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Synopsis:
Dette kandidatspeciale er skrevet på 10.
semester på Land Management og danner
dermed grundlag for afslutningen på
uddannelsen til landinspektør. Specialet
omhandler solcelleparker i det åbne
land og tager afsæt i den udvikling, der
foregår på nuværende tidspunkt som en
del af den grønne omstilling. Specialet
indeholder en foranalyse, en kvantitativ
og kvalitativ analyse samt en diskussion
af specialets resultater.
Foranalysen omhandler solcelleparkers
planlægningsfase,
stakeholders,
der
er involveret heri, samt en analyse af
de juridiske rammer. Den kvantitative
analyse omhandler en systematisering,
visualisering og præsentation af vedtagne
lokalplaner for solcelleparker. Herunder
gives der en status på antal, deres geografiske placering og udviklingen fra 2013 til
nu.
Den kvalitative analyse omhandler fem
kommuner og deres strategi for opstilling af solcelleparker. Diskussionen samler op på resultaterne fra den kvantitative
og kvalitative analysedel samt andre relevante betragtninger. Diskussionen har til
formål at fremstille væsentlige resultater
og synspunkter, der kan agere som input
i den fremtidige planlægning af solcelleparker i Danmark.

Abstract
This master’s thesis is a completion of the education in Land Management from Aalborg University. The thesis deals with solar parks in open land and is based on the current development
as part of the green transition. The thesis contains a preliminary analysis, a quantitative and
qualitative analysis and a discussion of the thesis’ results.
The preliminary analysis deals with the planning phase of solar parks (photovoltaic systems),
involved stakeholders and an analysis of the legal framework. The quantitative analysis deals
with a systematization, visualization and presentation of local plans for solar parks. This includes a quantatity status, their geographical location and a presentation of the development
from the years 2013-2020.
The qualitative analysis deals with five municipalities. The strategies in the municipal plans
are analyzed for the strategies for solar park planning. The discussion includes the results
from the quantitative and qualitative analysis section as well as other relevant considerations.
The purpose of the discussion is to present significant results and views that can act as input
in the future planning of solar parks in Denmark.

Forord
Denne specialerapport er udarbejdet af landinspektørstuderende Peter Lauritzen og Frederik
Simon Dunk Hansen på 4. semester af Land Management, Institut for Planlægning på Aalborg
Universitet, København. Specialeperioden strækker sig fra februar til juni 2021.
Specialet henvender sig til alle, der har interesse i emnet ”solcelleparker i det åbne land”.
Hertil tænkes der især på fagpersoner indenfor emnet fx ansatte i kommuner, statslige styrelser, relevante ministerier, rådgivningsvirksomheder og firmaer, der udvikler solcelleparker.
Specialets mål er, at det kan agere som oplæg til den fremtidige diskussion af solcelleparker
i Danmark og kaster lys over processer og fænomener, der tidligere ikke har været beskrevet.
Læsevejledning
Hvis specialerapporten åbnes i en almindelig PDF-reader som fx Adobe Reader, er rapporten
udstyret med hyperlinks til afsnit og kilder i litteraturlisten, så det er lettere at navigere rundt
i rapporten.
Til rapporten medfølger et bilagsmateriale. Oversigten over materialet kan ses på side 100,
og bilagene kan findes i den zip-mappe, der er afleveret sammen med rapporten.
Specialet anvender Chigaco-metoden til kildehenvisning. Har en forfatter udgivet flere værker
i samme år, tilføjes bogstaver til kilden fx (Vordingborg Kommune 2019b). Anvendte love og
bekendtgørelser er vist efter litteraturlisten. Til sidst i rapporten fremgår en figurliste med
alle anvendte figurer, som både er kort, tabeller, histogrammer mv.

Specialets struktur er visualiseret herunder på figur 1 og viser sammenhængen mellem kapitler og specialets bestanddele.

Figur 1: Strukturdiagram
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Indledning

