
Notat  
 
 

Proces og prioritering 

 
Proces 
Frem mod præsentationen af kommuneplantillæg 11-2017, Solenergianlæg Haderslev Kommune har Teknik og Miljø 
arbejdet med i princippet to interne spor for at udpege de lokaliteter i kommunen som vurderes at være bedst egnet 
til at kunne rumme store, fritstående solenergianlæg. Det første spor gik på, at lave en overordnet screening af 
kendte projektønsker ud fra de af byrådet den 24. november 2020 vedtagne udpegnings- og prioriteringskriterier. 
Følgende kunne fremdrages af screeningen: 

• 5 projekter (Kastvrå/Simmersted, Kastrupgaard, Kastrup/Tiset, Krejsel/Rovstrup samt 
Styding) vurderes i deres helhed (i alt ca. 340 ha) egnet til at indgå i en videre prioritering. 

• 4 projekter (Kestrupggard, Jenning og Gram, Vilstrupvej samt Bevtoft) indeholder 
delområder der bør vurderes nærmere såfremt de indgår i prioriteringen 

• 3 projekter (Kestrupgaard, Udsigtsvejen samt Bevtoft) indeholder delområder der ikke 
anbefales inddraget i den videre priortering 

• 1 projekt (. Nybøl/Skovbyvej /Ustrup) kan i sin helhed ikke anbefales inddraget i den videre 
priortering. 

• Ud fra en samlet forespørgsel på ca 1.570 ha til solenergianlæg vurderes ca 520ha egnet til at 
indgå i en videre prioritering, ca. 830 ha bør vurderes nærmere såfremt de indgår i en videre 
prioritering og ca. 220 ha anbefales ikke inddraget i den videre prioritering. 

 

Opsummering af screeningen 

 

NB: Screeningen er foretaget i forhold til gældende retningslinjer (landskab) fra kp 17 



Tabelforklaring 
Med baggrund i den overordnede screening er der foretaget en gruppering af projektarealerne (herunder delområder) 
i grøn: arealet vurderes egnet til at indgå i en videre prioritering, blå: arealets egnethed bør vurderes yderligere, 
såfremt det prioriteres samt rød: arealet anbefales ikke inddraget i en videre prioritering. 
 
I skemaet øverste række indgår de vedtagne beskyttelseshensyn. Når der er tale om så store arealer som her vil 
konsekvensvurderingen af beskyttelseshensynene være afhængig af disses karakter. For eksempel vil et x under 
”bevaringsværdige landskaber” typisk vægte væsentlig mere end ”beskyttede naturtyper”, idet det typisk vil være 
muligt at tage de nødvendige hensyn til beskyttelsesinteressen. Det betyder så også at et areal kan være vurderet 
egnet til at indgå i en videre prioritering, selvom der er sat et x eller to under beskyttelseshensynene. 
 
Øvrige forhold og øvrige prioriteringskriterier vil typisk være beskyttede sten- og jorddiger, potentielle økologiske 
forbindelser, skovrejsningsområder, råstofgraveområder m.m, samt et projekts lokale forankring, arealets placering i 
forhold til andre tekniske anlæg eller en hensigtsmæssig placering i forhold til naboer.  Er der sat et x betyder det, at 
det er vurderet, at disse forhold kun i mindre omfang eller endda i nogle tilfælde i positiv henseende kan påvirke 
vurderingen af arealets egnethed. Er der sat to x betyder det, at påvirkningen fra disse øvrige forhold kan have et 
omfang der gør, at arealets egnethed bør vurderes yderligere. 
 
Et eksempel på, hvordan et areal er blevet vurderet egnet til at indgå i en videre prioritering (grøn) med 
udgangspunkt i projektet Kastvrå/Simmersted delområde 1: 
Der er i screeningen fundet 2 beskyttede naturtyper (beskyttelseshensynet) i det aktuelle areal på ca. 39 ha. Når det i 
en videre planlægning sikres, at der holdes afstand til de beskyttede naturtyper, vil der ikke ske ændringer i 
naturtilstanden. I nogle tilfælde vil der skulle foretages mindre arealjusteringer, det vil sige typisk, når en beskyttet 
naturtype ligger i periferien af området, som det også er tilfældet i dette eksempel. Forholdet er i dette eksempel 
således vurderet af mindre betydning. 
 
