
 
 
Teknik & Miljø 

Screening for miljøvurdering 

S C R E E N I N G  
 
 
for miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 11 til Haderslev Kommuneplan 2017 (KP17) for store, 

fritstående solenergianlæg.  
 

Fakta om planen 

Indledning 

Haderslev Kommune har gennem en længere periode modtaget henvendelser fra flere lodsejere og 

projektudviklere, der afsøger muligheder for at kunne etablere større solenergianlæg i kommunens landområder. 

 

Haderslev Byråd besluttede den 26. maj 2020 at igangsætte en samlet planlægning for, hvor der kan etableres 

solenergianlæg i Haderslev Kommune. Derfor er der iværksat en planproces, der skal munde ud i vedtagelsen af et 

kommuneplantillæg til KP17 medio 2021. 

 

Formålet med planlægningen er at udlægge arealer arealer til solenergianlæg. Med solenergianlæg forstås i denne 

sammenhæng anlæg, der i størrelse kan variere fra nogle få hektar til en størrelse på mere end 100 hektar. 

 

Anlæggene har oftest en størrelse der forudsætter at de vil blive placeret på landbrugsjord. Det er også her, der 

findes mange beskyttelsesinteresser. Enkeltstående bebyggelser eller lokalsamfund kan være imod at få sådanne 

anlæg som nabo. Disse forhold skal afvejes med klima- og miljøgevinster, som solenergianlæg vil føre med sig. 

 

Sideløbende med dette planarbejde arbejder Haderslev Kommune på en kommuneplanrevision, der sigter mod, at 

Kommuneplan 2021-33 (KP 21) bliver vedtaget endeligt inden udgangen af 2021. Her samarbejder kommunen med de 

øvrige kommuner i Trekantområdet om et fællesindhold i store dele af kommuneplanens hovedstruktur. Som led i 

kommuneplanrevisionen kommer der til at indgå en ny fælles retningslinje for lokalisering af store, fritstående 

solenergianlæg. Et udkast til retningslinjen med tilhørende redegørelse kommer til at indgå i en politisk høring af 

udkast til KP21 i november/december 2020. Efter eventuel tilretning vil et forslag til KP 21 blive sendt i offentlig 

høring medio 2021.  

 

Foruden kommuneplanlægning vil solenergianlæg forudsætte, at der udarbejdes lokalplan for det enkelte projekt. Der 

vil være en vis sandsynlighed for at flere lokalplaner skal miljøvurderes. Der skal som minimum screenes for VVM. 

 

Kommuneplantillæg 

 

Solenergianlæg kan være både solfangeranlæg, som producerer varme, og solcelleanlæg, som producerer strøm. Det 

kommende kommuneplantillæg omfatter udelukkende solcelleanlæg. 

 

Arbejdsudkast til retningslinje og redegørelse for lokalisering af store, fritstående solenergianlæg 

Retningslinje 

Store, fritstående solenergianlæg kan placeres enten i tilknytning til bymæssig bebyggelse eller i det åbne land.  

 

I det åbne land skal anlæggene som udgangspunkt placeres på landbrugsarealer uden natur-, landskabs- eller 

kulturhistoriske interesser. Store hegnede anlæg må ikke enkeltvis eller ved flere enkeltliggende anlæg skabe 

barrierer for vildtets passage i landskabet. Beplantning skal afskærme anlæggene i forhold til naboer, veje og øvrige 

interesser i det åbne land. 
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Planlægning i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. 

 

Projekter, som giver nye muligheder for at forbinde natur-og landskabsområder, eller som bidrager til at tjene 

klimatilpasningsmæssige, miljømæssige eller rekreative formål vil blive vægtet højt. Det samme gælder anlæg, som 

kan bidrage til en lokal forankring eller som kan placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg som for 

eksempel biogasanlæg og vindmøller. 

 

Redegørelse 

Danmark har et klimamål om at nå en reduktion på 70 % af CO2-udledningen i 2030. Det skal nås ved en grøn 

omstilling, hvor energiproduktionen og energiforbruget baserer sig på vedvarende energi som vind, sol og biogas. 

Solenergianlæg kan være både solfangeranlæg, som producerer varme, og solcelleanlæg, som producerer strøm.  

 

Solenergianlæg er arealkrævende og medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø ved opstilling i det åbne 

land. Det er derfor vigtigt at placere dem hensigtsmæssigt i forhold til naboer og i forhold til de landskabs-, natur- og 

kulturhistoriske interesser, der knytter sig til det åbne land. Omvendt kan solenergianlæg, der anbringes på arealer, 

der hidtil har været dyrket landbrugsmæssigt, give nye muligheder. Etablering af passager gennem de tekniske anlæg 

kan forbinde natur-og landskabsområder og medvirke til bedre ledelinjer og flere trædesten for dyr og planter. På 

tørbundsjorde kan der være mulighed for udsåning af frøblandinger med blomstrende urter til gavn for insekter. 

