Tillæg 5.032 Solceller ved Kæragerholmvej
•
•
•

Forslag til kommuneplantillæg godkendt af Aalborg Byråd den xx. xxx 2021 punkt x
Offentliggjort den xx. xxx 2021
Høringsfrist den xx. xxx 2021

Offentlig høring
Har du indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan de sendes via knappen "Skriv en kommentar"
i højre side på det digitale kommuneplantillæg. Her kan du også løbende se andre borgere og
interessenters kommentarer til kommuneplanforslaget.
Fakta om kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme "5.9.T7 Ved Kæragerholmvej" til
solcelleanlæg, jordbrug og naturområde, og det tilpasser retningslinjer for energilandskaber og
solenergianlæg.
Kommuneplantillægget består af:
•
•
•
•
•

Redegørelse til tillæg 5.032
Retningslinje Energilandskaber
Retningslinje Solenergianlæg (større end 2 hektar)
Retningslinje Solenergianlæg (mindre end 2 hektar)
Kommuneplanramme 5.9.T7 Ved Kæragerholmvej

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 5-9-110.
Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kommuneplantillæggets indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Peter
Serup, tlf. 9931
Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt
Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 5.032 og lokalplan 5-9-110 er der udarbejdet to miljøvurderinger.
Dels en miljøvurdering af kommuneplantillæg 5.032 og lokalplan 5-9-110.
Dels en miljøkonsekvensrapport (VVM) af det konkrete projekt - solceller ved Kæragerholmvej.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:
•
•

Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under "Nyheder"
Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner

Alternativt ved personlig henvendelse hos:
•
•

Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige
udvikling. Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for
handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde
mellem politikere, borgere og en række organisationer og foreninger.
Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammer.
Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og
fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg
Kommune. Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for
økonomisk prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.
Retningslinjer er byrådets langsigtede politik for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den
kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser
i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og
beskyttelse af det åbne land.
Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.
Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen.
Der kan, med andre ord ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan
byrådet beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?
De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker
det på baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil
normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til,
hvordan nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et
forslag til kommuneplantillæg er mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag,
hvilket betyder, at de to planer kan følges ad gennem offentlighedsproceduren.
Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis
der er tale om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større
offentlighedsprocedure. Kommunen skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at
indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden. Yderligere skal kommunen forestå en
oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og
nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg. Fristen for at
fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger.

Forslaget til kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg, offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, i
mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller
forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages tillægget endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende
ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et
nyt forslag til kommuneplantillæg.
Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de
ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)
Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i
form af en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.
Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, påklages til
Planklagenævnet senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Klageportalen findes via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen,
skal sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

Det endelige kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af
kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende
område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid
med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i
kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.

Klagevejledning
Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår retlige
spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens
hensigtsmæssighed.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen,
skal sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan &
Udvikling pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Det koster et gebyr at klage.
Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Redegørelse
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 5-9-110 er der
udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget tilpasser retningslinjer, præciserer
rammebestemmelser og ændre rammeafgrænsningen på baggrund af VVM-redegørelsen og den
endelige anlægsbeskrivelse.
Ændringer af kommuneplanrammer
Der laves en ny kommuneplanramme "5.9.T7 Ved Kæragerholmvej" til solcelleanlæg. Anvendelsen af
området er tekniske anlæg i form af solceller. Området kan samtidigt anvendes til jordbrugsformål og
naturområde.

Nye kommuneplanrammer

Solcellerne må have en maksimal totalhøjde på 3,2 meter og skal placeres i lige rækker med en
ensartet indbyrdes afstand mellem rækkerne. Transformerkiosker og transformerstation må have en
maksimal højde på 5,5 meter. Fritstående el-tekniske anlæg må have en maksimal højde på 8,5
meter, bortset fra lynaﬂeder, der må være højere. Eventuel bebyggelse indenfor rammen tillades i
maksimalt 1 etage i en højde af maksimalt 8,5 meter.
Retningslinje for Energilandskab og solceller
Kommuneplanen indeholder en samlet planlægning for udlæg af arealer til energianlæg - særligt
vindmøller og solceller. Den samlede planlægning skal sikre en balance mellem udbygningen af
vedvarende energianlæg og hensyn til beskyttelse af landskab, naboer, jordbrugsinteresser,
naturinteresser mv.. Størstedelen af området er omfattet af kommuneplanens retningslinje for

energilandskaber (se retningslinje). Området er beliggende indenfor Energilandskab Milbakken, hvor der
er mulighed for at etablere energianlæg – herunder solceller. Retningslinjens afgrænsning
konsekvensrettes, så afgrænsningen omfatter hele den nye kommuneplanramme.

