. Ved alle miljøtemaer som skal
belyses i den kommende miljøvurdering, angives hvilke miljøfaktorer, vurderingskriterier og databehov der
skal indgå i miljøvurderingen.
Under udarbejdelsen af miljøvurderingen for såvel planer og projekt, vil der givet vis fremkomme større viden
om miljøforholdene i området. Dette kan medføre, at der er andre forhold end de beskrevne der skal indgå i
miljøvurderingen.
Befolkning og menneskers sundhed
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•

Der gælder ikke konkrete krav for solceller i forhold til naboer, som der f.eks. er for vindmøller med
hensyn til afstands- og støjkrav.

•
•

Terrænet i området er forholdsvis fladt.
Der er beboelse i umiddelbar nærhed af solcelleområdet. Der ligger 8 boliger i en afstand af ca. 200
meter fra solcelleområdet, hvoraf de to (Kæragerholmvej 20 og 30) nedlægges som boliger som en
del af projektet.

•

Et solcelleanlæg og transformerstation påvirker omgivelserne visuelt. Solcellerne får en højde på op
til 3,2 meter, teknikbygninger får en højde op til 3,5-4 meter, og containere får en højde på op til 3
meter over terræn. Der etableres afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget, med en
bredde på minimum 6 meter. Når beplantningen er tilvokset, vil højden være mindst 4 meter i højden.

•

Solceller kan medføre refleksionsgener, ved færdsel nær anlægget.

Belyses i miljøvurderingen af planer og projekt
• Visuel påvirkning af naboboliger - Etablering af et solcelleanlæg vil kunne medføre en visuel
påvirkning af naboboliger omkring solcelleområdet. Omfanget af solcelleanlæggets synlighed skal
belyses på baggrund af visualiseringer af anlæggets synlighed, samt kvalitative vurderinger på
baggrund af viden om bla. terrænmæssige forhold, afstand og boligernes orientering i forhold til
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solcelleanlægget. Udvælgelsen af fotopunkter hvorfra der skal visualiseres aftales med Aalborg
Kommune.
•

Støjgener i driftsfasen – I driftsfasen vil der kunne forekomme støjgener fra transformerstation,
fordelingstransformere og invertere (summende lyd). Der vil ikke forekomme støj fra solcelleanlægget
om natten. Anlægget vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj fra
virksomheder m.v. Støjpåvirkningen fra projektet i driftsfasen, vurderes kvalitativt, på baggrund af
viden fra tilsvarende projekter, med fokus på støj ved nærmeste naboer.

•

Refleksioner – Omfanget af refleksioner fra solcellerne skal vurderes overordnet ift. nabobeboelser
og færdsel gennem området, på Kæragerholmvej, og beskrives på baggrund af viden fra tilsvarende
projekter.

Følgende belyses ikke yderligere i miljøvurderingen af planer og projekt
•

Trafik - I anlægsfasen vil projektet medføre øget trafik i nærområdet i en begrænset periode, som
følge af levering af materialer til solcelleanlægget. Påvirkningen anses som værende ubetydelig.
Projektet påvirker ikke trafikforholdene i området i driftsfasen. Trafik behandles ikke yderligere i den
samlede miljørapport.

•

Støjgener i anlægs- og nedtagningsfasen - Der vil kunne forekomme støjgener i anlægs- og
nedtagningsfasen, som følge af etablering og nedtagning af solcelleanlægget. Anlægsarbejdet vil ofte
foregå i dagtimerne inden for normal arbejdstid, og støjen vil kun forekomme i en begrænset periode.
Der accepteres højere støjgrænser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, da det er af
midlertidig karakter. Støj vil forekomme fx i forbindelse med pilotering, ved transport af materialer
samt ved kørsel af maskiner (jordkørsel, etablering af fundamenter m.m.). Støj ved anlæg og
nedtagning af solcelleanlægget vurderes ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning, og behandles
ikke yderligere i den samlede miljørapport.
Støvgener - Projektet kan medføre mindre støvgener i anlægsfasen, men disse anses dog at være
ubetydelige. Hvis der bliver tale om store støvgener i tørre perioder, kan der foretages
støvbegrænsende foranstaltninger som vanding. Projektet medfører ingen støvgener i driftsfasen.
Støvgener behandles ikke yderligere i den samlede miljørapport.

•

•

Vibrationer - Der kan forekomme vibrationer under anlægsarbejdet, hvis der skal foretages pilotering.
Eventuelle vibrationer i anlægsfasen anses som værende af begrænset og ikke væsentligt omfang.
Under drift vil der ikke forekomme vibrationer. Vibrationer behandles ikke yderligere i den samlede
miljørapport.

•

Rekreative værdier og friluftsliv – Kæragerholmvej er en overordnet rekreativ rute/sti, som bibeholdes
og ikke ændres som følge af solcelleprojektet. Der omlægges ikke eksisterende veje, grus- eller
markveje i området. Der anlægges nye interne veje i solcelleområdet for at give adgang til anlægget.
Solcelleområdet omfatter ikke rekreative værdier eller arealet til friluftsliv, hvorfor dette ikke
behandles yderligere i den samlede miljørapport.
Infrastruktur - Projektet påvirker ikke den eksisterende infrastruktur i området. Der kan tilføjes/ændres
i infrastrukturen i solcelleområdet i form af nye driftsveje til solcellerne. Der kan etableres nye
overkørsler til arealerne, Nye driftsveje og overkørsler til solcelleområdet, vurderes ikke at medføre
en væsentlig miljøpåvirkning og behandles ikke yderligere i den samlede miljørapport.

•

Biologisk mangfoldighed
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•
•

Solcelleområdet er i dag dyrket landbrugsjord.
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområdet Store Vildmose beliggende i en afstand på ca. 5
km nordvest for området. Dernæst er fuglebeskyttelses- og ramsarområdet Ulvedybet og Nibe
Bredning beliggende i en afstand på ca. 10 km mod sydvest.
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•

Der er i 2010 konstateret butsnudet frø i vandhul beliggende i solcelleområdets nordøstlige del.
Der er ikke kendskab til forekomster af bilag-IV arter i solcelleområdet.

•

Solcelleområdet er ikke udlagt som hverken økologisk forbindelse eller særlige værdifulde
naturområder i den gældende Kommuneplan. I forslag til ny kommuneplan udlægges solcelleområdet
som en del af en potentiel økologisk forbindelse.