Øvrige forhold der er vurderet, er blandt andet  

• Skovbygggelinje (den nordlige del af området) – det forudsættes at projektet udformes så der kan opnås 
dispensattion fra skovbyggelinjen. 

• Der er fundet 3 beskyttede sten- og jorddiger – det forudsættes at projektet udformes så disse ikke påvirkes 
• Nærhed til Kastvrå - Ansøger har fremsendt tillægsmateriale til ansøgningen, der tilkendegiver, at der vil 

blive taget vidtgående hensyn således at berørte ejendommes udsigt ændres minimalt. Der er vilje til at 
mindske gener mest muligt for lokalbefolkningen. 

• Lokal forankring - Der vil blive mulighed for borgere i Haderslev Kommune at købe andele i projektet (50% el. 
højere). Lokalt ejerskab kan således fremmes. 

• Vindmøller – der er én eksisterende vindmølle i området. Mulighed for at samle tekniske anlæg. 
 
Ud fra ovenstående er arealet samlet set vurdet egnet til at indgå i en videre planlægning. 
 
 
 
Det andet spor tog udgangspunkt i, at vi med de foreliggende projektønsker ikke nødvendigvis havde fat i de bedst 
egnede lokaliteter. Med baggrund i de vedtagne udpegningskriterier lavede Teknik og Miljø derfor en ny overordnet 
screening af hele kommunen og udpegede nogle interesseområder der potentielt set konfliktede mindst med 
udpegningerne i kp 17/kommende kp21. Her blev der i alt peget på 13 større eller mindre interesseområder. Af de 13 
områder var der 6 områder, der ikke rummede projektønsker. 
 
For at kvalificere denne screening yderligere og med henblik på at der i kp tillægget kunne indarbejdes konkrete 
arealudlæg foretog Teknik og Miljø en mere dybdegående screening af naturinteresserne og fik en extern konsulent til 
at lave en landskabsanalyse af interesseområderne (begge dele indgår som bilag i den aktuelle sag). 
 
Overordnet screening af hele kommunen (stiplede linjer viser interesseområderne) 



 
 
Sideløbende med dette arbejde kom to nye projektønsker ved Bevtoft – disse er blevet inddraget i arbejdet (dvs 15 
områder). Det senest tilkomne projektønske ved Abkær har ikke kunnet inddrages. 
 
 
Prioritering 

På baggrund af anbefalingerne i disse analyser blev antallet af områder reduceret til 7. Antallet af områder afspejler 
det antal projekter (dvs lokalplaner mm) som forventes at kunne myndighedsbehandles indenfor den kommende 3.4 
års periode. Herefter vil, under forudsætning af at byrådet ønsker det, nye arealer kunne indgå i 
kommuneplanrevision 2025. 
  



 
Følgende vurderinger har ligget til grund for prioriteringen: 
 

Område/projekt Screening (projekt) Naturscreening 
(Område) 

Landskabsanalyse 
(Område) 

Samlet 
vurdering 

1 Krejsel,Rovstrup 
/ Simmersted 
(2 projekter) 

Egnet til videre 
prioritering 
Simmersted: Lokal 
forankring 

Middel - god og med 
indarbejdede 
naturhensyn: Høj. 

Middel Høj 
(Indgår som 
arealudlæg i 
kp. tillægget) 

2 Kastvrå  
(1 projekt) 

Egnet til videre 
prioritering: 
 Lokal forankring 

Middel - god Høj Høj 
(Indgår som 
arealudlæg i 
kp. tillægget) 

3 Styding Egnet til videre 
prioritering: 
 Lokal forankring 

Middel Høj Høj 
(Indgår som 
arealudlæg i 
kp. tillægget) 

4 Kastrup Enge 
(2 projekter – 2 
delprojekter) 

Egnet til videre 
prioritering: 
 Lokal forankring 

Høj under forudsætning 
af de nævnte forbehold  
 
(Arealet er velegnet til 
solceller, fordi der ikke 
findes særlig meget 
natur i dag, men da der 
yngler viber og 
hedehøge i området vil 
det være ugunstigt at 
omdanne hele området 
til solcelleanlæg. En 
mindre del vil dog med 
fordel kunne anvendes 
til solceller for at styrke 
en mere naturlig flora 
og derved en bedre 
biodiversitet i området – 
evt. også ved at 
gendanne vådområder 
mellem solcellerne. Det 
vurderes, at det vil 
være naturmæssigt 
gunstigt at omlægge 
delområder på op til 
maksimalt 150 - 200 ha 
til solenergianlæg, hvis 
det øvrige areal 
friholdes til hedehøg og 
vibe mv.)  
 