Restarealer i forbindelse med planlægning af solenergianlæg kan indgå i projekter, der tjener naturmæssige, 

klimatilpasningsmæssige eller rekreative formål. Endelig er det vigtigt, at projekterne kan give noget til 

lokalsamfundene, således at man skaber en lokal forankring. 

 

Retningslinjen gælder store solenergianlæg, der kræver en egentlig planlægning. Anlæggene vil som udgangspunkt 

være lokalplanpligtige, hvis de producerer mere strøm end til eget forbrug eller hvis de medfører en væsentlig 

ændring af det bestående miljø. Skillelinjen vil typisk være ca. 1 ha, men det skal vurderes konkret i det enkelte 

tilfælde. Mindre solenergianlæg vil kræve en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, hvis de placeres i 

landzone. 

 

Store, fritstående solenergianlæg skal som udgangspunkt placeres på arealer uden natur-, landskabs- eller 

kulturhistoriske interesser. Der skal endvidere i planlægningen ske en afvejning i forhold til de landbrugsmæssige 

interesser i området.  

 

Desuden skal man være opmærksom på arealer, hvor afskærmende beplantning har begrænset effekt på f.eks. 

skrånende arealer eller bakkede arealer.  

 

Det skal endvidere sikres, at store hegnede solenergianlæg ikke skaber barrierer for vildtets bevægelse i landskabet. 

En faunapassage skal have en bredde på mindst 20 m, hvis den skal benyttes af hjortevildt. Den optimale virkning fås 

først ved bredder på 50 m og derover. Bredde/længdeforhold bør være større end 0,8. 

 

For solfangeranlæg, der opstilles inden for særlige drikkevandsområder (OSD) eller inden for vandindvindingsoplande, 

skal der redegøres for, at anlægget ikke udgør en trussel for grundvandet. 

 

Det skal sikres, at der ikke sker blænding af flytrafikken i indflyvningszonerne til lufthavne. 

 

Det forudsættes, at arealerne til opstilling af solenergianlæg i det åbne land forbliver i landzonen og kan reetableres 

til natur- eller landbrugsformål efter drift. 

 

Det er vigtigt, at der i hvert enkelt tilfælde tilvejebringes den bedst mulige løsning, både teknisk og i forhold til 

omgivelserne. I planlægningen vil der blive lagt vægt på, at anlæggene bliver opstillet i sammenhængende og 

velafgrænsede enheder.  Landskabsanalyser og visualiseringer skal i tvivlstilfælde sikre, at der tages de nødvendige 

hensyn til naboer og til interesserne i det åbne land. 
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Solenergianlæg kan etableres på tagflader, f.eks. på landbrugsbygninger eller store erhvervsvirksomheder, eller kan 

opstilles fritstående i tilknytning til bymæssig bebyggelse, andre tekniske anlæg eller i det åbne land. Ved byerne kan 

der f.eks. være uudnyttede erhvervsarealer eller restarealer mellem byen og de større veje, som vil kunne bruges til 

solenergianlæg. 

 

Beskyttelseshensyn 

Haderslev Kommune skal varetage en række hensyn efter blandt andet planloven, naturbeskyttelsesloven og 

museumsloven i forbindelse med myndighedsvurderingen af, om der kan placeres større solenergianlæg i kommunen. 

 

I forlængelse af ovenstående og udkastet tl retningslinjen for lokalisering af store, fritstående solenergianlæg kan der 

som udgangspunkt ikke opstilles større solenergianlæg (> 1 hektar) i områder der er omfattet af: 

 

• Kystnærhedszonen (planlovens kap. 2a) 

• Lavbundsarealer og lavbundsarealer der kan genoprettes (planlovens §11a stk.1 nr. 13) 

• Kulturmiljøer (planlovens §11a stk.1, nr 15) 

• Kirkeomgivelser (planlovens §11a stk.1, nr 15) 

• Bevaringsværdigt landskab / Større uforstyrrede landskaber (planlovens § 11a stk.1, nr. 16) 

• Beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3) 

• Sø- og å-beskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 16) 

• Fortidsmindebeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 18) 

• Natura 2000 (naturbeskyttelseslovens kap. 2a) 

• Fredede områder (naturbeskyttelseslovens § 33) 

 
Beskyttelseshensynene kan føre til at et projekt bør forkastes i sin helhed eller at projekter reduceres i omfang / 

volumen med henblik på at der kan blive taget behørige hensyn. 

Øvrige forhold som indgår i en overordnet screening vil typisk være beskyttede sten- og jorddiger, potentielle 

økologiske forbindelser, skovrejsningsområder, råstofgraveområder m.m. 