•

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er tre mindre
søer/vandhuller indenfor solcelleområdet. Derudover grænser en lille del af solcelleområdet op til et
mose- og engarealareal mod nordvest, et engareal mod vest, et sø-/moseareal mod syd og et mose/søareal mod øst.

•

Et beskyttet vandløb forløber indenfor solcelleområdet.

Belyses i miljøvurderingen af planer og projekt
• Natura 2000 - Projektets eventuelle påvirkning af de nærmeste Natura 2000-områder undersøges
ved kvalitative vurderinger på baggrund af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag og
eksisterende data og eventuelle undersøgelser.
• Bilag IV-arter - Forekomster af Bilag IV-arter eller potentielle levesteder, yngle- og rasteområder i
solcelleområdet, undersøges ved kvalitative vurderinger på baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse, samt eksisterende data og viden om Bilag IV-arter samt potentielle
levesteder, yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.
• §3 beskyttet natur og vandløb - Projektets påvirkning af § 3 beskyttet natur og beskyttede vandløb
inden for eller i direkte tilknytning til solcelleområdet undersøges, ved kvalitative vurderinger på
baggrund af eksisterende viden, og besigtigelse/naturundersøgelse af naturområdernes nuværende
tilstand.
• Fauna - Områdets dyreliv og projektets påvirkning heraf, herunder eventuelt behov for vildtpassage
nord-syd og til sø i solcelleområdets sydøstlige hjørne, undersøges ved kvalitative vurderinger på
baggrund af besigtigelse/naturundersøgelse, samt eksisterende data og viden om dyrelivet.
• Flora og biodiversitet - Ændret anvendelse fra dyrket landbrugsjord til solcelleanlæg med dyrehold
eller økologisk Agro-PV, typisk med proteingræs, vil medføre ændringer i forhold til tilførsel af
pesticider, miljøfremmede stoffer og kunstgødning, når der ikke længere gødes og sprøjtes på
markerne. Den ændrede anvendelse vurderes at have positiv virkning på områdets naturlige
planteliv. Projektets positive effekt på flora og biodiversitet beskrives overordnet og kvalitativt pba.
viden fra tilsvarende projekter.
• Potentiel økologisk forbindelse – Projektets påvirkning af arealet der med den nye kommuneplan
udpeges om potentiel økologisk forbindelse vurderes kvalitativt på baggrund af eksisterende viden.
Følgende belyses ikke yderligere i miljøvurderingen af planer og projekt
•

Særligt værdifulde naturområder – Solcelleområdet er ikke udpeget som særligt værdifuldt
naturområde, hvorfor dette ikke behandles yderligere i den samlede miljørapport.

Jord, vand, luft og klima
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•
•
•
•

Der er ikke registreret jordforurening i solcelleområdet.
Solcelleområdet er ikke udpeget som lavbundsarealer.
Etablering af solcelleanlægget medfører ikke behov for grundvandssænkning.
Projektet er ikke beliggende i hverken område drikkevandsinteresser eller område med særlige
drikkevandsinteresser. Der er hverken indsatsområder, indvindingsopland, eller boringsnære
beskyttelsesområder inden for solcelleområdet.
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Regnvand nedsives inden for solcelleområdet.

Følgende belyses ikke yderligere i miljøvurderingen af planer og projekt
•
•

•

•

Lavbundsarealer – Solcelleområdet er ikke udpeget som lavbundsareal, hvorfor dette ikke behandles
yderligere i den samlede miljørapport.
Jordbund og jordforurening - Projektet påvirker ikke jordbund og jordforurening. Der findes ikke
registrerede arealer med jordforurening inden for solcelleområdet. Forholdet behandles derfor ikke
yderligere i den samlede miljørapport.
Grundvand – Idet step up-transformeren (transformatorstationen) etableres på fundament med
olieopsamlingskar, og der kun benyttes rent vand eller regnvand til vask af solcellerne, vurderes
projektet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af grundvandet, hvorfor dette ikke behandles
yderligere i den samlede miljørapport.
Grundvandssænkning – Idet projektet ikke medfører behov for hverken permanent eller midlertidig
grundvandssænkning, behandles dette ikke yderligere i den samlede miljørapport.

Landskab
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•

Et solcelleanlæg kan påvirke landskabet som følge af deres store udbredelse, og kan have
indflydelse på den visuelle oplevelse af det nærmeste omkringliggende landskab.

•
•

Terrænet inden for solcelleområdet er relativt fladt.

•
•
•

Solcelleområdet er ikke udpeget, som værdifuldt geologisk område i Aalborg Kommuneplan.

•

Som en del af projektet etableres de nødvendige teknikbygninger, herunder fordelingstransformere
og sekundære koblingsstationer, med at areal på op til 20 m2, og en højde på op til 3,5 meter. Der
etableres ca. én fordelingstransformer pr. 3 MWp. Det samlede antal fordelingstransformere
forventes således at blive ca. 30 stk.

•

Som en del af projektet kan opføres en til to nye mellemspændings transformerstationer, med et
samlet areal på op til 6.000 m2. Transformerstationerne etableres inden for et samlet område, og
omfatter en til to bygninger på op til i alt 500 m2 med en højde på op til 5,5 meter samt udendørs
konstruktioner med et areal op til i alt 4.000 m2, og højder på maksimalt 8,5 meter, dog kan en til to
eventuelle lynafledere være op til 15-22 meter. På ikke udnyttede arealer ved transformerstationerne
vil der blive opsat solcellepaneler.

•

Som en del af projektet etableres afskærmende beplantningsbælter langs afgrænsningen af
solcelleområdet og Kæragerholmvej. Beplantningen etableres som et 3-rækket beplantningsbælte og
holdes i en højde på mindst 4 meter. Beplantningen vil bestå af hjemmehørende arter.