Eksisterende afgrænsning af energilandskabet.

Ny afgrænsning af energilandskabet.

Med udlæg af den nye kommuneplanramme udlægges området også i retningslinjer for solenergianlæg.

Nyt udlæg af område til solenergianlæg.

Planforslagets baggrund
Planforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at opføre en ca. 90 ha. stor solcellepark til
energiproduktion nord og syd for Kæragerholmvej i området Milbakken.
Aalborg Kommune har en langsigtet målsætning om at være uafhængige af fossile brændsler senest i
2050. Som en del af at nå dette mål arbejdes der med en energistrategi, der arbejder med et miks af
forskellige energityper, der samlet set skal sikre den grønne omstilling, hvilket ikke mindst aktualiseres af
at Nordjyllandsværket skal lukke i senest 2028. I energistrategien arbejdes med konkrete mål for blandt
andet solceller og vindmøller. Det er omsat til en samlet energiplanlægning for hele kommunen, der
peger på de områder, der fremadrettet kan udnyttes til energiproduktion – særligt vindmøller og solceller.
Området ved Kæragerholmvej, Milbakken ligger indenfor de udpegede arealer, hvorfor Aalborg
Kommune har igangsat planlægning for projektet, der kan være med til at realisere de kommunale mål.
Solcelleanlægget forventes årligt at producere ca. 81.000 MWh, hvilket svarer til ca. 20.000 husstandes
årlige elforbrug.

Kommuneplanen i dag
Retningslinje om Landskabshensyn
Området ligger indenfor Lindholm Dallandskab i retningslinjen landskabshensyn . Retningslinjen skal
sikre, at nye projekter og anlæg i det åbne land indpasses i landskabet og konsekvenserne for
landskabskarakteren i det givne område vurderes.
Lindholm Dallandskab er især karakteriseret ved et fladt, åbent dalstrøg omkring Lindholm Å. Mod øst er
terrænet højereliggende, let bølget yoldiaflade. Området fremstår med store, delvist bevoksede eng- og
mosearealer mod nord og et mere landbrugspræget udtryk mod syd og øst. Området er præget af lidt
bebyggelse på de flade, lave eng- og mosearealer, mens bebyggelsen oftest er placeret på det højere
terræn. Særligt for området er flere herregårde, der ligger på linje i områdets østlige del. Karakteren er
sammensat, og området er forstyrret visuelt af flere vindmølleparker i den nordlige del, samt af flere
højspændingsledninger i den sydlige del.
Landsbyen Milbakken har også samspil med landskabet, hvor den ny kommuneplanramme udlægges.
Et stort anlæg med solpaneler kan være med til at påvirke dette i negativ retning. Landskabeligt er der
nogle udfordringer med tilpasning til landskabet i området. Rammeområdet er stort og beliggende i et
fladt område. Fra kystskrænten mod vest, vil der være et kig ud over det store område. Der skal derfor
tages hensyn til selve kystskrænten og overgangen til de omkringliggende arealer.
Derfor indeholder kommuneplanrammen bestemmelse om, at solcelleanlægget skal indpasses i
landskabet og forholde sig til eksisterende strukturer. Disponeringen af et solcelleanlæg skal se efter en
samlet plan, der sikre en god landskabelig helhedsløsning. Ligesom der skal sikres en beplantning, der
forstærker/afskærmer landskabselementet.
Retningslinje om Grønt Danmarkskort
Område er ligeledes omfattet af kommuneplanens retningslinje for Grønt Danmarkskort, hvor det ligger
indenfor udpegningen ”potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser”.
Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser udenfor byerne skal normalt søges
friholdt for byudvikling, tekniske anlæg, øvrige anlæg o.l. Der kan dog etableres tekniske anlæg, øvrige
anlæg o.l., hvis det sker som integrerede elementer i samspil med natur- og rekreative interesser. Der
skal tilstræbes synergieffekter, fx med græsning af dyr og afskærmning med læhegn.
I det konkrete solcelleprojekt er det netop synergierne, der giver mulighed for at området bliver til mere
end ”blot” et solenergianlæg. Der er krav om bevaring af eksisterende beplantningsbælter, etablering af
nye beplantningsbælter, der skal forbinde de åbne marker med et eksisterende skovareal. Området kan
også bruges som naturområde, herunder for eksempel afgræsning, udsåning af blomsterblandinger eller
natur.
Den konkrete planlægning for solcelleanlæg betyder, at arealet ikke udtages af udpegningen som
potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse, men både natur og energiinteresserne lever
side om side.