 

Øvrige prioriteringskriterier 

Med udkastet til retningslinjen er der lagt op til at følgende forhold kan indgå i en vægtning / prioritering af 

projekterne: 

 

• Nye muligheder for at forbinde natur- og landskabsområder  

• Positiv indvirkning på klimatilpasning, miljø eller rekreative forhold  

• Lokal forankring  

• Placering i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg  

• Hensigtsmæssig placering i forhold til naboer 

 

Eksisterende forhold 

Kommuneplantillægget omfatter hele kommunen. 

I dag har vi et mindre solcelleanlæg på ca. 1 ha ved Styding samt to solfangeranlæg ved hhv Vojens og Gram Fjernvarme 

på 7 og 4,5 ha. 

 

Arealer der foreslås udlagt med kommuneplantillægget 

Alle arealer kan tilgås fra spatialmap gennem skitser/arbejdsområde/søg: solenergi_rammer 
 
Område 1: Rovstrup/Krejsel (ca 160 ha) 
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Området er ikke blevet screenet internt 
Der er foretaget en ekstern screening på de blå arealer som vedhæftes. 
 
Område 2:Simmersted (ca 72 ha) 
Solcellepaneler monteret på stålrammer med fast vinkel mod syd 
Maksimal byggehøjde : 3,5 m 
Sandsynlige byggehøjde : 2,0 m 
 
Grønne arealer er tidligere blevet screenet 
 

 
 
 
 
Område 3: Kastvrå (ca 100 ha) 
Solcellepaneler monteret på stålrammer med fast vinkel mod syd 
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Maksimal byggehøjde : 3,5 m 
Sandsynlige byggehøjde : 2,0 m 
Grønne arealer er tidligere blevet screenet 
 
 

 
 
Område 4: Styding (ca 226 ha) 
Højde på solcellepaneler ikke oplyst.  
Forventet makshøjde 3,5 -4 m. 
Brune arealer er tidligere blevet screenet 
 
 

 
 
 
 
 

Område 5: Kastrup Enge (ca 230 ha) 

De orange og brune arealer er tidligere blevet screenet. 

Højde på solcellepaneler ikke oplyst. Forventet makshøjde 3,5 -4 m. 
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Område 6: Bevtoft (ca 203 ha) 
 

 
Området er ikke tidligere screenet 
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Område 7: Lerte (ca 240 ha) 
 

 
Området er ikke tidligere screenet 
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Planens/planernes nr. og 

navn 

Kommuneplantillæg 11-2017 for solenergianlæg i Haderslev Kommune 

Dato for screening  

Kan planen påvirke et Natura 2000-område væsentligt? Ja Nej      X 

Er planen omfattet af bilag 1 eller 2 i VVM-loven? Ja  X Nej      

Hvis ja, inden for hvilket område? Bilag 2, pkt.3. ENERGIINDUSTRIEN 

a) Industrianlæg til fremstilling af 

elektricitet, damp og varmt vand 

(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
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Skema 1. Bymønster og kulturmiljø 

Påvirker planen/planerne bymønsteret, bystrukturen, kulturmiljøet eller landskabet: 
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Bemærkninger 

1. Kulturhistoriske værdier (herunder 

arkæologisk arv) KP17 

x    

2. Fredede og bevaringsværdige 

bygninger 

x    

3. Kirkeomgivelser KP17 x    

4. Værdifulde landskaber KP17 X   Område 2 og dele af område 3 vil ligge i et 

bevaringsværdigt landskab i KP21. Da 

udpegningsgrundlaget er det kulturhistoriske vil 

der i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen 

kunne dispenseres fra retningslinjen 

5. Større uforstyrrede landskaber KP17  x   

6. Byfortætning x    

7. Nye arealer til byudvikling inddrages, 

herunder arealforbrug 

 x  Med arealudlæggene inddrages ikke nye arealer 

til byudvikling. Arealerne forbliver i landzone og 

kan på sigt tilbageføres til landbrugsdrift. 

8. Afgrænsning mellem byen og det åbne 

land 

 x   

9. Arealreservationer til ledninger o.l. 

KP17 

x   Dele af område 4 og 6 gennemskæres af 80 bar 

naturgastransmissionsledning. 

10. Arealreservationer til vej, stier o.l. 

KP17 

x   Ingen 

11. Regional påvirkning (detailhandel) x   Ingen bemærkninger 

12. Regional påvirkning (turisme)  x  Projekterne ligger udenfor de i kommuneplanen 

udpegede turismeområder. De udpegede områder til 

solenergianlæg vurderes ikke at påvirke 

turismeområderne negativt.  
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Skema 2. Miljø (vand, støj, luft, klima, jordbund, jordarealer) 

Påvirker planen/planerne miljøet eller medfører miljøkonflikter med tilstødende naboområder: 
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Bemærkninger 

13. Områder med særlige 

drikkevandsinteresser 

 X  6 af de 7 udpegede områder (område 1, 2, 3, 4, 

6 og 7) ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser. 