Solcelleområdet er ikke udpeget som hverken bevaringsværdigt landskab eller særligt værdifuldt
landskab i Aalborg Kommuneplan.
Solcelleområdet er ikke udlagt som hverken skovrejsningsområde eller område hvor skov er uønsket.
Den nordvestlige del af solcelleområdet ligger indenfor skovbyggelinjer. Det forventes at lokalplanen
udarbejdes jf. Planlovens § 15 stk. 4 (lokalplan med bonusvirkning), hvorved lokalplanen erstatter de
tilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Dermed
vil forbuddet mod placering af solcellerne jf. Naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 nr. 5 ikke gælde
efter endelige vedtagelse af lokalplanen.
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Belyses i miljøvurderingen af planer og projekt
•

•

Landskab – Påvirkningen af landskabet vurderes, herunder forholdet til nærtliggende kulturarvsareal
ved Gl. Vrå Slot. Omfanget af solcelleanlæggets synlighed i landskabet vurderes på baggrund af
visualiseringer af anlæggets synlighed, samt ved kvalitative vurderinger på baggrund af viden fra
tilsvarende anlæg.
Skovbyggelinjen - Projektets beliggenhed inden for skovbyggelinen skal beskrives og vurderes
kvalitativt med udgangspunkt i skovbyggelinjens formål og eksisterende viden.

Følgende belyses ikke yderligere i miljøvurderingen af planer og projekt
•

•
•

Bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landskab – Solcelleområdet er ikke udpeget som
hverken bevaringsværdigt eller særligt værdifuldt landskabsområde, hvorfor dette ikke behandles
yderligere i den samlede miljørapport.
Værdifulde geologiske områder – Solcelleområdet er ikke udpeget som værdifuldt geologiske område
hvorfor dette ikke behandles yderligere i den samlede miljørapport.
Skovrejsningsområder – Solcelleområdet er ikke udpeget som skovrejsningsområde eller område
hvor skov er uønsket, hvorfor dette ikke behandles yderligere i den samlede miljørapport.

Fredede områder, fortidsminder og kulturarv
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•

Der er ingen kendte og registrerede fredede områder, beskyttede fortidsminder eller kulturarvsarealer
i solcelleområdet.

•
•

Nær solcelleområdet ligger kulturarvsareal ved Gl. Vrå Slot.
Nærmeste fredede område er kirkefredningen ved Ajstrup Kirke. Kirken er beliggende ca. 1.6 km i
sydøstlig retning fra solcelleområdet.

Følgende belyses ikke yderligere i miljøvurderingen af planer og projekt
•

•

Fredede områder, fortidsminder og kulturarv – Fredede områder, beskyttede fortidsminder og
kulturarv behandles ikke yderligere i den samlede miljørapport. Dog belyses forholdet til det
nærtliggende kulturarvsareal ved Gl. Vrå Slot, under miljøtemaet landskab, se ovenfor.
Fund og fortidsminder – Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejde der berører
fortidsmindet straks indstilles, og det kulturministeren eller det nærmeste statslige eller
statsanerkendte kulturhistoriske museum skal underrettes jf. LBK nr. 358 af 08/04/2014,
Bekendtgørelse af museumslovens § 27. Begrebet et fortidsminde omfatter stort set alle anlæg som
stolpehuller, gruber, ildsteder, grave, bygningsdele og bygningsfundamenter m.m., der findes i jorden
og som er mere end 100 år gamle. Ændret arealanvendelse fra dyrket landbrugsjord til
solcelleanlæg, vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af skjulte fortidsminder i området og
muligheden for fund af disse. Fund og fortidsminder behandles ikke yderligere i den samlede
miljørapport.

Materielle goder
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•

Solcelleområdet er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområde i den gældende kommuneplan.
Med forslag til ny kommuneplan revideres temaet for særligt værdifulde landbrugsområder, hvilket
medfører at energilandskaber og solcelleområder, herunder også hele projektområdet, ikke længere
udpeges som særligt værdifuldt landbrugsområde.
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Kabelsystemer rundt i solcelleparken føres som jordkabler.

Belyses i miljøvurderingen af planer og projekt
•

Særligt værdifulde landbrugsområder – Projektets påvirkning af arealer udpeget som særligt
værdifulde landbrugsarealer vurderes kvalitativt på baggrund af eksisterende viden og viden fra
tilsvarende projekter.

Risiko og ulykker
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•

Etableringen af solcelleanlæg medfører ikke øget risiko for ulykker.

Forventes ikke belyst i miljøvurderingen af planer og projekt
•

Risiko for ulykker – Etableringen af solcelleanlæg medfører ikke øget risiko for ulykker, hvorfor dette
ikke behandles yderligere i den samlede miljørapport.

Kumulative effekter
Fakta/kendt viden om projektet og omgivelserne

•

Inden for projektområdet er i dag etableret en transformatorstation (60/10 kV) og der står en
telemast.

•

Vindmølleparken ved Gammel Vrå ligger ca. 300 meter nordvest for projektområdet og består af 15
vindmøller med en total højde på 69 meter.

•

Vindmølleparken ved Milbakken er beliggende ca. 220 meter syd for projektområdet og består af 15
vindmøller med en totalhøjde på 69 meter.

•

Der er ikke umiddelbart kendskab til andre projekter i og nær solcelleområdet, der kan medføre
kumulative effekter.

Belyses i miljøvurderingen af planer og projekt

•

Eventuelle kumulative effekter – Der redegøres for sammenhængen mellem mulige kumulative
effekter med andre eksisterende og planlagte projekter og planer under de enkelte miljøtemaer,
herunder de to vindmølleparker nord og syd for projektområdet, samt den eksisterende
transformatorstation og telemasten inden for området.

Opsamling af emner til miljøvurderingerne
Ovenfor er en vurdering af hvilke forhold, der kan blive påvirket af planforslagene og solcelleprojektet, og
hvilke forhold der ikke vil blive påvirket, og det konkluderes, hvilke temaer der skal behandles, og hvilke
temaer der ikke skal behandles, i den kommende miljøvurdering af planerne og projektet.
Nedenfor er en opsamling på de sandsynlige væsentlige miljøfaktorer, som skal belyses i henholdsvis
miljøvurderingen af planerne og projektet:
- Befolkningen og menneskers sundhed: Projektets støjpåvirkning i driftsfasen og refleksion fra solcellerne.
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- Biologisk mangfoldighed: Forholdet til Natura 2000-områder og Bilag IV-arter, §3 beskyttet natur og
vandløb, potentiel økologisk forbindelse samt fauna, flora og biodiversitet.
- Landskab: Visuel påvirkning med fokus på de nærmeste naboboliger og synlighed i landskabet, samt
skovbyggelinjen.
- Materielle goder: Forholdet til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Nedenfor er en opsamling på vurderingskriterier og data til behandling af de enkelte miljøtemaer i
henholdsvis miljøvurderingen af planerne og projektet, se tabel 1.
Miljøtema

Vurderingskriterie

Databehov - Miljøvurdering af
planerne
Kvalitative vurderinger af eventuel
påvirkning af Natura 2000-områder
på baggrund af Natura 2000områdernes udpegningsgrundlag
og eksisterende data og eventuelle
undersøgelser.