1

Indledning

Solcelleparker udgør en ny grøn energikilde og er på vej til at blive en vigtig brik i den grønne
omstilling i Danmark. I mange år har der i Danmark primært været fokus på udvikling og
opstilling af vindmøller/vindmølleparker til strømproduktion, men i løbet af det sidste årti
er solcelleparker blevet et konkurrencedygtigt alternativt anlæg til produktion af vedvarende
energi (også kaldet VE-anlæg).
På nuværende tidspunkt udgør solcelleenergi en mindre del af vores samlede el-produktion,
men Energistyrelsen estimerer, at den samlede solcellekapacitet vil stige til omkring 5.000
MW i år 2025. Denne stigning vil være mellem en fire og femdobling af den nuværende
samlede solcelle produktionskapacitet (Energistyrelsen 2020a, s. 2).
Denne udbygning skal ikke kun begrænse brugen af fossile brændstoffer til el-produktion,
men også bidrage til en stigning i den samlede el-produktionskapacitet. Ifølge Energistyrelsens basisfremskrivninger er det nødvendigt, da de forudser, at der vil ske en stigning i det
samlede el-forbrug på omkring 40 % frem mod år 2030. Dette begrundes bl.a. med, at der
vil komme nye behov fra især datacentre, el-drevne transportmidler og opvarmning med varmekilder, der drives af el (Energistyrelsen 2020b, s. 50-51).
En af årsagerne til, at solcelleparker er blevet en attraktiv el-produktionstype, er et stort fald
i produktionsprisen på de solceller, der skaber elektriciteten. Prisen er således også faldet på
solcellemodulerne, der udgør en større solcellepark. I løbet af de sidste 10 år er produktionsprisen faldet med en faktor 5 på enkelte typer af solceller, så prisen er omkring 0,05 $/kWh,
hvilket svarer til 31 øre/kWh (Naam 2020). Dette prisfald afspejler sig på erhvervelsesomkostningerne af solceller og har gjort solcelleparker til en økonomisk rentabel forretning,
uafhængig af statslig støtte.
Grundet stigende interesse for investeringer i grønne energianlæg er der opstået et marked for
udvikling af solcelleparker. Virksomheder som Better Energy, Begreen, European Energy, m.fl.
har specialiseret sig i udviklingsprocessen, herunder at finde potentielle arealer, udarbejde
plangrundlag og indhente de nødvendige tilladelser, byggemodne og opføre solcelleparkerne
samt etablere forbindelse til el-nettet. Derudover udbyder disse virksomheder vedligeholdelsesaftaler, som kan benyttes, når anlæggene er i drift.
Solcelleparker kræver plads, og det er især i det åbne land uden for byzonerne, at de er
placeret. Størrelsen på anlæggene stiger og et af de største udbyggede anlæg i Danmark er
på ca. 200 hektar ved Vandel Lufthavn i Vejle Kommune og bliver yderligere udvidet i løbet
af de næste par år. Derudover er der forskellige steder i Danmark vedtaget plangrundlag, der
gør det muligt at opføre selvstændige anlæg på over 300 hektar.
Solcelleparker i denne størrelsesorden skaber nye problemstillinger i det åbne land, som man
ikke tidligere har mødt. Landbrugets arealforbrug udgør 61 % af Danmarks samlede areal
(Sørensen m.fl. 2017, s. 4), og det er primært her, at der er mulighed for at opstille solcelleparker. Landbrugsafgrøderne erstattes derfor af solcellepaneler, hvilket bidrager med en
væsentlig anderledes påvirkning på landskabet for dyr og mennesker. Ligesom det gælder
for de efterhånden meget velkendte vindmøller i det åbne land, er der nabogener i form af
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dominans, støj, genskin, mm. Der kompenseres for dette i forbindelse med anlæggelsen af
solcelleparkerne efter bestemmelser i VE-loven (Energistyrelsen 2021).
Strøm skal transporteres til de steder, hvor det skal forbruges, hvilket fremhæves som en
fremtidig problemstilling i forhold til solcelleparkernes placering. At have solcelleparker, der
producerer store mængder af strøm langt fra de største forbrugere som fx byer og industrivirksomheder, stiller krav til et velfungerende el-net med en tilpas kapacitet. Planlægning
af solcelleparkers placering indenfor landets grænser ligger på nuværende tidspunkt på det
kommunale niveau. Denne planlægning tager sig dermed ikke af hensynet til el-nettet, men
udelukkende af selve placeringen i et lokalområde via lokalplanlægning.
Disse ovennævnte problemstillinger er bl.a. blevet diskuteret på radiokanalen Radio4, som
spurgte Energiordførerne i Folketinget, hvad de mener om udviklingen (Radio4 2021). Overordnet mener alle partierne, at der er behov for lovændringer, men de er ikke enige om graden
af reglerne, og hvad de skal medvirke til. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti mener, at der er behov for statslig planlægning på området.
Begrundelsen lyder således, da det skal sikres, at solcelleparkerne tager hensyn til bl.a. landskab, miljø, og hvor der er brug for el-produktion. Ifølge dem er det altså ikke en kommunal
opgave at planlægge, hvordan el-nettet udnyttes på den bedst mulige måde. Det må derfor
debatteres på et statsligt niveau. Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten mener desuden,
at man i højere grad bør sætte solceller op på flade tage i industriområder.
Partierne SF og Radikale Venstre mener, at reglerne på området som udgangspunkt er tilfredsstillende. De mener dog fortsat, at det er en kommunal opgave at planlægge for solcelleparker. Det er i kommunerne, at solcelleparkerne påvirker landskab og beboere. Derfor skal
beslutningerne også træffes på lavest mulige planlægningsniveau i den enkelte kommune.
SF mener dog, at udviklere af solcelleparker skal betale tilslutningstariffer bestemt af, hvor
i landet der udvikles solcelleparker, og i hvor høj grad der er behov for strømmen. Radikale Venstre er også åbne for at lave tiltag, der sikrer, at elektrificeringen i Danmark hænger
sammen.
Socialdemokratiets energiordfører Anne Paulin mener, at der kan være behov for at kigge
på reglerne, men forklarer også samtidig, at princippet med kommunal selvbestemmelse er
tilfredsstillende. S vil indbyde til forhandlinger på området, hvor de vil inddrage praktiske
erfaringer fra den udvikling, der har været indtil nu.
Der er altså forskellige holdninger til, hvad og hvordan solcelleparker skal håndteres i forbindelse med den gunstige udvikling, der er i gang. I forbindelse med de indledende undersøgelser til dette speciale bemærkes det, at el-produktion via solceller er en nyere metode,
som ikke kan sammenlignes med andre lignende el-produktionsanlæg. Derudover er det ikke
muligt at få et geografisk overblik over landets solcelleparker på en overskuelig måde, som
det fx er muligt med vindmøller i Danmark. Udgangspunktet for dette speciale er derfor at
forsøge at skabe overblik over solcellerparker i det åbne land i Danmark, herunder at belyse
stakeholders i markedet, de lovgivende rammer, samt de nuværende planlægningsrammer.
Kort sagt søger specialet at lave en ”temperaturmåling” på solcelleparker i det åbne land.
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1.1

Motivation

Dette speciale tager udgangspunkt i en motivation om at undersøge et fænomen, der er meget
aktuelt - nemlig solcelleparkernes udvikling i Danmark. Som beskrevet i indledningen er der
nogle nuværende og fremtidige problemstillinger, det er relevante at undersøge, analysere og
diskutere.
Specialegruppen udgøres af to landinspektørstuderende med praktikophold i henholdsvis
Danmarks Naturfredningsforening og Landinspektørfirmaet LE34 A/S, der begge bl.a. har
handlet om problematikker med prioriteringer i det åbne land. Disse erfaringer skal danne udgangspunkt for at kunne bidrage med relevante resultater og data til videre brug for
interessenter i solcellebranchen.
Under specialeskrivningsperioden har der været bragt artikler i Landbrugsavisen og på TV2,
som sætter fokus på udviklingen i solcellerparker i Danmark. De to nyhedsmedier har i den
forbindelse forsøgt at skabe overblik over, hvilke planer og idéer der findes i landets kommuner til udvikling af solcelleparker. Dette er ikke en simpel opgave, og der er flere metoder til
at skabe overblik over det nuværende plangrundlag for solceller i Danmark.
Landbrugsavisen benyttede data fra Energistyrelsen, hvilket kunne konkluderes ikke at være fyldestgørende. Artiklerne fra TV2 bygger på en undersøgelse foretaget af analysefirmaet
Kaas & Mulvad. Artiklen har fokus på at oplyse om udviklingens omfang og i mindre grad at
oplyse om det nuværende plangrundlag for solcelleparker. Artiklernes mangel på oplysninger
om det konkrete plangrundlag motiverer specialegruppen til at undersøge problemstillingen nærmere. Problemstillingen vedrører flere af landinspektørfagets kerneområder. Dette er
nærmere bestemt arealregulering, arealplanlægning samt udviklingen i et større geografisk
perspektiv.
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1.2