14. Grundvandet  x  Hvis der etableres solvarmeanlæg i 

projektområde 1, 2, 3, 4, 6 eller 7, vil der 

gennem tilladelser blive stillet særlige vilkår om 

brinens kemiske sammensætning. Hvis der 

etableres solceller, vurderes de ikke at udgøre en 

risiko overfor grundvandet.   

15. Vandværksopland  x  Område 4 ligger delvist inden for 

indvindingsoplandet til Styding- og Hammelev 

vandværker. Der er enkelte private 

drikkevandsboringer i område 6 og 7. 

16. Udledning til vandmiljøet (søer og 

vandløb) 

   Ingen betydning, da det ikke fremgår at der skal 

udledes spildevand/overfladevand fra disse 

anlæg. 

17. Vandløb, herunder rørlagte vandløb, 

regulativmæssige forhold, mv.  

 x  Hvis der etableres anlæg i områder med åbne 

vandløb må anlæggene ikke placeres for tæt på 

vandløbet. Typisk vil der i regulativerne for de 

offentlige vandløb være et 5-8 meters 

arbejdsbælte, hvor der ikke må etableres 

bygninger, faste anlæg mv. Arbejdsbæltet er for 

at sikre adgang til vandløbene ifm. 

vandløbsvedligeholdelse. I forhold til rørlagte 

vandløb kan det være uhensigtsmæssigt at 

etablere anlæg oven på rørlagte vandløb, da det 

vanskeliggør evt. vedligeholdelsesarbejde. 

Kommunen har ikke præcist kendskab til private 

rørlagte vandløb og dræn mv. Det anbefales 

derfor at dette undersøges inden etablering 

påbegyndes. 

18. Trafikbelastning (kapacitet)  x  Der vil komme nogen trafik i forbindelse med 

opsætningen af planerne – og nedtagning igen. 

Men i driften vurderes trafikken begrænset – og 
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ikke meget mere end den nuværende 

landbrugstrafik til arealerne. 

19. Støj og vibrationer samt emission fra 

trafik  

 X  Der vil komme nogen trafik i forbindelse med 

opsætningen af paneler – og nedtagning igen. 

Men i driftsfasen vurderes trafikken at være 

begrænset – og ikke meget mere end den 

nuværende landbrugstrafik til arealerne. 

Dermed vurderes ændringen i støj m.m. fra 

trafik heller ikke at være væsentlig. 

Opmærksomheden henledes på Haderslev 

Kommunes forskrift for bygge- og 

anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder til 

anlægsfasen. 

20. Støj-, vibrationer eller støvgener fra 

virksomheder og andet. 

X   Solcellepanelanlæg påfører ikke omgivelserne 

støj m.m., såvel som de ikke er følsom overfor 

støj m.m. Der vurderes heller ikke at være 

særlige støvgener fra virksomheder i nærheden 

af de udlagte områder. 

21. Luftforurening  (fx lugt, støv og andre 

emissioner) fra virksomheder og 

andet. 

X   Solcellepanelanlæg påfører ikke omgivelserne 

luftforurening m.m., såvel som de ikke er følsom 

overfor luftforurening m.m. 

22. Planlægningszoner for støjforhold 

KP17 

x   Planlægningszonerne for støjforhold vedrører kun 

miljøfølsom arealanvendelse. 

23. Landbrugsområde KP17  x  Der ligger flere husdyrbrug indenfor en radius af 

1 km ved områderne. Hvis 

solcelle/energiområderne bliver til byzone i stedet 

for landzone, kan det begrænse disse 

husdyrbrugs udvidelsesmuligheder, da lugtkrav til 

byzone er strengere end i det åbne land. 

24. Råstofområder KP17 x   Område 1: Rovstrup/Krejsel (ca 160 ha), 2:Simmersted (ca 72 

ha), Område 3: Kastvrå (ca 100 ha), Område 4: Styding (ca 226 

ha), Område 5: Kastrup Enge (ca 230 ha), Område 6: Bevtoft 

(ca 203 ha), Område 7: Lerte (ca 240 ha) er ikke udpeget i 

Råstofplan 2016/ Råstofområder KP17. 

25. Forurenet jord på arealet  X  På område 6 ved Bevtoft er et mindre areal 

nederst i det sydvestligste hjørne kortlagt på V1. 

Det foreslås at det kortlagte udtages.  

26. Energiforbrug   x Vil bidrage positivt (derfor af væsentlig 

betydning) 

27. Klimatilpasning i forhold til regnvand 

(Skybrud) (Belagte arealer) 

x   Ifølge vores kortlægning er der ikke risiko for 

oversvømmelse i nogle af områderne. 

Solenergianlæggende vil heller ikke medføre 

oversvømmelse. 