Høj Høj 
(Indgår som 
arealudlæg i 
kp. tillægget) 
(Områdets 
omfang er 
reduceret med 
baggrund i 
naturscreening) 

5 Gram Ikke screenet 
(Intet projekt) 

God - høj Middel – Høj 
Dele af området foreslås 
udtaget 

Middel 
(Restarealernes 
størrelse 
forholdsvis 
beskeden – 
derfor middel 
prioritet) 
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 
kommuneplan 
revision) 

6 Neder Jerstal Arealets egnethed 
bør vurderes 

Middel Middel Middel 
(Kan eventuelt 
indgå i en 



yderligere, såfremt 
det prioriteres. 
 

(Størrrelsen af 

arealet medfører at 

der bør foretages 

yderligere vurdering 

af projektets 

konsekvenser for 

lokalområdet. 

Solcellerne grænser 

op til lokalbyen 

Bevtoft – mange 

beskyttelseshensyn.) 
 

senere 
kommuneplan 
revision) 

7 Bevtoft Nord Ikke screenet 
(Fremsendt sent i 
procesforløbet) 

Høj Høj Høj 
(Indgår som 
arealudlæg i 
kp. tillægget) 

8 Hjartbro  Ikke screenet 
(Fremsendt sent i 
procesforløbet) 

Høj Middel 
(Da både 
sammenhængende 
landskab og geologisk 
bevaringsværdigt 
landskab prioriteres 
højt, anbefales at 
hele området prioriteres 
lavt i forhold til 
solcelleanlæg i alle 
delområder.) 

Middel 
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 
kommuneplan 
revision) 

9 Bevtoft Syd Ikke screenet 
(Fremsendt sent i 
procesforløbet) 

Høj Middel 
(Delområder foreslås 
udtaget) 

Middel 
(Restarealernes 
størrelse 
forholdsvis 
beskeden – 
derfor middel 
prioritet) 
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 
kommuneplan 
revision) 

10 Lerte Ikke screenet 
(Intet projekt) 

God - Høj Høj Høj 
(Indgår som 
arealudlæg i 
kp. tillægget) 

11 Jegerup Ikke screenet 
(Intet projekt) 

God Middel  
(Grundet terrænforhold 
i den sydvestlige del af 
området anbefales, at 
landskabet besigtiges for 
en nærmere 
vurdering af egnethed 
og synlighed af evt. 
solcelleanlæg både 
indenfor og syd for 
området. 

Middel 
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 
kommuneplan 
revision) 

12 Uldal Ikke screenet 
(Intet projekt) 

Høj Middel - Høj Middel  
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 



kommuneplan 
revision) 

13 Nørre Vilstrup Arealet vest for 
Vilstrupvej 
vurdereres egnet til 
at indgå i den videre 
prioritering. 
 
En mindre del af 
arealet er beliggende 
øst for Vilstrupvej. 
Dette areals 
egnethed bør 
vurderes yderligere 

God Lav 
(Grundet terrænforhold 
i området anbefales, at 
landskabet besigtiges for 
en nærmere vurdering 
af egnethed 
og synlighed af evt. 
solcelleanlæg set fra 
omgivelserne.) 

Middel  
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 
kommuneplan 
revision) 

14 Fole Ikke screenet 
(Intet projekt) 

Ringe som helhed 
(Pga. ynglende 
hedehøg, som er en 
truet art, der 
gennem ”projekt 
Hedehøg” forsøges 
understøttet, kan det 
ikke anbefales at 
placere 
solenergianlæg i 
området. Hedehøgen 
vil ikke bygge rede 
mellem solceller, 
men kræver høj åben 
vegetation som 
kornmark, brakmark 
eller lign som 
redested. De 
fouragerer efter føde 
på åbne arealer 
omkring reden og vil 
ikke kunne søge føde 
mellem tætte 
solceller. Et par små 
anlæg vil kunne 
forenes med 
hedehøgen under 
forudsætning af, at 
natur og hedehøg 
indtænkes i 
anlæggelsen. ) 

 

Lav – Middel 
(Hvis området 
fastholdes, anbefales en 
besigtigelse af området, 
så både afgrænsning 
af interessesområde og 
synlighed/ integration af 
evt. anlæg kan vurderes 
nærmere.) 