Databehov - Miljøvurdering af
projektet
Kvalitative vurderinger af eventuel
påvirkning af Natura 2000-områder
på baggrund af Natura 2000områdernes udpegningsgrundlag
og eksisterende data og eventuelle
undersøgelser.
Anlægs- og driftsfasen.

Biologisk
mangfoldighed –
Natura 2000

Vurdering af
omfang af eventuel
påvirkning af de
nærmeste Natura
2000-områder (en
væsentlighedsvurdering).

Biologisk
mangfoldighed –
Bilag IV-arter

Vurdering af
eventuelle
forekomster af Bilag
IV-arter eller
potentielle
levesteder, yngleog rasteområder.

Kvalitative vurderinger af
eventuelle forekomster af Bilag IVarter eller potentielle levesteder,
yngle- og rasteområder, på
baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse,
samt eksisterende data og viden
om Bilag IV-arter samt potentielle
levesteder, yngle- og rasteområder
for Bilag IV-arter.

Kvalitative vurderinger af
påvirkninger af eventuelle
forekomster af Bilag IV-arter eller
potentielle levesteder, yngle- og
rasteområder, på baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse,
samt eksisterende data og viden
om Bilag IV-arter samt potentielle
levesteder, yngle- og rasteområder
for Bilag IV-arter.

Biologisk
mangfoldighed §3-beskyttet natur
og vandløb

Vurdering af
påvirkning af §3beskyttet natur og
vandløb inden for
eller i direkte
tilknytning til
solcelleområdet.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet

Kvalitativ vurdering af projektets
påvirkningen af §3-beskyttet natur
og vandløb, på baggrund af
eksisterende viden, og
besigtigelse/naturundersøgelse af
naturområderne.

Biologisk
mangfoldighed –
potentiel
økologisk
forbindelse

Vurdering af
projektets
påvirkning af
arealer der
udlægges som
potentiel økologisk
forbindelse.
Vurdering af
forekomster af
dyreliv i området,

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdering af projektet
påvirkning af arealer der udlægges
til potentiel økologisk forbindelse,
på baggrund af eksisterende data
og viden.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdering af områdets
dyreliv og projektets påvirkning
heraf, herunder eventuelt behov for
vildtpassage nord-syd og til sø i

Biologisk
mangfoldighed –
fauna
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Databehov - Miljøvurdering af
planerne

Databehov - Miljøvurdering af
projektet
solcelleområdets sydøstlige hjørne,
på baggrund af
besigtigelse/naturundersøgelse,
samt eksisterende data og viden
om dyrelivet.

samt påvirkning
heraf.

Biologisk
mangfoldighed –
flora og
biodiversitet

Vurdering af
påvirkning af flora
og biodiversitet.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdering af projektets
overordnede påvirkning af flora og
biodiversitet i projektområdet, på
baggrund af viden fra tilsvarende
effekter.
Kvalitativ vurdering af projektets
eventuelle påvirkning af flora og
biodiversitet i nærtliggende
skovbryn.

Landskab – den
landskabelige
påvirkning

Vurdering af
anlæggets
synlighed i og
påvirkning af
landskabet,
herunder også det
nærtliggende
kulturarvsareal ved
Gl. Vrå Slot.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Vurdering af solcelleanlæggets
landskabelige påvirkning på
baggrund af visualiseringer af
anlæggets synlighed, samt ved
kvalitative vurderinger på baggrund
af viden om landskabet og
tilsvarende anlæg.

Landskab – den
visuelle påvirkning

Vurdering af
omfanget af
solcelleanlæggets
synlighed, med
fokus på de
nærmeste
naboboliger

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Vurdering på baggrund af
visualiseringer af solcelleanlæggets
synlighed, samt kvalitative
vurderinger på baggrund af viden
om terrænmæssige forhold, afstand
og boligernes orientering i forhold til
solcelleanlægget.

Landskab –
forholdet til
skovbyggelinjen

Vurdering af
forholdet til
skovbyggelinjen,
herunder omfanget
heraf.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet, ift. påvirkning af
arealer indenfor skovbyggelinjen.

Kvalitativ vurdering af projektets
påvirkning af arealer indenfor
skovbyggelinjen, pba. eksisterende
viden.

Befolkningen og
menneskers
sundhed –
Støjpåvirkning

Vurdering af
støjpåvirkninger ved
drift af
solcelleanlægget,
med fokus på støj
ved de nærmeste
naboboliger.

En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Kvalitativ vurdering af projektets
støjpåvirkning i driftsfasen, pba.
eksisterende viden fra tilsvarende
projekter.

I forbindelse med vurderingen af
anlæggets visuelle påvirkning
beskrives og vurderes effekten af
slørende beplantning omkring
solcelleanlægget.
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Vurderingskriterie

Befolkningen og
menneskers
sundhed –
Refleksioner

Omfanget af
refleksioner fra
solcellerne, ift.
nabobeboelser og
færdsel på
Kæragerholmvej.
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Databehov - Miljøvurdering af
planerne
En kort sammenfatning af
konklusionerne fra miljøvurderingen
af projektet.

Databehov - Miljøvurdering af
projektet
Kvalitativ overordnet vurdering af
refleksioner fra solcellerne, ift.
nabobeboelser og færdsel på
Kæragerholmvej, pba. eksisterende
viden fra tilsvarende projekter.