28. Vandstigninger (hav, åer og søer), i 

forhold til klima 

x   Ifølge vores kortlægning er der ikke risiko for 

oversvømmelse i nogle af områderne. 
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Solenergianlæggende vil heller ikke medføre 

oversvømmelse. 
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Skema 3. Natur (flora, fauna) 

Påvirker planen/planerne direkte eller indirekte beskyttede eller sårbare naturområder i henhold til 

naturbeskyttelsesloven, skovloven, museumsloven med flere, samt Haderslev Kommuneplan 2017-2029 (kp17): 
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Bemærkninger 

29. Natura 2000-områder x   På grund af afstand til Natura 2000 områder og 

projektets karakter vil der ikke ske påvirkning af 

Natura 2000 områder 

30. Habitater, bilag IV-arter  x  1: Løvfrø registreret to steder og mange i 

nærområdet, 2: Løvfrø registreret i og omkring 

området, 3: Ingen registreringer, 4: ingen 

registreringer i området, men flere lovfrø 

registreringer i nærområdet rundt om, 5: 

Hedehøg har ynglet i området 2014-17 – det 

forudsættes at der tages nødvendigt hensyn til 

arten, 6: ingen, men i nærområdet findes løvfrø, 

7: en del løvfrøer 

Generelt: Ikke væsentlig under forudsætning af 

at der tages nødvendigt hensyn hvor der findes 

beskyttede arter ved anlæggelse af 

solenergianlæg. 

 

31. § 3 områder: Eng, hede, mose, 

overdrev, strandeng, sø og vandløb 

 x  1: femten søer, et vandløb, 2: to vandhuller, 3: 

elleve vandhuller, to engområder, en mose og et 

vandløb (noget er samlet i større mosaiknatur 

med mose, eng, sø og vandløb), 4: sytten 

vandhuller, 5: flere vandløb og et vandhul, 6: 

Valsbæk krydser arealet ellers kun et vandhul og 

en lille mose, 7: ni vandhuller. 

Generelt: Tilstanden af beskyttet natur må ikke 

ændres negativt af solenergianlæg 

32. Beskyttede sten- og jorddiger  x  1: 3 diger, 2: ingen, 3: fire diger, 4: fire diger, 

5: ingen, 6: ingen, men langs Bevtoft Plantage 

op til området er der beskyttede diger, 7: tre 

diger – det ene er langt og går nord/syd og 

opdeler området i to. 

Generelt: Digerne må ikke påvirkes af 

solenergianlæg 
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33. Fortidsminder og -linjer  x  1: Fortidsmindebeskyttelseslinje et sted. 2: 

ingen, 3: Et fortidsminde med beskyttelses linje, 

4: ingen, 5: ingen, 6: ingen, men fire ikke 

fredede fortidsminder, 7: ingen bortset fra tre 

ikke fredede fortidsminder 

Generelt: opsætning inden for 

fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver 

dispensation. Det forventes ikke at der kan 

dispenseres, så fortidsmindebeskyttelseslinjer 

bør holdes fri for solceller. 

34. Fredede områder  x  1: ingen, 2: ingen, 3: ingen, 4: ingen, 5: ingen, 

6: ingen, 7: ingen 

35. Fredskov  x  1: ingen, menligger op til 3-4 fredskovsarealer, 

2: ingen, 3: lidt mod nord, 4: ingen, men ligger 

op til to, 5: ingen, 6: ingen, men ligger op til 2-3 

fredskovarealer, 7: ingen, men ligger op til mod 

nord 

Generelt: ingen solceller i fredskov. 

36. Strandbeskyttelseslinjen X   Ingen 

37. Sø-beskyttelseslinjer x   Ingen 

38. Å-beskyttelseslinjer  x  1: ingen, 2: ingen, 3: ingen, 4: ingen, 5: ingen, 

6: ingen – en lille snert mod syd, 7: en snert i 

den sydøstligste del. 

Generelt: kræver dispensation indenfor å-

beskyttelseslinje. 

39. Skovbyggelinjer  x  1: Byggeri inden for skovbyggelinje kan kræve 

dispensation, 2: en smule af det sydøstlige areal 

ligger indenfor skovbyggelinjen og kan kræve 

dispensation, 3: en del mod nord, 4: én østligst, 

5: én vestligst, 6: to fylder en del af arealet, 7: 

Generelt: byggeri indenfor skovbyggelinje kan 

kræve dispensation. Det forudsættes at projektet 

udformes så der kan opnås dispensation indenfor 

skovbyggelinje eller friholde skovbyggelinjen. 