Kort der viser den eksisterende potentielle økologiske forbindelse. Det gule område viser rammeområdet.

Retningslinje for lavbund
Området indeholder også arealer, der er udpeget som lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan
genoprettes som vådområder.

Udpeget lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder

Jf. retningslinjen om lavbundsarealer kan man sammentænke genopretning af vådområder ved
udtagning af lavbundsjorde fra landbrugsdrift med andre vigtig samfundsmæssige interesser bl.a.
vedvarende energiproduktion. Retningslinje er ikke til hinder for udlæg af et solcelleanlæg. Indenfor
områder med mere en 6 % tørv skal anlægget 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.
Fuglekollisions
Rammeområdet ligger indenfor fuglekollisionsradius fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg i zone
C, jf. retningslinje Aalborg Lufthavn. Der må som udgangspunkt ikke planlægges for anlæg, der kan
tiltrække fugle inden for en sikkerhedszone i en afstand af 13 km fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation
Aalborg. I område C gælder, at anlæg med en vandoverflade over 1.000 m², eller øvrige større anlæg
der kan tiltrække fugle, ikke må etableres eller retableres i zonen. Ved etablering eller retablering af
anlæg med en vandoverflade mindre end 1.000 m², skal placeringen ske under hensyntagen til kyster og

øvrige vådområder. Umiddelbart er der ikke planer om etablering af bassiner m.m. i forbindelse med
solcelleanlægget. Skulle sådanne komme på tale, skal udformning og størrelse af bassinet indtænkes
der tiltag for at hindre fugleophold, dette gøres i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Fuglekollisionsradius fra Aalborg Lufthavn

Overordnede bindinger
Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for
EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede.
Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om
planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

De nærmeste Natura 2000-områder er habitatområdet Store Vildmose beliggende med en afstand på ca.
5 km nordvest for lokalplanområdet. Derefter er fuglebeskyttelses- og ramsarområdet Ulvedybet og Nibe
Bredning beliggende i en afstand på ca. 10 km sydvest for lokalplanområdet. Aalborg Kommune
vurderer, at solcelleområdet pga. afstanden ikke vil medføre negative konsekvenser for arter på
udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Se yderligere i miljøvurderingen.
Der vurderes derfor samlet, at hverken planlægningen eller et solcelleprojektet vil medføre væsentlige
påvirkninger af internationale beskyttelsesområder eller deres integritet, hverken i sig selv eller i
sammenhæng med andre planer og projekter.
Bilag IV-arter
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.
Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.
På Danmarks Naturdata er der ikke registeret forekomst af bilag IV-arter i området. Et solcelleanlæg
etableres primært på markarealer, som ikke er egnede levesteder for bilag IV-arter.
Udlægget af området til solceller, jordbrug og naturområde vurderes ikke at have væsentlig negativ
påvirkning på 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. I rammen er også fast
bestemmelse om at bevare af eksisterende læhegn og etablering af beplantningsbælter omkring
solcelleanlæg, og lige som områdets § 3-områder og § 3-søer fortsat er sikret.
Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillæg 5.032 og lokalplan 5-9-110 er der udarbejdet to miljøvurderinger.
Dels en miljøvurdering af kommuneplantillæg 5.032 og lokalplan 5-9-110.
Dels en miljøkonsekvensrapport (VVM) af det konkrete projekt - solceller ved Kæragerholmvej.