Materielle goder –
særligt værdifulde
landbrugsområder

Omfanget af
En kort sammenfatning af
Kvalitativ overordnet vurdering af
projektets
konklusionerne fra miljøvurderingen den eventuelle påvirkning af arealer
eventuelle
af projektet.
udpeget som særligt værdifulde
påvirkning af
landbrugsområder pba.
arealer udpeget
eksisterende viden og viden fra
som særligt
tilsvarende projekter.
værdifulde
landbrugsarealer.
Tabel 1: Opsamling på vurderingskriterier og data til behandling af de enkelte miljøtemaer i henholdsvis miljøvurderingen
af planerne og projektet

Under hvert af de enkelte miljøtemaer gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus og dennes
sandsynlige udvikling, hvis planerne ikke vedtages og projektet derfor ikke kan realiseres (0-alternativet).
Disse scenarier benyttes som sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvilke påvirkninger projektet og den
nye planlægning medfører.
Under de enkelte miljøtemaer, redegøres ligeledes for eventuelle sammenhænge mellem mulige kumulative
effekter fra andre eksisterende og planlagte projekter og planer, herunder de to vindmølleparker nord og syd
for projektområdet, samt den eksisterende transformatorstation og telemasten inden for området.

Alternativer, herunder 0-alternativet
Miljøvurdering af såvel planlægningen som projektet, skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en
beskrivelse af 0-alternativet.
I miljøvurderingen af planlægningen, beskriver 0-alternativet det scenarie, at planforslagene ikke vedtages,
således at den eksisterende planlægning videreføres uændret.
0-alternativet i miljøvurderingen af planlægningen beskriver, hvad konsekvensen er af ikke at vedtage
lokalplanen, med udgangspunkt i realisering af den gældende planlægning for området. Idet der ingen
gældende planlægning (kommuneplanramme eller lokalplan) er for området, omfatter dette scenarium derfor
at området fortsat anvendes som nu.
0-alternativet i miljøvurderingen af projektet beskriver det scenarie, at myndighederne ikke tillader etablering
af det ansøgte projekt, således at den eksisterende anvendelse inden for projektområdet videreføres. 0alternativet tager udgangspunkt i den eksisterende miljøstatus for projektområdet, hvis projektet ikke
gennemføres. Dette scenarium benyttes som sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvilke påvirkninger
projektet medfører.
I denne sag ved Milbakken, er 0-alternativet for projektet således enslydende med 0-alternativet for
planlægningen.
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Den nuværende anvendelse inden for solcelleområdet vil fastholdes som den er, ved 0-alternativet for både
for planlægningen og projektet, hvilket er ensbetydende med, at området fortsat anvendes til:
- landbrugsarealer,
- beboelses- og landbrugsbygninger, samt
- §3-søer,
- ligesom der fortsat vil være en transformatorstation og en telemast inden i området, og stå vindmøller både
nord og syd herfor.
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VED MILBAKKE.
08-04-2021

Baggrund
PlanEnergi har bedt Profus Naturrådgivning om, at foretage en besigtigelse af området hvor der
planlægges opført en solcellepark ved Milbakke i Aalborg Kommune.
Den 23. marts 2021 gennemførte Profus Naturrådgivning en besigtigelse af arealer og bygninger.
Arealerne blev besigtiget mht. en overordnet vurdering af naturværdier og potentiale som levested
for bilag IV-arter.
Bygninger ved ejendommene Kæragerholmvej 20 og 30 blev desuden besigtigede mht. vurdering af
potentiale for forekomster af flagermus, der alle er bilag IV-arter. Grupper af større træer blev desuden
besigtiget mht. vurdering af forekomster af hulheder, der potentielt kan udnyttes af flagermus som
yngle- og rastelokaliteter.
Inden besigtigelsen blev 16 arealer til besigtigelse udpeget ud fra luftfotos. Arealernes placering og
omtrentlige afgrænsning fremgår af kortet forneden.
De besigtigede naturarealer fremstod pga. årstiden som artsfattige og med meget slidt nedvisnet
vegetation efter en vinter med meget snedække. Det blev derfor ikke forsøgt, at udarbejde
plantelister fra lokaliteterne. Det må forventes, at lokaliteterne rummer plantearter, der ikke kunne
konstateres ved besigtigelsen.
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Resultater af besigtigelsen delt op i delområder
1

Bygninger og træer ved Kæragerholmvej 30

Bygninger
Beboelsesejendom: Huset blev ikke besigtiget indvendigt. Ejer oplyste, at der ejendommen har loft til
kip. Ejendommen er ældre med gavle af planker og det vurderedes, at der potentielt kan være
hulheder under tagpladerne, der kan anvendes af flagermus som levested.
Lagerbygning: Den meget store lagerbygning blev besigtiget overordnet. En stor del af bygningens
loft havde loft til kip hvor der kunne være hulheder mellem tagets eternitplader og loft som ikke
kunne besigtiges.
Bygningens nordligste del var en stor åben maskinhal med frit udsyn til tagpladerne. Der var ingen
flagermus eller spor af flagermus til stede i bygningen.
Den mellemste del af bygningen havde et stort loftrum mellem bygningens loft og taget. Tagrummet
var isoleret med løs indsprøjtet isolering af mineraluld. Det var ikke muligt, at bevæge sig rundt i hele
loftrummet pga. manglende gangbroer men de del af loftrummet, der kunne inspiceres rummede
ingen flagermus eller spor af flagermus.
Silo ved lagerbygning: Siloen var tom og med delvist nedfaldent tag. Der var ingen flagermus eller
spor af flagermus til stede i bygningen.
Stald og værksted øst for silo: Bygningen var konstrueret med loft hvorved der er hulheder mellem
tagplader og loft, der potentielt kan anvendes af flagermus som levested. Der blev ikke fundet spor af
flagermus ved spækker ved tag, men det var ikke muligt, at besigtige hulrum mellem loft og
tagplader.
Træer
I haven var der en stor bøg vest for beboelseshuset. Træet rummede ingen hulheder, der kan
anvendes som levested af flagermus.
En række poppeltræer ved den østlige side af indkørselen mellem beboelse og lagermygning
rummede flere hulheder. Alle hulhederne blev undersøgt nærmere og de rummede ingen flagermus
eller tegn på tidligere forekomster af flagermus. Hulhederne blev vurderet, at udgøre potentille
levesteder af meget ringe potentiel værdi for flagemrus.
Grundens øvrige træbevoksning bestod af mindre og yngre træer, der ikke rummede hulheder med
vurderet potentiel værdi som levested for flagermus.