Eksisterende forskning

Indenfor området solcelleparker vil dette afsnit afdække eksisterende forskning på området via et
litteraturstudie opdelt i to dele. Først er der foretaget en søgning i projektdatabasen på Aalborg
Universitet. Derefter er foretaget en søgning af videnskabelig litteratur på både dansk og engelsk.
1.2.1

Søgning i projektdatabasen

Til at synliggøre om dette emne er behandlet andre steder, er der søgt i Aalborg Universitets
projektdatabase. Her er søgt på ordene ”solcelleanlæg”, ”solcelleparker” og ”solenergi”. De
væsentligste er forklaret herunder, men ingen af de fremsøgte projekter indeholder et overblik
eller kortlægning af solcelleparker i Danmark.
Geografiprojekter fra Aalborg Universitet
Et bachelorprojekt på geografi (Haase m.fl. 2019) omhandler en solcellepark på Samsø og
indeholder analyse af stedsidentitet og interviews af borgerne, der mener, at der findes alternative placeringer til anlæggene. Et andet geografiprojekt (Dyremose 2021) behandler på et
overordnet plan aspekterne ved VE-anlæg i forhold til kultur, landskab og planlægning.
Landinspektørprojekter på Aalborg Universitet
Der findes flere projekter fra 4. semester på landinspektørstudiet, der har afsæt i GIS-analyser
for optimale placeringer af solcelleanlæg. Et af dem er (Storm m.fl. 2016), men er udelukkende en teoretisk analyse af, hvor solcelleparker kan placeres ud fra forskellige GIS-parametre.
Derudover findes der mange projekter indenfor det naturvidenskabelige og tekniske felt i
udvikling af solceller, der ikke er vurderet at være relevant for dette speciale.
1.2.2

Litteraturstudie af videnskabelig litteratur

Til at finde eksisterende forskning har vi i forskellige databaser søgt på emnet. Vi har brugt
følgende søgeord: ”solcelleparker”, ”planlægning”, ”solar park”, ”land use”, ”planning”, ”rural
areas” og ”open land”.
Efter forskellige søgninger med andre ord stod det klart, at termen ”solar cells” primært
omhandler artikler fra ingeniører om forskning i solcellers fysiske virkemåde.
Søgning på dansk litteratur
The role of Photovoltaics towards 100 % Renewable energy systems
Professor Brian Vad Mathiesen har sammen med flere andre på Aalborg Universitet udgivet et forskningsprojekt, der omhandler solcellernes rolle i den grønne omstilling. Projektet
er publiceret af Aalborg Universitet - Institut for Planlægning i september 2017 (Mathiesen
m.fl. 2017). Dette forskningsprojekt er relevant i forhold til dette speciale, da der indeholder
forskellige beregninger. Her påpeges det, at det nødvendige areal, der skal udbygges med
solcelleparker, er 110-120 km2 , hvis målet i 2050 om at have en kapacitet på 10.000 MW fra
solceller, skal opnås. Derudover laves der GIS-analyser, der peger på et stort potentiale for at
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etablere solceller på tagene af eksisterende bygninger, og her er det særligt de store tage på
industribygninger og sportshaller mv., som vi har i Danmark.
Søgning på udenlandsk litteratur
Vi har søgt på søgeordene på forskellige platforme, der ses herunder:
• Ebsco Host
• Google Scholar
• Science Directs temaside om solceller med tilhørende videnskabelige artikler
A comprehensive guide to solar energy systems: With special focus on photovoltaic systems
I søgningen af udenlandsk litteratur blev der fremfundet bogen ”A comprehensive guide to
solar energy systems”, som er udgivet i 2018 (Dower 2018, s. 373-389). Bogen er skrevet
af Trevor M. Letcher og Vasilis M. Fthenakis i samarbejde med en lang række af forskellige
professorer og forskere, som repræsenterer mange forskellige universiteter rundt omkring i
verden. Formålet med bogen er at skabe en fælles videnssamling, eftersom energiproduktion
fra solceller er i hastig udvikling på verdensplan. Indholdet i bogen spænder vidt. Fra de
meget tekniske elementer til økonomiske og miljømæssige konsekvenser, som solceller medfører. I forhold til dette speciale er det særligt kap. 19 -”Solar panels in the landscape”, der er
relevant.
Socio-economic impact of photovoltaic park: The Giurgiu County rural area, Romania
Der er også fundet en rumænsk artikel om emnet (Mocanu m.fl. 2015). Den omhandler de
socioøkonomiske effekter af solcelleanlæg for tre anlæg i regionen Giurgiu i Rumænien og
er skrevet af forskere på IGAR (Institute of Geography under The Romanian Academy). Den
kortlægger de positive effekter ved solcelleanlæg. Det drejer sig bl.a. om nye jobs til befolkningen, ny viden og erfaringer samt en forbedret økonomi på det lokale niveau. De negative
effekter er mindre jord til landbrug og en væsentlig ændring af det åbne land. Derudover
kortlægger artiklen, hvorfor der er vækst i udbygning af solcelleanlæg i den rumænske region
sammen med niveauet, hvorfra drivers for udviklingen stammer (internationalt non-EU, EU,
nationalt og lokalt niveau).
Technological intrusion and communicative renewal: The case of two rural solar farm
developments in the UK
Denne engelske artikel analyserer to projekter med solceller (Nicholls 2020). Udvikleren på
det ene projekt er et kommercielt firma, hvor det andet projekt er drevet af lokale kræfter.
Nicholls konkluderer, at det lokalt bårne projekt var mere lokalt forankret i debatten, og dette
projekt passede derfor bedre ind i ”det lokale narrativ”, som det beskrives af Jürgen Habermas. Det påvirker landskabet at opsætte en solcellepark og dermed påvirker det også i høj
grad beboerne i området. Denne påvirkning kan gøres mindre og skabe en mere demokratisk
beslutningsproces, hvis beboerne tages med på råd og inddrages i processen.
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1.3

Initierende problemformulering

Ud fra de indledende afsnit er der herunder opstillet en initierende problemformulering, der skal
danne grundlag for en foranalyse:
a) Hvilke faser findes der i udviklingen af solcelleparker?
b) Hvordan fremstår de juridiske rammer for opførelse af solcelleparker?
c) Hvem er stakeholders i planlægningsfasen af solcelleparker?
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2

Foranalyse

Strukturen på foranalysen kan ses på figur 2 og udspringer af den initierende problemformulerings tre spørgsmål A, B og C. Indholdet i foranalysen består af tre delafsnit samt en
delkonklusion. Første delafsnit udgør afsnit 2.1 - Opdeling i faser, som skal skabe et overblik
over de faser, som en solcellepark gennemgår. Anden delafsnit udgør afsnit 2.2 - Lovgivning
for udvikling af solcelleparker, som redegør for den gældende lovgivning, der eksisterer vedrørende planlægning af solcelleparker. Tredje delafsnit udgør afsnit 2.3 - Stakeholderanalyse,
som skal afdække, hvilke stakeholders der er i planlægningsfasen af en solcellepark.