Solenergianlæg (større end 2 hektar)
Der kan planlægges for etablering solenergianlæg indenfor de på kort udpegede solenergiområder. Dog
kan der ikke etableres solfangeranlæg indenfor de særlige drikkevandsområder.
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.
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.

Solenergianlæg (mindre end 2 hektar)
Der kan planlægges for solenergianlæg på op til 2 hektar udenfor de udpegede solenergiområder i
tilknytning til eksisterende bysamfund eller tekniske anlæg under hensyntagen til de lokale forhold,
herunder landsbymiljøer og bynære rekreative områder. Realisering af denne type solcelleanlæg kræver
en forudgående dialog i lokalområdet.
Mindre solenergianlæg på op til 300 m² til forsyning af den enkelte ejendom kan efter meddelelse af
landzonetilladelse placeres på terræn i landzone efter en konkret vurdering og under forudsætning af, at
det sker i tilknytning til eksisterende bebyggelse (maksimalt 20 m fra bebyggelse).
Solenergianlæg må ikke placeres indenfor Grønt Danmarkskort (naturbeskyttelsesinteresser),
bevaringsværdige landskaber, udpegede kulturmiljøer, kulturarvsarealer, særlig værdifulde
jordbrugsområder, i kystnærhedszonen, eller kirkebeskyttelsesområder.
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.
Solfangere må desuden ikke placeres indenfor de særlige drikkevandsområder.
Solenergianlæg må ikke placeres i kuperet terræn. Solenergianlæg skal placeres på plane arealer eller
markarealer som udgangspunkt med ensidig hældning mod syd/vest.
Solenergianlæg skal placeres og indrettes, så de som udgangspunkt ikke er synlige fra overordnede veje
og stier eller fra rekreative områder. Anlægget må ikke medføre blændingsgener.
Solenergianlæg skal med mindre særlige forhold gør sig gældende, omkranses af afskærmende
beplantning. Der skal både plantes 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 den også fungerer som effektiv visuel afskærmning om vinteren.
Planlægningen skal tilgodese, at der gives 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.
Solenergianlæg skal fjernes senest et år efter, driften ophører.

Energilandskaber
Indenfor de udpegede energilandskaber kan der udpeges nye områder til energianlæg.
Planlægningen skal som udgangspunkt tilgodese flere forskellige typer af energianlæg.
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.
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.
Indenfor de udpegede energilandskaber må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til anvendelser,
der umuliggør opførelse af energianlæg indenfor det enkelte energilandskab
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Mål
Målet er at skabe rammerne for et solcelleanlæg med de til formålet tilhørende tekniske
installationer og bygninger.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Byggemulighed
Etager
Maksimalt 1 etager

Højde
Maksimalt 8,5 meter

Teknisk anlæg
Solenergianlæg
Jordbrugsområde
Naturområde

Solceller må have en maksimal totalhøjde på 3,2 meter, og de skal placeres i lige rækker
med en ensartet indbyrdes afstand mellem rækkerne.
Transformerkiosker og transformerstation må have en maksimal højde på 5,5 meter.
Fritstående el-tekniske anlæg må have en maksimal højde på 8,5 meter, bortset fra
lynafleder, der må være højere.

Arkitektur, byrum og landskab
Solcelleanlægget skal indpasses i landskabet og forholde sig til eksisterende strukturer.
Disponeringen af anlægget skal ske efter en samlet plan, der sikre en god landskabelig
helhedsløsning.
Der skal sikres en beplantning, der forstærker/afskærmer landskabselementet.
Eksisterende beplantningsbælter bevares.
Eksisterende og ny beplantning skal forbinde de åbne marker med eksisterende
skovarealer.

Infrastruktur
Området vedbetjenes fra Kæragerholmvej.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Landzone
Kladde