40. Kirkebyggelinjer x   1: ingen, 2: ingen, 3: ingen, 4: ingen, 5: ingen, 

6: ingen, 7: ingen 

41. Kystnærhedszonen KP17 x   Udenfor 

42. Økologiske forbindelsesområder 

(eksisterende natur inden for 

økologiske forbindelser) KP17 

 x  1: forbindelser langs vandløb krydser området og 

-friholdes for solceller 2: ingen, 3: mellem 

fredskov og mosaikområde, samt vandhul i 

nærheden – skal friholdes for solceller. 4: ingen, 

5: langs vandløb i den vestlige del, 6: langs 

valsbæk – friholdel for solceller, 7: ingen – det 

kan dog være værdifuldt at der er økologiske 

forbindelser langs diger og mellem vandhuller. 
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Generelt: Ingen af forholdene skønnes 

væsentlige under forudsætning af at der tages 

hensyn under anlæggelsen. 

43. Potentielle økologiske forbindelser 

KP17 

 x  1: omkring vandløb og et par større vandhuller 

og langs skovbryn næsten hele vejen rundt om 

arealet – bør friholdes for solpaneler. 2: ingen, 

3: omkring mosaikområde, sø og fredskov, bør 

friholdes for solceller4: langs skovbrynet østligst, 

bør friholdes for solceller 5: omkring vandløb i 

den vestlige del – bør i vid udstrækning friholdes 

for solceller, 6: langs skovbryn og langs Valsbæk 

– bør friholdes for solceller, 7: langs eng i det 

sydøstlige hjørne ellers kan lokale forbindelser 

mellem vandhuller og hegn og diger være 

værdifulde. 

Generelt: Skønnes ikke væsentligt under 

forudsætning af at der tages hensyn under 

anlæggelsen. 

44. Særligt værdifulde naturområder KP17  x  1: ingen, 2: ingen, 3: ingen, 4: ingen, 5: ingen, 

6: ingen, 7: ingen 

45. Områder med skovrejsning uønsket 

KP17 

x   Områderne 1, 2, 3, 5 og 7 ligger i 
skovrejsningsneutrale områder. Dvs. i områder 
hvor skovrejsning hverken er ønsket eller 
uønsket. Der er ingen konflikt. 
 
Den sydligste del af område 4 (op mod 

jernbanesporet) ligger i et område, hvor 

skovrejsning er uønsket. Da der ikke er tale om 

skovrejsning er der ingen konflikt i forhold til 

kommuneplan retningslinjen. 

46. Skovrejsningsområder KP17  x  Den nordlige og østlige del af område 6 ligger i 
skovrejsningsområder.  
 
Udpegning af skovrejsningsområder forhindrer 

ikke, at området fortsat kan anvendes som hidtil, 

og der er heller ikke nogen pligt til at plante 

skov. 

47. Potentielle naturområder KP17  x  1: ingen, 2: ingen, 3: ingen, 4: ingen, 5: ingen, 

6: ingen, 7: ingen 

48. Naturområder KP17  x  1: se punkt 31, 2: se punkt 31, 3: se punkt 31, 

3: se punkt 31, 5: se punkt 31, 6: se punkt 31, 

7: se pupnkt 31 

49. Lavbundsarealer KP17  x  ”Kastrupgård” og ”Kastrup/Tiset” befinder sig 

indenfor landvindingslaget Kastrup-Tiset enges 

interesseområde. Selvom det ikke er udpeget 

lavbundsareal, har det tidligere været set på som 

muligt lavbundsareal. Det ville nok være en god 

idé at kontakte laget (Kontakt Nadja) 
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”Kastvrå/Simmersted” ligger op til lavbundsareal 

omkring spangså-systemet (men er ikke slået til 

i den viste analyse) 

Formanden for Kastrup Tiset Landvindingslag er 

blevet kontaket, og han ser ingen problemer i 

solenergianlæg inden for lagets arealer 

50. Lavbundsarealer der kan genoprettes 

KP17 

 x  Se pkt. 49 

51. Særligt værdifulde geologiske 

beskyttelsesområder KP17 

x   Ingen af projektområderne ligger i et særligt 

værdifuldt geologisk beskyttelsesområde. 

52. Vandrammedirektivet 

(Vandområdeplaner) 

 x  De nævnte anlæg vurderes ikke at ville kunne 

påvirke vandområder for hvilke der i statens 

vandområdeplan er fastsat miljømål. 
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Skema 4. Befolkning og menneskers sikkerhed, sundhed og materielle goder 

Påvirker planen/planerne, som en direkte eller indirekte følgevirkning, befolkningens og menneskers sikkerhed, sundhed 

og materielle goder: 
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Bemærkninger 

53. Trafiksikkerhed  x  Vi vurderer, at projektet ikke påvirker 

trafiksikkerheden målbart. 

54. Visuel påvirkning (udsigt og indblik)  x   

55. Vindforhold (turbulens) x    

56. Lys og refleksion    Forholdet skal håndteres i anlæggenes 

udformning, disponering og materialevalg 

57. Skygge  x   

58. Fritidsmuligheder, rekreation og 

grønne områder 

 x  Stier og opholdsarealer (fx med information om 

anlæggene og aflæsbar strømproduktion) kan 

tilføre området rekreative værdier 

59. Tilgængelighed ift. bygninger x   Ingen bemærkninger 

60. Tilgængelighed ift. Trafik  x   Vi vurderer, at projektet ikke påvirker 

trafiksikkerheden målbart. 