Figur 2: Strukturdiagram over foranalysen.
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2.1

Opdeling i faser

Til at besvare den initierende problemformulerings spørgsmål: a) Hvilke faser findes der i udviklingen af solcelleparker? er der i dette afsnit udarbejdet en opdeling i faser, der skal overskueligøre
solcelleparkers livsforløb. Denne opdeling i faser ender ud i en afgrænsning, der skal sætte rammerne for den resterende del af foranalysen.
2.1.1

Faser i projektudviklingen

Til at overskueliggøre processen ved udvikling af solcelleparker er herunder forsøgt at skitsere
de forskellige faser i projektudviklingen. Projektgruppens forslag er vist på figur 3 og derefter
er det beskrevet, hvilke inspirationskilder som opdelingen i faser baserer sig på.
Faserne 1-4 betegnes i dette speciale som en solcelleparks ”planlægningsdel” og faserne 5-8
som en ”realiseringsdel”.

Figur 3: Faser for udvikling af solcelleparker.
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De 8 faser er nærmere beskrevet herunder:
1. Idé
En landmand, udvikler, kommune eller investor har en idé til en solcellepark.
2. Screening for projekt
En udvikler screener for de nødvendige tilladelser og undersøger, om det er realistisk at
få de nødvendige tilladelser til opsætning af en solcellepark.
3. Køb og leje af arealer
Udvikler sørger for, at areal til anlægget købes, eller at der indgås en længere lejeaftale
på arealet.
4. Planproces og tilladelser
Udvikler igangsætter indhentning af de nødvendige plantilladelser iht. planloven (lokalplaner eller landzonetilladelser) samt etableringstilladelser og bevillinger fra Energistyrelsen. Der kan derudover være andre arealreguleringer, der skal tages højde for.
5. Projektering af anlæg og tilslutning
Udvikler påbegynder projektering af anlægget, og hvordan det kan tilsluttes til el-nettet.
6. Opførelse
Anlægget opføres og kabler til el-nettet etableres.
7. Drift
Solcelleparken er i drift og producerer strøm samt skaber indtjening for ejeren. Samtidig
må anlægget vedligeholdes.
8. Bortskaffelse og omdannelse
Når solcellerne er ude af drift skal de bortskaffes, og arealet kan omdannes til nyt
formål.
2.1.2

Inspirationskilder

Det er forudsat, at udvikling af solcelleparker kan karakteriseres som udvikling af fast ejendom på trods af, at selve solcelleanlæggene i skattemæssig sammenhæng er defineret som
løsøre og ikke fast ejendom (Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 2019, s. 2). En solcellepark
er et produktionsanlæg, men anses i det følgende alligevel at kunne beskrives ved hjælp af
modeller, der beskriver udviklingsfaserne af fast ejendom.
Ifølge (Rasmussen 2005) skabes projektudviklingsværdi i et samspil mellem faktorerne beliggenhed, projektidé, investor og brugere. Idéen skal fødes. Der skal findes en beliggenhed. Der
skal investeres penge for at få anlægget realiseret. Da solcelleparker ikke har en bruger, men
er et produktionsanlæg, er det en udvikler, der tjener penge på at have anlægget i drift.
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Kristian Vibæk Sørensen
En anden måde at opdele faserne i udvikling af fast ejendom kommer fra Advokat Kristian
Vibæk Sørensen. Han beskriver udvikling af fast ejendom i fire overordnede faser (Sørensen
2019). I vurderingsfasen vurderes det, om et projekt er realiserbart. Derefter kommer forhandlingsfasen, hvor der skal forhandles, og de nødvendige tilladelser og aftaler skal indhentes.
Anlægget kan opføres i byggefasen. Til sidst er anlægget klar i driftsfasen, hvor det kan skabe
indtjening.
European Energys virksomhedsmodel
En af de store energiudviklere i Danmark er European Energy. Deres virksomhedsmodel angiver i seks faser, at de er med projektet lige fra at finde den optimale placering i udviklingsfasen til kapitalforvaltning (European Energy n.d.). Parken skal udvikles, og byggerettighederne
skal sikres på en god placering. Der skal også sikres finansiering til parkens opførelse. Parken
skal opføres. Når anlægget er i drift, sælges der grøn strøm til el-nettet. Solcelleparken kan
sælges videre til investorer, der herefter kan forvalte kapitalen i parken, så aktionærerne får et
overskud.
European Energys projektmodel
European Energy har desuden også en projektmodel for solcelleanlæg (European Energy
n.d.). Der indgås en jordlejeaftale på 5 år mellem jordejeren og udvikleren. Der udføres de
nødvendige undersøgelser til at finde beliggenheden og udarbejde lokalplanen. Herefter sikres de nødvendige tilladelser som VVM og lokalplan. Byggeriet projekteres og planlægges med
hensyn til optimering og indhentning af tilbud. Anlægget bygges, og den endelige lejeaftale
mellem jordejer og udvikler starter. Til sidst produceres der grøn strøm i ca. 30 år.
2.1.3

Afgrænsning til fase 1 til 4

Stakeholderanalysen afgrænses i denne foranalyse til at omhandle fase 1-4 på figur 4. Det vil
sige, fokus er fra et projekts idéfase til lokalplanen er vedtaget og alle tilladelser er indhentet.
Dette afgrænser specialet til at fokusere på planlægningsdelen af solcellepark-projekter.