Lav 
(Bør ikke indgå 
i en videre 
prioritering) 

15 Vester Lindet Ikke screenet 
(Intet projekt) 

Ringe i sin helhed. 
Indenfor de mindre 
skitserede områder: 
God 
(Pga. hedehøg anbefales 
det ikke at anvende 
området i sin helhed til 
solceller, dog kan 
mindre anlæg etableres 
i den vestlige del af 
området,) 

Lav – Middel 
(Da området ligger så 
tæt ved 
kommunegrænsen kan 
det overvejes at 
området udgår som 
interesseområde.) 

Lav 
(Bør ikke indgå 
i en videre 
prioritering) 

16 Arnum Ikke screenet 
(Intet projekt) 

Høj Middel Middel  
(Kan eventuelt 
indgå i en 
senere 
kommuneplan 
revision) 



Kestrupgaard 
(6 delområder) 

2 delområder er 
vurderet egnet 
3 delområder bør 
vurderes nærmere 
1 delområde 
vurderes ikke egnet 
 
(Påvirkningen af 
kulturlandskabet og 
landsbyen Maugstrup 
bevirker, at 1 
delområde ikke kan 
anbefales inddraget i 
den videre 
prioritering) 

Ikke vurderet Ikke vurderet Middel  
(Dele af 
projektet kan 
eventuelt indgå 
i en senere 
kommuneplan 
revision) 
(Der bør 
meddeles afslag 
for 1 
delområde) 

Udsigtsvejen 
(5 delområder) 

3 delområder er 
vurderet egnet 
2 delområder 
vurderes ikke egnet 
 
(Påvirkningen af 
landskabet bevirker 
at 2 delområder ikke 
kan anbefales 
inddraget i den 
videre prioritering.) 
 

Ikke vurderet Ikke vurderet Middel  
(Dele af 
projektet kan 
eventuelt indgå 
i en senere 
kommuneplan 
revision) 

Jenning og Gram 
(4 delområder) 

3 delomåder er 
vurderet egnet  
(heraf indgår et 
delområde i 
ovenstående pkt .2 
Kastrup Enge). 
1 delområde bør 
vurderes nærmere. 

Ikke vurderet Ikke vurderet Middel  
(Dele af 
projektet kan 
eventuelt indgå 
i en senere 
kommuneplan 
revision) 

Nybøl, Skovbyvej 
og Ustrup 
(3 delområder) 

Alle 3 delområder 
vurderes ikke egnet 
til at indgå i en 
videre prioritering. 
(For alle 3 områåder 
gælder: Påvirkningen 
af landskabet 
bevirker at arealet 
ikke kan anbefales 
inddraget i den 
videre prioritering) 

Ikke vurderet Ikke vurderet Lav 
(Bør ikke indgå 
i en videre 
prioritering) 
(Projekterne 
bør meddeles 
afslag) 

 
 
Skemaet følger den rækkefølge for områdevurderinger der er blevet anvendt i landskabs- og naturanalyserne 
(nummereret 1-16), herefter oplistes de projekter fra den indledende overordnede screening der ikke indgik i 
analyserne. 
Projektønsket ved Abkær blev modtaget så sent, at det ikke kunne nå at blive inddraget hverken i den overordnede 
screening, eller i landskabs- og naturanalyserne – og fremgår derfor ikke af skemaet. 
 
  



 
Forslag til udmøntning 

Resultatet af den beskrevne proces og prioritering er udmøntet i forslag til kommuneplantillæg 11-2017 ved at Teknik 
og Miljø her anbefaler udlagt 7 rammeområder med betegnelsen Tekniske anlæg samt tilhørende 
rammebestemmelser. 
 
Nedenstående kort viser de modtagne projektansøgningers placering i forhold til de anbefalede rammeområder. 
 

 
Projektansøgninger (farvede områder) / Rammeområder (arealudlæg) i forslag til kommuneplantillæg 11-2017 (sorte 
afgrænsninger) 
 
 