61. Tryghed x    

62. Ulykkesrisiko (planlægningszone for 

risikovirksomhed KP17 

  x Solcellepanelanlæg er ikke omfattet af 

risikobekendtgørelsen.  

Af de udlagte arealer er kun område 6 ved 

Bevtoft berørt af den generelle planlægningszone 

på 500 m for risikovirksomhed.  

Jf. retningslinje 2.3.3 i Kommuneplan 2017 må 

nye anlæg ikke medføre øget risiko for 

dominoeffekt. Hvis der etableres solfangeranlæg 

indenfor planlægningszonen, skal det derfor 

dokumenteres, at det ikke har dominoeffekt. 

Solcelleanlæg vurderes ikke at kunne have 

dominoeffekt. 

Område 6 ligger dog udenfor 

risikovirksomhedens sikkerhedszone samt 

planlægningszone og samfundsmæssig risiko. 
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Skema 5. Planens/planernes karakteristika og indvirkning 

Skemaet indeholder en række spørgsmål fra miljøvurderingslovens bilag 3, der anvendes til at vurdere 

planens/planernes væsentlighed. Bilag 2 indeholder to parametre til at vurdere væsentligheden af miljøpåvirkningen, 

nemlig planens/planernes karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, der bliver berørt. 

Skemaet udfyldes på baggrund af vurderingerne i skema 1-4. 
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Bemærkninger 

I hvilket omfang kan planen/planerne danne 

grundlag for projekter og andre aktiviteter med 

hensyn til beliggenhed, art, størrelse og 

driftsbetingelser eller ved tildeling af midler? 

 x  Kp tillægget har en overordnet karakter og 

indeholder rammer for 9 konkrete arealudlæg. For 

projekter der søges realiseret med baggrund i 

planen skal der fortsat forinden udarbejdes 

lokalplan. 

I hvilket omfang har planen/planerne 

indflydelse på andre planer, f.eks. 

kommuneplan og vandplaner? 

 x  Gennem inddragelse af landbrugsjord kan kp 

tillægget bidrage positivt til at mindske 

udledning af næringsstoffer til vandløb, søer 

mm, samt bidrage til den grønne omstilling 

gennem produktion af grøn strøm. 

Har planen/planerne relevans for integrering af 

miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme 

bæredygtig udvikling? 

 x  Kp tillægget vil bidrage til at fremme en 

bæredygtig udvikling, herunder sikre, at der kan 

tages vidtgående naturhensyn. Tillægget kan 

bidrage til at forbedre naturforholdende på 

arealer der i dag bruges til landbrugsformål. 

Er der miljøproblemer med relevans for 

planen/planerne? 

 x  Ingen grundlæggende væsentlige negative 

udfordringer. Evt. problemstillinger, fx i 

forbindelse med grundvand (ved solvarmeanlæg) 

kan løses gennem krav i en efterfølgende 

sagsbehandling af et konkret projekt. 

Beliggenheden af private, rørlagte vandløb bør 

undersøges tidligt i forløbet for at undgå 

vanskeliggørelse af evt fremtidigt 

vedligeholdelsesarbejde. 

Bidrager væsentligt til et lokalt bæredygtigt 

energiforbrug. 

Har planen/planerne relevans for 

gennemførelsen af anden miljølovgivning, der 

stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og 

programmer i forbindelse med 

affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)? 

   Nej 
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Er der sandsynlige, varige, hyppige og 

reversible indvirkninger på miljøet? 

x   Anlæggene har midlertidig karakter og kan 

fjernes fuldstændig efter ophør af brug 

Er der kumulative miljøpåvirkninger?  x  Nej 

Er der indvirkning på andre lande? x   Nej 

Er der fare for menneskers sundhed eller 

miljøet, f.eks. pga. ulykker? Se skema 2 og 4. 

  x Jf. retningslinje 2.3.3 i Kommuneplan 2017 må 

nye anlæg ikke medføre øget risiko for 

dominoeffekt. Hvis der etableres solfangeranlæg 

indenfor planlægningszonen, skal det derfor 

dokumenteres, at det ikke har dominoeffekt. 

Det vil fremgå af den aktuelle ramme, at der 

ikke må etableres solfangeranlæg i området. 

 

Lys og refleksion fra solcellepaneler som mulig 

risikofaktor kan håndteres i anlæggenes 

udformning, disponering og materialevalg. 

Produktion af grøn strøm vil udøve en positiv 

virkning på menneskers sundhed. 

Er det et stort geografisk område eller en stor 

befolkningsgruppe der berøres? 

 x  Kp tillægget omfatter udpegning af 9 konkrete 

arealudlæg i det åbne land i de nordlige, vestlige 

og sydlige dele af kommunen.  