Figur 4: Afgrænsning af faser for foranalysen.
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2.2

Lovgivning for udvikling af solcelleparker

Den initierende problemformulerings spørgsmål b) Hvordan fremstår de juridiske rammer for
opførelse af solcelleparker? vil blive besvaret i følgende afsnit. Redegørelsen for den relevante
lovgivning i forbindelse med udvikling af solcelleparker er afgrænset til fase 1-4 jf. forrige afsnit
2.1.3. De følgende afsnit om lovgivningen er angivet i kronologisk rækkefølge efter, hvornår de
er relevante jf. figur 4. Afsnittet beskriver således først reglerne vedr. screeningen og køb/leje af
arealer. Derefter reglerne for henholdsvis plan- og byggelovgivning samt lovgivning vedrørende
VE-anlæg ift. etablering, naboordninger og tilslutning.
2.2.1

Screening for areallovgivning

Der findes en lang række arealbindinger for det åbne land i bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven og museumsloven, der bestemmer, hvor der ikke kan opstilles solcelleanlæg. En
udtømmende liste over alle disse ville være meget omfattende, men blandt nogle af de vigtigste kan nævnes:
• Beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3
• Beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven (strandbeskyttelseslinjen § 15, søbeskyttelseslinjen § 16, skovbyggelinjen § 17, fortidsmindebeskyttelseslinjen § 18)
• Naturfredninger efter naturbeskyttelseslovens kap. 6
Derudover kan Natura 2000-områder, underjordiske kabler og tinglyste servitutter nævnes,
som må overvejes i screeningen for placering af solcelleparker. I mange tilfælde vil der være kommunikation mellem en udvikler og kommunen for om kommunen er indstillet på at
vedtage en lokalplan og evt. meddele nødvendige dispensationer for projektets realisering.
Landbrugsloven
Når en udvikler vælger at leje et landbrugsareal med landbrugspligt, skal landbrugslovens §
28 vedrørende leje af en del af en landbrugsejendom overholdes. Som udgangspunkt må en
del af en landbrugsejendom kun udlejes, hvis forskellige krav i § 28 stk. 1 opfyldes. Solcelleparker opfylder ikke disse krav, hvorfor der er behov for en dispensation fra Landbrugsstyrelsen efter § 28 stk. 2. Denne kan gives, når der er særlige forhold, der taler for dette. En
sådan dispensation kan betragtes som en tilladelse til at udleje et areal til andet formål end
jordbrug i henhold til landbrugsloven. Denne dispensation kan kun gives for 30 år, der også
er den maksimale tid, som en lejekontrakt kan gælde.
Hvis en udvikler ikke ønsker at leje, men derimod at købe en del af eller en hel landbrugsejendom er dette ligeså en mulighed. Der er flere muligheder for hvordan et selskab lovligt
kan eje en landbrugsejendom. En mulighed er ophævelse af landbrugspligten via landbrugslovens § 7, som giver mulighed for at ophæve landbrugspligten, hvis der er særlige forhold,
der taler for det. Det er ikke nødvendigt at ophæve landbrugspligten ved opstilling af solceller, men udvikleren undgår at skulle opfylde en række krav fra landbrugsloven for at kunne
eje en landbrugsejendom lovligt. En anden mulighed er at eje en landbrugsejendom og sikre,
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at kravene om bopælspligt i landbrugslovens § 8 og reglerne for at eje en landbrugsejendom
eller flere landbrugsejendomme sammen i landbrugslovens §§ 9 og 10.
2.2.2

Plan- og byggelovgivning

Når projektet er screenet, kræves der stadig de endelige planer og tilladelser efter såvel planloven som byggeloven. Omfanget af disse kommer dog an på projektets størrelse og udformning. Dette afsnit forklarer, hvilke tilfælde der kræver tilladelser og planer, samt hvilke regler
der i øvrigt må tages højde for i udviklingen af projekterne. På figur 5 er visualiseret vejen
fra spørgsmålet om lokalplanpligt til meddelelse af byggetilladelse.