2

Bygninger og træer ved Kæragerholmvej 20

Bygninger
Hovedbygning: Luftrum frit åbent til tagplader. Der var ingen flagermus eller spor af flagermus til
stede i bygningen. Spor af mår.
Værksted: Loftrum frit åbent til metaltagplader. Der var ingen flagermus eller spor af flagermus til
stede i bygningen.
Stald mellem hovedbygning og værksted: Stalden havde tag af metalplader samt loft af
krydsfinerplader. Ejer oplyser, at der yngler mår under taget. Det kan ikke udelukkes, at der kan
opholde sig flagermus i hulrummet under taget men den potentielle værdi som yngle- eller
rastelokalitet for flagermus er sandsynligvis meget ringe pga. tilstedeværelsen af mår.
Vandværk: På grunden ligger en mindre delvist jorddækket bygning, der anvendes som vandværk.
Bygningen rummede ingen flagermus og der var ligeledes ingen adgangsmuligheder for flagermus til
bygningen.
Stald på mark nord for de øvrige bygninger: Der var åbent fra rummet i stalden og op til tagpladerne.
Der var ingen flagermus eller spor af flagermus til stede i bygningen
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Træer
Haven ved nr. 20 rummede træbevoksninger med arter af gran og rød-el. Enkelte af rød-el træerne
havde hulheder der vurderes, at kunne udgøre potentielle levesteder af begrænset værdi for
flagermus. Et rød-el træ, det 5. eller 6. talt fra øst langs § 3-vandløbet rummede en hulhed, der
vurderedes, at udgøre et potentielt levested for flagermus.

Tv.: Træ i have øst for huset. Th.: Træ ved i sydsiden af haven langs § 3-vandløb.

3

§ 3-sø nord for Kæragerholmvej 30

Søen lå lysåbent på et græs/engareal, der ikke er registerert som § 3. Søen havde lav dybde og svagt
skrånende brinker. Der var nogle grønalger i vandet, der ellers var klart. En mindre del af søen have
opvækst af bredbladet dunhammer. Lysesiv var dominerende langs brinken. Øvrige plante omfattede
bl.a. lav ranunkel, glanskapsles siv og kærtidsel. Søen blev vurderet, at rumme potentiale for
forekomster af ynglebestande af paddearter som butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander.
På grund af søens vurderede ret næringsrige vand blev søens potentielle værdi som ynglelokalitet for
mere krævende arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander vurderet som relativt ringe.
Der blev ikke observeret tegn på, at søen og dens omgivelse anvendes som levested af hjorte.
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4

Grænse til § 3-områder mod vest

Grænsen mellem solcelleparken og § 3-søen udgøres af et veludviklet læhegn på vurderet 8-10 meters
højde. Træerne var relativt unge og havde ingen hulheder, der potentielt kan anvendes af flagermus
som levested.
Den relativt store § 3-sø vest for solcelleparken fremstod kunstigt anlagt med afrettede og stejle
brinker. Der var fodring af vildt fra fodertønder. Der var en større flok på ca. 25 gråand i søen hvilket
kunne tyde på udsætning af ænder til jagt. Søen var omkranset af dunbirk samt arter af gran og
poppel. Der blev desuden observeret bevægelser i vandet fra store fisk evt. karpe eller gedde. På
grund af tilstedeværelsen af store fisk er skrubtudse den eneste art af padder der vurderedes
potentielt, at kunne yngle i søen.

Lidt længere mod nord fremstod grænsen ind til den tilstødende § 3-eng som et lavt hegn af pilekrat
hvor, der blev foretaget vildtfodring fra fodertønder.
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5

§ 3-sø i den sydøstlige del af solcelleparken

§ 3-søen lå lysåbent på en våd eng, der ikke er registreret som § 3, og som havde opvækst af lysesiv.
Det kunne ses, at der foregår slæt på engen og, at der også har været slæt af søens brinker inden for
det seneste år. Søens brinker var dominerede af lysesiv og søens vandflade var domineret af
bredbladet dunhammer. I søen og ved brinkerne fandtes desuden f.eks. liden andemad, krybhvene og
vandskræppe. Søen var lavvandet med svagt skrånende brinker og vurderedes, at udgøre en potentiel
ynglelokalitet for paddearter som butsnudet frø, skrubtudse samt lille vandsalamander. På grund af
den markante opvækst af rørsump med bredbladet dunhammer i vandflade vurderedes søens
potentielle værdi som ynglelokalitet for mere krævende arter som spidssnudet frø og stor
vandsalamander, at være relativt ringe. Det kunne ud fra vegetationen langs brinken konstateres, at
vandstanden var højere på besigtigelsestidspunktet end i sommerhalvåret. Det vurderedes, at søen på
grund af vandstanden muligvis er sommerudtørrende. Hvis det er tilfældet, udgør søen ikke en
potentiel ynglelokalitet for de nævnte paddearter.
Der blev ikke observeret tegn på, at søen og dens omgivelse anvendes som levested af hjorte.
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6

§ 3-sø i den nordøstlige del af solcelleparken inkl. omgivende træer

Søen fremstod som kunstigt anlagt med stor vanddybde og stejle brinker, samt med en lille centralt
placeret ø bevokset af pil. Vandet få grønalger og virkede ikke udpræget eutroft. Søen blev vurderet,
at rumme potentiale for forekomster af ynglebestande af paddearter som butsnudet frø, skrubtudse
samt lille og stor vandsalamander men vurderedes ikke, at rumme stort potentiel for mere krævende
arter som f.eks. spidssnudet frø. Dele af søens brinker var domineret af bredbladet dunhammer og
lysesiv. Dar var desuden opvækst af forskellige arter af pil.
Søens omgivende træer var for små til, at rumme potentielle levesteder for flagermus.

7

Grænse til § 3-områder nord-midt for solcelleparken

Ved den sydøstlige side af § 3-engen var afgrænsningen ind til solcelleparken et tyndt læhegn af
forskellige arter af pil.
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Længere mod øst grænser solcelleparken op mod et areal med § 3-mose. Området uden for
solcelleparken, hvor der under besigtigelsen var plantet energipil, var et lysåbent fugtigt moseareal
domineret af lysesiv og med f.eks. kærtidsel, lav ranunkel og mosebunke, der længere mod nord gik
over i et moseområde, med en § 3-sø, der var bevokset af dunbirk.