Anlæg søges placeret så færrest mulige generes 

af dem. 

Er der særlige karakteristiske naturtræk eller 

kulturarv inden for området? Se skema 1 og 3. 

 x  Den efterfølgende planlægning for konkrete 

projekter skal sikre at anlæggene tilpasses så 

der tages hensyn til eventuelle særlige 

karakteristiske naturtræk og forhold omkring 

kulturarv 

Overskrides miljøkvalitetsnormer eller -

grænseværdier? Se skema 2. 

x   Nej 

Sker der en intensiv arealudnyttelse af 

planområdet? 

 x  Arealerne udnyttes i dag til intensiv 

landbrugsdrift. Anlæggene vil kunne fjernes 

fuldstændigt efter endt brug (20-30 år), 

hvorefter arealerne kan tages i brug til 

landbrugsdrift igen. 

Påvirker planen/planerne områder eller 

landskaber, som har en anerkendt 

beskyttelsesstatus på nationalt plan, 

fællesskabsplan (f.eks. EU) eller internationalt 

plan? Se skema 3. 

 x  Nej 

Generelt set vil det ikke kunne undgås helt at 

anlæg af denne størrelse vil kunne påvirke det 

omgivende landskab uanset hvor de placeres. 

Denne påvirkning søges mindsket mest muligt 

gennem krav om afskærmende 

beplantningsbælter i den efterfølgende 

planlægning. 
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Skema 6. Inddragelse af myndigheder 

Skemaet giver overblik over, hvilke berørte myndigheder, afhængig af indholdet af planen/planerne, der skal høres i 

forbindelse med screeningen. En berørt myndighed er en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal 

godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen/planerne kan realiseres. 
 

Myndigheder Sæt X Bemærkninger 

Erhvervsstyrelsen 

erst@erst.dk 

  

Naturstyrelsen 

nst@nst.dk 

  

Energistyrelsen 

ens@ens.dk 

  

Region Syddanmark  

kontakt@regionsyddanmark.dk 

  

Kystdirektoratet  

kdi@kyst.dk 

  

Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen) 

info@trafikstyrelsen.dk 

  

Kulturstyrelsen  

kuas@kuas.dk 

  

Haderslev Stift  

kmhad@km.dk 

  

Ribe Stift  

kmrib@km.dk 

  

Vejdirektoratet 

vd@vd.dk 

  

Miljøstyrelsen 

mst@mst.dk 

  

Museum Sønderjylland 

planer@museum-sonderjylland 

  

Naturstyrelsen Trekantsområdet,  

tre@nst.dk 

  

Berørte kommuner: 

Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk 

Kolding Kommune, plan@kolding.dk 

Vejen Kommune, post@vejenkom.dk 

Tønder Kommune, toender@toender.dk 

Esbjerg Kommune, plan@esbjergkommune.dk 

  

Andre   

 

  

mailto:kommunen@kolding.dk
mailto:post@vejen.dk
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Konklusion – Der tages kopi af konklusionen til lokalplanen og tillægget, når der ikke skal miljøvurderes. 
 
Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om 
planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.  
 
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, 
jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 
 
Gennem inddragelse af landbrugsjord kan kp tillægget bidrage positivt til at mindske udledning af næringsstoffer til 
vandløb, søer mm, samt bidrage til den grønne omstilling gennem produktion af grøn strøm. 
 
I forhold til miljømæssige problemstillinger har screeningen ikke kunnet afdække grundlæggende væsentlige negative 
udfordringer. Evt. problemstillinger, fx i forbindelse med grundvand (ved solvarmeanlæg) kan løses gennem krav i en 
efterfølgende sagsbehandling af et konkret projekt. Beliggenheden af private, rørlagte vandløb bør undersøges tidligt i 
forløbet for at undgå vanskeliggørelse af evt fremtidigt vedligeholdelsesarbejde. Planen bidrager væsentligt til et lokalt 
bæredygtigt energiforbrug. 
 
Solfangeranlæg som mulig risikofaktor i området nær risikovirksomheden Sønderjysk Biogas ved Bevtoft fjernes ved 
at tilføje en bestemmelse i den aktuelle ramme om, at der ikke må etableres solfangeranlæg i området.  
 
Lys og refleksion fra solcellepaneler som mulig risikofaktor kan håndteres i anlæggenes udformning, disponering og 
materialevalg. Produktion af grøn strøm vil udøve en positiv virkning på menneskers sundhed. 
 
Generelt set vil det ikke kunne undgås helt at anlæg af denne størrelse vil kunne påvirke det omgivende landskab 
uanset hvor de placeres. Denne påvirkning søges mindsket mest muligt gennem krav om afskærmende 
beplantningsbælter i den efterfølgende planlægning. 
 
Planen er omfattet af VVM-lovens bilag 2, nr. 3, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, 
stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 