Figur 5: Flowdiagram over planlægning af solcelleparker i det åbne land.
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Lokalplanpligt
Som udgangspunkt er der lokalplanpligt for solcelleparker jf. planlovens § 13 stk. 2. En stor
solcellepark vil i de fleste tilfælde høre under et ”større bygge- eller anlægsarbejde”, hvorfor
projekterne kræver tilvejebringelse af en lokalplan. Dette peger Naturstyrelsen også på i en
vejledende udtalelse om etablering af solceller (Naturstyrelsen 2013). Der er som sådan ikke
nogen fast definition af, hvornår et anlæg karakteriseres som en solcellepark i stedet for et
mindre solcelleanlæg på terræn. Der findes heller ikke et mindsteareal for, hvornår et solcelleanlæg er lokalplanpligtigt (Naturstyrelsen 2013, s. 9). Dog er der afgørelser, der fastlægger
praksis på området.
I en sag (NMK-33-00741) fandt en kommune frem til, at et solfangeranlæg på 18.000 m2 på
et tidligere markareal var lokalplanpligtigt. Dette var tilfældet henset til projekts størrelse og
ændring af områdets karakter. Denne afgørelse blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet
tog stilling til spørgsmålet om lokalplanpligt. Nævnet udtalte, at man først måtte vurdere ændringen af det bestående miljø. Nævnet konkluderede, at et sådant anlæg på 1,8 ha medførte
en ændring af miljøet, så solcelleanlægget var lokalplanpligtigt, og klagerne fik derfor ikke
medhold (Naturstyrelsen 2013, s. 10).
Det samme gjorde sig gældende i en sag fra 2016 (NMK-31-01749). Her fandt Natur- og
Miljøklagenævnet frem til, at et solcelleanlæg på 13.000 m2 også var lokalplanpligtigt. Kommunen havde først meddelt en landzonetilladelse, men denne afgørelse blev påklaget med en
påstand om, at anlægget var lokalplanpligtigt. Nævnet fandt, at på trods af, at der etableres et
fire meter bredt beplantningsbælte, så vil solcelleanlægget medvirke til en væsentlig ændring
af det bestående miljø. Landzonetilladelsen blev derfor ophævet og nævnet konkluderede, at
anlægget var lokalplanpligtigt (MAD 192 2016).
De to ovennævnte sager tyder dermed på, at solcelleparker i størrelsesordenen 1-2 ha kræver
tilvejebringelse af en lokalplan.
Kommuneplanlægning og statslige interesser
Hvis der skal vedtages en lokalplan for en solcellepark, skal det sikres, at lokalplanen ikke
strider mod kommuneplanen jf. planlovens rammestyringsprincip og planlovens § 13 stk. 1
nr. 1. Hvis et forslag til en lokalplan strider mod den eksisterende kommuneplan, kan der
vedtages et kommuneplantillæg, der er i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Dette er
ofte tilfældet, når landbrugsarealer i en landzone skal omdannes til et teknisk anlæg som en
solcellepark (Erhvervsstyrelsen 2019b).
Ligesom lokalplaner vedtages kommuneplaner og kommuneplantillæg af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner jf. planlovens § 27. Kommuneplantillæggene skal dog overholde
de statslige krav til kommuneplanlægningen, der udstedes med hjemmel i § 2a. Hvert fjerde
år skal Erhvervsministeren offentliggøre en oversigt over de nationale interesser. Jf. planlovens § 29 stk. 1 skal Erhvervsministeren fremsætte en indsigelse mod kommuneplantillæg,
når disse strider imod de nationale interesser. Med oprettelsen det nye Indenrigs- og boligministerium i januar 2021 er Erhvervsministerens pligt indsigelsespligt videregivet til Indenrigsog Boligminister Kaare Dybvad Bek (Regeringen 2021).
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De gældende udstedte statslige interesser er fra 2018 og fordeler sig i fire hovedpunkter. Disse
omhandler bl.a. landskab og betoner, hvor det er en statslig interesse at bevaringsværdige
landskaber, som udgangspunkt skal friholdes for byggeri og anlæg (Erhvervsstyrelsen 2018).
I to sager har Erhvervsministeren og sidenhen Indenrigs- og Boligministeren fremsat indsigelse mod planer for solcelleparker. Den seneste indsigelse er fra februar 2021 og omhandler
en påtænkt solcellepark ved Nylandsmose i Næstved Kommune. Udover en indsigelse ift.
planlægning i kystnærhedszonen angik indsigelsen kommuneplantillægget. Indsigelsen var
begrundet i, at Næstved Kommune har udpeget arealet som et bevaringsværdigt landskab. I
kommuneplanens retningslinjer var det anført, at disse områder skal friholdes fra tekniske
anlæg. Indsigelsen drejer sig om, at det ikke er muligt at sikre landskabsværdierne, hvis der
placeres en solcellepark. Da dette er en statslig interesse, blev kommuneplantillægget dermed
ophævet (Erhvervsstyrelsen 2020).
En tidligere indsigelse fra juni 2020 omhandler en solcellepark ved Jomfruens Egede i Faxe
Kommune. Denne indsigelse angår også de statslige interesser til bevarelse af de bevaringsværdige landskaber, som er udpeget i Faxes Kommuneplan. Området er udpeget som et ”herregårdslandskab” og dermed uforeneligt med et stort teknisk anlæg som en solcellepark. Faxe
Kommune valgte sidenhen at aflyse forslaget til kommuneplantillægget, og planerne er nu
skrinlagt (Hänsch 2021).
Krav til landzonetilladelse
Mindre anlæg under 1-2 ha vil i mange tilfælde kræve en landzonetilladelse efter planlovens
§ 35 stk. 1. Der kan dog ikke sættes en præcis grænse for, hvornår et solcelleanlæg kræver
en landzonetilladelse. Dette kommer an på de konkrete omstændigheder og kommunens
vurdering. Naturstyrelsens vejledende udtalelse behandler også dette spørgsmål med hensyn
til solcelleanlæg på terræn. Planlovens § 35 stk. 1 siger, at landzonetilladelse skal meddeles,
når der er tale om ”ny bebyggelse” eller ”ændret anvendelse” (Naturstyrelsen 2013, s. 11).
Når der er tale om ”ny bebyggelse”, har planloven og byggeloven samme administrationsområde. Dette er uddybet i afsnittet herunder om byggelovgivning. Dog findes ingen fast grænse
for, hvad der karakteriseres som ny bebyggelse. Spørgsmålet er heller ikke nærmere beskrevet
i Naturstyrelsens vejledning. På samme måde er der ingen faste kriterier for, hvornår der er
tale om ”ændret anvendelse” af et areal til solcelleanlæg (Naturstyrelsen 2013, s. 13).
Solcelleanlæg er overhovedet ikke nævnt i Erhvervsstyrelsens seneste vejledning om landzoneadministration, der er opdateret i november 2019 (Erhvervsstyrelsen 2019c). Det har desuden ikke været muligt at fremsøge klagenævnsafgørelser, der tager stilling til spørgsmålet
om, hvornår der er krav til landzonetilladelse. Vurderingen er således op til kommunens skøn
i begge tilfælde.
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Miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering
Både miljøvurdering efter miljøvurderingslovens afsnit II og miljøkonsevkensvurdering efter miljøvurderingslovens afsnit III kan være påkrævet i solcelleprojekter. Ved miljøvurdering
er kommunen myndighed på en vurdering af planen. Ved miljøkonsekvensvurdering er det
anlægsejeren, der har ansvaret for udarbejdelse af vurderingen for projektet. I afsnittet herunder er der kort redegjort for reglerne uden at gå nærmere ind i de forskellige vurderingers
indhold grundet reglernes omfang.
En miljøvurdering af planen i lovens afsnit II er påkrævet, når en plan udarbejdes indenfor
energi jf. lovens § 8 stk. 1 nr. 1., og som fastlægger rammerne for fremtidige anlæg, der er omfattet af bilag 2 i loven. Under bilag 2 hører solcelleanlæg som energiindustrianlæg. Dermed
skal kommunen udarbejde en miljøvurdering efter reglerne i § 12 stk. 1. Her skal vurderes de
sandsynlige og væsentlige påvirkninger af miljøet og de parametre, der er opregnet i lovens
bilag 4 (Pagh 2017, s. 377-379).
I forhold til kravet om miljøkonsekvensvurdering af projektet er en solcellepark et anlæg til elproduktion. Det betyder, at det er omfattet af bilag 2 afsnit 3 i miljøvurderingsloven. Et solcelleanlæg skal derfor jf. § 16 screenes for, om der skal foretages en miljøvurdering af projektet.
I denne screening skal der indgå en række parametre, der er indeholdt i miljøvurderingslovens bilag 6 (Pagh 2017, s. 377-379). Her skal det vurderes ift. projektets karakteristika,
placering og arten af den pågældende påvirkning på miljøet. Bygherrens miljøkonsekvensvurdering skal være af høj kvalitet jf. § 20, og i det mindste indeholde forskellige beskrivelser
af projektet henset til placering, udformning og dimensioner efter § 20 stk. 2. Derudover indeholder loven en række bestemmelser med krav om miljøkonskevensvurderingens indhold
og udformning (Pagh 2017, s. 372-373).
Byggelovgivning
Når plangrundlaget er på plads, mangler der stadig en byggetilladelse. Energistyrelsen udsendte i 2012 en vejledning til, hvorvidt solcelleanlæg kræver en byggetilladelse (Energistyrelsen 2012). Den tager udgangspunkt i byggelovens § 2 stk. 1, der angiver, at loven finder
anvendelse ved bl.a. ny bebyggelse. I § 2 stk. 2 siger loven, at bebyggelse skal opfattes som
bl.a. faste konstruktioner og anlæg, ”når lovens anvendelse er begrundet i de hensyn, loven
tilsigter at varetage”. Det vil sige, at et solcelleanlæg er omfattet af byggeloven, når et anlæg
udgør en væsentlig påvirkning under hensyn til omgivelserne jf. byggelovens kap. 2 samt sikkerhed jf. byggelovens kap. 4. Energistyrelsen vurderer herefter, at mindre solcelleanlæg på
terræn ikke er omfattet af byggeloven grundet deres relativt lille omfang. Større solcelleanlæg, der påvirker omgivelserne, vil til gengæld være omfattet af byggeloven. Dette kommer
an på en vurdering fra kommunen (Energistyrelsen 2012). Såfremt en kommune vurderer,
at et anlæg er omfattet af byggeloven, kræver anlægget byggetilladelse fra kommunen jf.
bygningsreglementets § 3.
Kommunerne har desuden forskellige vejledninger og udtalelser om byggesagsbehandling
ifm. solcelleanlæg på terræn. Aalborg, Faaborg-Midtfyn og Egedal Kommuner vurderer, at der
altid skal være byggetilladelse til solcelleanlæg på terræn (Faaborg-Midtfyn Kommune n.d.)
(Egedal Kommune n.d.). Aalborg Kommune henviser desuden til, at det er en selvstændig
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konstruktion (Aalborg Kommune 2012, s. 3). Andre kommuner som Mariagerfjord henviser
til Energistyrelsens vejledning og dermed, at det beror på en konkret vurdering af, hvorvidt et
solcelleanlæg på terræn kræver byggetilladelse (Mariagerfjord Kommune n.d.). Vedr. en stor
solcellepark ved Holstebro er det vurderet i miljøkonsekvensrapporten, at projektet kræver
byggetilladelse med henvisning til bygningsreglementet (Geopartner Landinspektører 2019,
s. 42).
Begrebet byggetilladelse for solcelleanlæg er desuden også nævnt i VE-lovens §§ 6 og 9. Her er
tidspunktet for en byggetilladelse med til at bestemme tidspunktet for henholdsvis udbetaling
af værditab og tidspunktet for afholdelse af offentlige møder i forbindelse med solcelleanlæg.
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at et solcelleanlæg er omfattet af byggeloven, når det er af større karakter. Der findes dog ikke noget mindsteareal for, hvornår dette
kræves. På samme måde synes praksis i kommunerne at være forskellig ud fra deres vejledninger. Store solcelleparker vil altid have en stor påvirkning på omgivelserne, hvorfor disse
som hovedregel vil kræve byggetilladelse. Hvis byggetilladelse ikke var påkrævet ved store
solcelleanlæg, ville reglerne i VE-lovens §§ 6 og 9 desuden heller ikke blive anvendt.
2.2.3

