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Planlægning af solcelleparker i Faxe Kommune – fremlagt i offentlig høring. 

 

Vi har i bestyrelsen for DN Faxe med interesse læst kommunens indkaldelse af idéer og forslag 

forud for planlægningen for solcelleparker. Der er allerede planlagt – og etableret - et område på 

27 ha ved Tureby, men nye er på vej, og der foreligger ansøgning om flere. Vi finder det derfor 

klogt, at Byrådet har besluttet at afholde en borgerhøring og efterfølgende vil definere et sikkert 

plangrundlag i form af et kommuneplantillæg. 

 

Vi mener, at solcelleparker fremover kan give et vigtigt bidrag til nedbringelse af CO2 udslippet, 

men det er også vigtigt, at der planlægges for placeringen. Solcelleparker er tekniske anlæg, som 

evt. kan placeres ved byerne (f.eks. ved varmeværket i Haslev), men primært i områder med 

jordbrugsinteresser. 

På landbrugsjord med opsat solcelleanlæg og ekstensiv udnyttelse, f.eks med permanent græs og 

økologiske får, sikres grundvandet mod væsentlig nedsivning af næringsstoffer og sprøjtemidler, 

og det kunne derfor være hensigtsmæssigt at udpege solcelleområder netop i områder med 

særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 

 

I områder med landskabs- og naturinteresser udelukker en række KP-udpegninger derimod 

muligheden: større sammenhængende landskaber, særl. bevaringsmæssige landskaber 

(herunder ”oplevelsesomr.”), kystnærhedszonen, geol. interesseomr., kulturmiljøer, 

kirkeomgivelser og Natura 2000-omr., fredede arealer, fredskov, §3-beskyttede søer, åer, enge, 

moser, overdrev mm, lavbundsomr., potentielle vådomr., pot. ny natur, økol. forbindelser, 

skovrejsningsomr. m.fl. (?) 

 

Områder med jordbrugsinteresser er i KP13 udpeget som ”særligt værdifulde landbrugsområder” 

(SVL-omr.) (kort 4.2.A), og hvis ovennævnte omr. med landskabs- og naturinteresser samt omr., 

der ikke er OSD og NFI-områder udtages herfra, kunne et kort vise mulige solcellepark-områder.  

 

I sådanne områder bør – efter vores mening -  yderligere foretrækkes en placering 

 nær andre ”tekniske anlæg” f.eks. motorvej, andre veje, jernbane, biogasanlæg, 

svinefabrikker eller andre større landbrugsbygninger. 

 med passende afstand til eventuelle diger. Hvis diger ulovligt er fjernet, må de naturligvis 

genetableres – inden opsætning af solceller. 

 med passende afstand til skovbryn (af hensyn til bl.a. bilag IV beskyttede flagermus, men 

også vildt mm. og eventuelle §3-områder, typisk søer, moser o.l. En skovbyggelinie på 

300 mtr. mener vi godt, der kan dispenseres fra. 

 med hensyntagen til evt. planlagte regionale rekreative stiforløb. 

 på flade arealer – af landskabelige hensyn. 

 med vilkår om beplantningsbælter med hjemmehørende arter af træer og buske – også 

af landskabelige hensyn. 

 

Vi ser frem til et kommende forslag til kommuneplantillæg vedr. solcelleparker. 

 

Med venlig hilsen 

 

DN Faxe Afdeling 

v/Palle Ystrøm, formand. 



 

 

 