8
læhegn

Grænse til § 3-områder mod nordøstlige del af solcelleparken inkl. træer i

Det lykkedes på grund af krydsende brede vandfyldte kanaler ved besigtigelsen ikke, at komme op til
området hvor et hjørne af solcelleparken grænser op til et hjørne af et § 3-område. Ud fra studier af
luftfotos ser læhegnet ud til, at udgøres primært af relativt lavt krat, evt. arter af pil, samt enkelte lidt
større løvtræer. Ældre luftfotos viser, at træerne sandsynligvis er højst ca. 25 år gamle, og de vurderes
på den baggrund ikke, at rumme potentielle levesteder for flagermus.

9

Grænse til § 3-områder mod øst

Arealet vest for § 3-området, der fremstod som et lysåbent areal ved studier af luftfotos inden
besigtigelsen, viste sig ved besigtigelsen, at være en anlægsplads for opmagasinering af afskårne
energipil.
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10

§ 3-vandløb

Der løber et § 3-vandløb gennem området delvist langs vejen. Vandløbet er udgrøftet og udrettet.
Der blev fundet en død adult butsnudet frø i vandløbet.
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11

Læhegn 1

Læhegnet er et veludviklet læhegn med bl.a. rød-el langs vandløbet, der løber langs læhegnets
vestlige side. Læhegnet vurderedes, at være ca. 8 meter højt. Læhegnets træer var relativt unge og
rummede ingen hulheder, der potentielt kan anvendes som levested for flagermus.

12

Læhegn 2

Læhegn af vurderet ca. 4-5 meter høje hvidtjørn. Læhegnet løb også mod øst langs vejen. Læhegnets
træer rummede ingen hulheder, med potentiele som levested for flagermus.
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13

Læhegn 3

Læhegn af piletræer. Læhegnet vurderedes, at være ca. 6-8 meter højt. Læhegnets træer var relativt
unge og rummede ingen hulheder, der potentielt kan anvendes som levested for flagermus

14

Læhegn 4

Læhegnet læ ved besigtigelsen langs en bred vandfyldt grøft, der hvis den ikke er sommerudtørrende,
vurderes muligvis at kunne rumme ynglebestande af padder som f.eks. skrubtudse, butsnudet frø og
lille vandsalamander.
Læhegnets træer var grå-el med en vurderet maksimal højde på ca. 8-10 meter. Træerne rummede
enkelte hulheder, der alle blev undersøgt og vurderet uegnede som levested for flagermus.
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15

Lysåbent areal

Det lysåbne areal beligggende øst for en § 3-sø (se lokalitet 6), fremstod ved besigtigelsen som et tørt
ruderet domineret af kraftig græsvegetation af f.eks. almindelig hundegræs og rød svingel. Arealet
rummede enkelte store fyrretræer og havde opvkæst af almindelig hyld.

16

Småhabitat langs vej

Småhabitatet langs vejen blev inden besigtigelsen udset som et muligt potentielt levested for firben
ved studier af luftfotos. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at småhabitatets tørre arealer med
store kampesten langs vejen var bevokset af kraftig højstaudevegetation domineret af stor nælde og
habitatet blev derfor vurderet ikke, at udgøre et potentielt levested for markfirben.
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17
læhegn

Grænse til § 3-områder mod sydøstlige del af solcelleparken inkl. træer i

Ved grænsen mod planområdet lå et læhegn bestående af forskellige arter af pil med en vurderet
højde på ca. 4-6 meter. De små træer havde ingen hulheder, der potentielt kan anvendes som levested
for flagermus. På sydsiden af læhegnet løb en jordvej.

På billedet ses læhegn grænsende ind mod solcelleparken til højre. Areal med § 3-sø og –mose ses til venstre.

En § 3-sø- og mose ligger lå syd for læhegnet og jordvejen. Søen fremstod med kunstigt anlagte stejle
brinker og var omgivet af mose bevokset af rød-el hvoraf enkelte havde hulheder, der vurderedes at
kunne udgøre potentielle levesteder for flagermus.
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APPENDIKS III
- Til miljøkonsekvensrapport for solcelleanlæg ved Milbakken

Vejledende visualiseringer af solcelleanlæg ved Milbakken

April 2021

Metode
Visualiseringerne er vejledende og må ikke anvendes som konkluderende
visuelt billedmateriale, der kan tolkes som udtryk for anlæggets endelige
konstruktion, udstrækning, materialevalg og farver. Visualiseringerne skal
betragtes som principvisualiseringer, der gengiver anlæggets højde og udstrækning i landskabet. Der tages forbehold for fejl og mangler som følge
af svigt i udstyr, software og billedbehandling.
Alle fotooptagelser til visualiseringerne er taget med kamera EOS 5D Mark
IV med indbygget vaterpas. Der er anvendt zoomobjektiv Canon 24-70mm
F2.8L IS USM og fotos har en brændvidde på 28mm . Alle fotos er taget på
stativ, på tid og med libelle.
x, y og z-koordinater på diverse målte foto- og kontrolpunkter er udført med
præcisions GPS af typen Trimble R10/R12 antenne med en TSC-7 controller, med en usikkerhed ≤ 5 cm.
Den anvendte højdemodel/punktsky i Blender er importeret fra kortforsyningen.dk/Qgis: En digital model af terrænets højde DVR90 (Dansk Vertikal Reference). DHM/terræn beskriver højden af landskabet. Alle objekter over terræn, såsom træer, huse, høstakke, halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyse.
Det anvendte koordinatsystem er ETRS89 / DKTM2.
Der tages derfor forbehold for:
- Usikkerhed i x, y og z-koordinater i de opmålte foto- og kontrolpunkters
placering.
- Usikkerhed i.f.m. kameraets indbyggede vaterpas/påsat libelle, vandret og
lodret indstilling -lod og vater.
- Usikkerhed på x,y og z-koordinater ved brug af den anvendte højdemodel/punktsky og i arbejdet med WindPro/Blender
- Usikkerhed i kortdata.
- Endeligt valg af solcelleteknologi, dvs. paneltyper, udseende, bærende
konstruktion, højde og udstrækning.
Valg af fotopunkter
Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne udvalgt, så de illustrerer,
hvordan solcelleanlægget vil fremstå fra væsentlige punkter, hvor flest mennesker normalt har deres daglige færden samt fra områder med forskellige karaktertræk, for at vise synlighed og visuel påvirkning af disse områder. Fotopunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vise hvordan solcelleanlægget vil fremstå fra nærmeste naboer og bebyggelser.
Anlægstyper
Der er visualiseret et solcelleanlæg med en højde på 3.2 m. panelerne står
på rækker, der står i nord-sydgående retning.
Forstørrelse
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er alle foto og visualiseringer gengivet i samme forstørrelse.
Visualiseringerne
I det følgende vil der først blive vist et foto af eksisterende forhold. Derefter vil følge en visualisering af solcelleanlægget, der viser synlige dele af
anlægget fra det pågældende sted. Til sidst vises en visualisering, hvor det
afskærmende beplantningsbælte er visualiseret. Beplantningsbæltet er vist
hvor det er fuldt udvokset, for at vise den afskærmende effekt beplantningen vil få. Fra fotopunktet, hvor solcelleanlægget ikke er synligt, vises først
eksisterende forhold og dernæst en visualisering hvor anlægget er placeret foran terræn og bevoksning og optegnet med rød. Dette gøres for at
vise anlæggets placering i landskabet.
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Fotopunkt 1 - mellemzone, Skovmarkvej
Eksisterende forhold, set fra Skovmarkvej nord for området