Lovgivning vedrørende etablering og tilslutning af VE-anlæg

Udover tilladelser efter plan- og byggelovgivningen er solcelleanlæg også omfattet af andre
regler. Dette gælder både i forhold til tilladelser efter elforsyningsloven og sammenhæng med
bl.a. kraftværksbekendtgørelsen (Sauer 2020, s. 23).

Figur 6: Overblik over tilladelse til etablering og tilslutning af solcelleparker i det åbne land.

Jf. elforsyningslovens § 11 i sammenhæng med kraftværksbekendtgørelsens § 1 stk. 2 nr. 2
skal solcelleanlæg med en kapacitet på over 10 MW have en etableringstilladelse fra Energistyrelsen (Sauer 2020, s. 23).
Er elproduktionsanlægget på over 25 MW, kræver anlægget bevilling efter elforsyningslovens
§ 10 stk. 1. Energistyrelsen har over tid ændret i deres praksis mht. vurdering af, om anlæg er
store eller små. Praksis er blevet mere restriktiv således, at små anlæg tæt på hinanden kan
vurderes som samlede anlæg, hvis de har samme tilslutningspunkter. På den måde kræver
flere anlæg denne bevilling, da de samlet set derfor har en kapacitet på mere end 25 MW.
Reglerne skal medvirke til, at ansøger både har den fornødne tekniske forståelse og en økonomisk styrke til at drive et solcelleanlæg jf. VE-lovens § 10 stk. 3. Derudover sikres det, at
ansøgeren har økonomi til at genetablere arealerne, når solcelleparken skal bortskaffes og
arealerne omdannes (Sauer 2020, s. 19-22).
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Tilslutningsregler
Udover selve etableringen af solcelleparken skal opstilleren også søge om tilladelse til at
tilslutte solcelleparken til el-nettet. Dette kan både ske til distributionsnettet, der ejes af de
regionale netselskaber eller til transmissionsnettet, der er ejet af Energinet. Både netselskaber
og Energinet betegnes som netvirksomheder i reglerne. Reglerne er tekniske og omfattende,
men de vigtigste pointer er forsøgt forklaret herunder.
Reglerne er fastsat i nettilslutningsbekendtgørelsen med hjemmel i VE-lovens § 30. I nettilslutningsbekendtgørelsens § 2 stk. 1 er der krav om, at en solcellepark er lovligt opført for
at kunne blive tilsluttet til el-nettet. Hvis dette er opfyldt, har ejeren krav på at blive tilsluttet el-nettet jf. § 2 stk. 2. I bekendtgørelsens kap. 2 er reglerne vedr. omkostningsfordeling
beskrevet.
Det er netvirksomhedens opgave at anvise et tilslutningspunkt for et ansøgt anlæg jf. § 3
stk. 1. Det er netvirksomheden, der skal afholde udgifterne til at forstærke el-nettet, når en
solcellepark tilsluttes el-nettet jf. § 3 stk. 3.
§ 4 sammen med § 6 siger, at det er anlægsejeren, der skal betale for udbygningen af nettet
frem til den nærmeste 60 kV-transformatorstation. Hvis netvirksomheden anviser et andet
nettilslutningspunkt, der ligger længere væk end transformatorstationen, skal anlægsejeren
kun betale for udbygningen af nettet svarende til afstanden til den nærmeste transformatorstation. Princippet er forklaret på figuren herunder (Energistyrelsen 2019, s. 6).

Figur 7: Skitse til forklaring af tilslutningspunkt (Energistyrelsen 2019, s.5).