1

Skovmarkvej er en mindre og ikke befærdet grusvej, med landbrugsmaskiner som primær trafikanter.
Afstanden til vindmøllerne ved Milbakken er ca. 2 km.
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Vindmølleområde A, Vosnæs
Fotopunkt 1
Visualisering set fra Landevejen syd for Rodskov

1

Fotopunkt 1 - mellemzone, Skovmarkvej

Afstande:
Fra fotopunkt til nærmeste dele af solcelleanlægget, der
ligger inden for billedvinklen: ca. 250 m.

1

Vejledende visualisering, set fra Skovmarkvej, nord for området
Fra denne strækning af Skovmarksvej påvirker anlægget det frie udkig over marken som i mindre
grad er forandret.
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Vindmølleområde A, Vosnæs
Fotopunkt 1
Visualisering set fra Landevejen syd for Rodskov

1

1

Fotopunkt 1 - mellemzone, Skovmarkvej

1

Vejledende visualisering med beplantning, set fra Skovmarkvej mod nord
Beplantningsbæltet skærmer for indsyn til solcelleanlægget. Landskabets overordnede karakter
er ikke væsentlig forandret, da der i forvejen er en del levende hegn og bevoksninger der opdeler
landskabet rumligt.
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1

1

Fotopunkt 2 - Mellemzone, Kæragerholmvej
Eksisterende forhold, set fra Kæragerholmvej vest for området
Fra denne del af Kæragerholmvej er der udsyn over landskabet, hvor vindmøllerne ved Milbakken
opleves.
3
4

2
2
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Vindmølleområde A, Vosnæs
Fotopunkt 1
Visualisering set fra Landevejen syd for Rodskov

1

1

Fotopunkt 2 - mellemzone, Kæragerholmvej

Afstande:
Fra fotopunkt til nærmeste dele af solcelleanlægget, der
ligger inden for billedvinklen: ca. 650 m

Vejledende visualisering, set fra Kæragerholmvej vest for området
En del af solcelleanlægget er synlig, men opleves ikke markant i landskabet. Det tekniske præg i
landskabet øges. Landskabets overordnede karakter er ikke væsentlig forandret.
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Vindmølleområde A, Vosnæs
Fotopunkt 1
Visualisering set fra Landevejen syd for Rodskov

1

1

Fotopunkt 2 - mellemzone, Kæragerholmvej
Vejledende visualisering med beplantning, set fra Kæragerholmvej vest for området
Beplantningsbæltet skærmer for indsyn til solcelleanlægget. Landskabets overordnede karakter ændres påvirkes ikke, da beplantningsbæltet passer ind i den øverige beplantningsstruktur i landskabet.
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Fotopunkt 3 - nærzone, Kæragerholmvej
Eksisterende forhold, set fra Kæragerholmvej i den østlige del af området.
Fra denne del af Kæragerholmvej er der korte udsyn over landskabet som begrænses af områdets
eksisterende bevoksning.
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Fotopunkt 3 - nærzone, Kæragerholmvej

Afstande:
Fra fotopunkt til nærmeste dele af solcelleanlægget, der
ligger inden for billedvinklen: ca. 40 m

Vejledende visualisering, set fra Kæragerholmvej i den østlige del af området.
Sololcelleanlægget er synligt og oplevelsen af landskabet er forandret, da anlægget skærmer for
udsigten over markerne.
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Fotopunkt 3 - nærzone, Kæragerholmvej
Vejledende visualisering med beplantning, set fra Kæragerolmvej i den østlige del af området.
Beplantningsbæltet skærmer for indsyn til solcelleanlægget. Bevoksningen danner et afgrænset
landskabsrum. I vinterhalvåret vil beplantningsbæltet fremstå mere transparent og solcelleanlægget
vil kunne opfattes svagt igennem det. Oplevelsen af landskabet er forandret, da der er afskærmet for
udsigten. Landskabets overordnede karakter er ikke væsentlig påvirket da beplantningsbælterne ikke
afviger fra den øvrige beplantningsstruktur i området.
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Fotopunkt 4 - Mellemzonen, Vrå Mark
Eksisterende forhold, set fra Vrå Mark øst for solcelleanlægget.

3

Bevoksningen mellem Vrå Mark og solcelleområdet medfører, at der ikke er udsyn over markerne
indenfor solcelleområdet.
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Fotopunkt 4 - Mellemzone. Vrå Mark
Vejledende visualisering, set fra Vrå Mark.

Afstande:
Fra fotopunkt til nærmeste dele af solcelleanlægget, der
ligger inden for billedvinklen: ca. 420 m

3

Solcelleanlægget er skjult bag bevoksningen og er indtegnet med rød for at vise anlæggets placering
i landskabet, hvis man ser gennem eksisterende ejendomme og beplanting.

4

Beplantningen omkring anlægget er ikke synlig fra dette punkt.
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