Anlægsejeren skal desuden betale for, at netselskabet udarbejder tilbud samt administration
og udgifter i forbindelse med etablering af målestationer og andre nødvendige driftsinstallationer jf. § 6 (Energistyrelsen 2019, s. 7).
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Ændringer i reglerne om omkostningsfordeling ved nettilslutning
Sammenfatningen af de ovennævnte regler er, at anlægsejeren skal betale for tilslutningen
til den nærmeste transformatorstation. Derefter er det netselskaberne og primært Energinets
opgave at forstærke el-nettet, så nettet kan aftage strømmen. Disse regler er dog ved at blive
ændret, da man er i gang med at udfase den såkaldte udligningsordning. Anlægsejerne regner
derfor med at skulle betale mere for at blive tilsluttet el-nettet i fremtiden (Energistyrelsen
2019, s. 6-7). Med Energiaftalen 2020 afskaffes Udligningsordningen med virkning fra 2023,
hvorfra anlægsejere også skal være med til at betale udbygningen af en større del af el-nettet.
Der er derudover overgangsregler for 2022. Reglerne giver mulighed for at opkræve et geografisk differentieret tilslutningsbidrag og tariffer fra anlægsejerne (Christiansen m.fl. 2021).
Hvordan reglerne præcist bliver fra 2021, er endnu usikkert og brancheorganisationen Dansk
Energi mener, at det giver et ”politisk-juridisk vakuum”, der medvirker til, at flere projekter
kan gå i stå, da udgifterne til fremtidige projekter ikke er til at forudsige. Ifølge Dansk Energi gør dette investorerne usikre og er dermed med til at bremse udviklingen og den grønne
omstilling (Martini 2021).
Erstatningsordninger i VE-loven
En solcellepark er omfattet af de følgende regler om erstatningsordninger i VE-loven, når det
har en effekt på over 500 MW. Det samme gælder flere mindre sammenhængende anlæg, der
samlet har en kapacitet på mere end 500 MW jf. VE-lovens § 6 stk. 1 nr. 2-4.

Figur 8: Overblik på VE-lovens regler om håndtering af naboer til solcelleanlæg

De nye erstatningsordninger for naboer til VE-anlæg (herunder solcelleparker) stammer fra
Energiaftalen i 2018, der skulle sikre bedre vilkår for naboer. Reglerne erstattede tidligere regler, men blev ændret med en række tiltag. Tidligere fandtes en køberetsordning, hvor
naboer havde ret købe sig ind i projekterne og dermed blive ejere af solcelleanlæggene i nærheden af dem. Reglerne virkede dog ikke efter hensigten, hvorfor de nu er under udfasning
(Roldskov 2020, s. 25).
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Har man selv bidraget til, at solcelleanlægget opføres ved fx at udleje areal til solcellerne, er
man ikke omfattet af følgende ordninger jf. VE-lovens § 6 stk. 2.
Opstilleren af solcelleparken skal afholde et offentligt møde jf. § 9. Herunder skal opstiller
redegøre for konsekvenserne for de omkringliggende ejendomme, og Energistyrelsen skal redegøre for naboordningerne i VE-loven. Afholdelse af mødet har forskellige frister afhængig
af, hvorvidt projektet er omfattet af miljøvurderingsloven jf. stk. 2. Kredsen, som skal indkaldes til det offentlige møde, er fastsat i § 9 stk. 4 nr. 2 og omfatter ejere og beboere indenfor
1,5 km til solcelleanlægget.
Værditabsordningen
Værditabsordningen bibeholdes som udgangspunkt. Her gælder jf. VE-lovens § 6 stk. 1, at
hvis et solcelleanlæg på over 500 MW (eller flere anlæg, der samlet er på over 500 MW)
forårsager, at en ejendom falder i værdi, så skal opstilleren erstatte dette værditab. Tabet skal
dog være på mere end 1 % af ejendommens værdi jf. lovens § 6 stk. 5 (Roldskov 2020, s.
27-28).
Salgsoptionsordningen
Der gælder en salgsoptionsordning for de ejere, hvor beboelsen på ejendommen ligger mindre
end 200 meter væk fra solcelleanlægget jf. VE-lovens § 6a. Afstanden på de 200 meter er målt
fra beboelsesdelen på ejendommen til solcelleanlæggets yderste kant. Hvis beboelsen ligger
indenfor de 200 meter, har ejeren mulighed for at lade hele ejendommen købe af opstilleren.
Denne mulighed gælder i et år fra, at anlægget er i drift. Ligesom for værditabsordningen
skal værditabet være på mindst 1 % af ejendommens værdi for, at ejeren kan gøre brug af
salgsoptionsordningen (Roldskov 2020, s. 29).
Køberetsordningen
Som erstatning for køberetsordningen findes VE-bonusordningen jf. VE-lovens § 13. Nærmere regler om dette er fastsat i Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller,
solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker. Ligesom for salgsoptionsordningen skal
beboelsen ligge indenfor en afstand af 200 meter fra solcelleanlægget for, at der kan udbetales VE-bonus. Bonussens størrelse afhænger af anlæggets samlede kapacitet, den samlede
produktion samt el-prisen. Den samlede VE-bonussats kan dog ikke udgøre mere end 1,5 %
af anlæggets kapacitet. Energistyrelsen forventer, at udbetalingen bliver på ca. 2000 kr. årligt
for en nabo til et solcelleanlæg (Roldskov 2020, s. 30).
Grøn pulje
Opstiller skal desuden bidrage med midler til en kommunal grøn pulje jf. VE-lovens § 14.
Ordningen er således ikke direkte rettet mod naboerne men til kommunen, der kan prioritere
midlerne til flere forskellige tiltag. Bekendtgørelse om grøn pulje nævner i denne forbindelse
”projekter nær naboer til vedvarende energianlæg” og ”projekter vedrørende grønne tiltag
i kommunen”. Opstiller skal for solcelleanlæg betale 40.000 kr./MW, som anlægget har i
kapacitet jf. VE-lovens § 14 stk. 4. Beløbet er et engangsbeløb, der beregnes efter, at anlægget
er i drift (Roldskov 2020, s. 31).
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2.3

Stakeholderanalyse

Det tredje delafsnit i foranalysen bygger på den initierende problemformulerings spørgsmål c)
Hvem er stakeholders i planlægningsfasen af solcelleparker? og vil blive besvaret gennem en stakeholderanalyse. Stakeholderanalysen bygger på trin 1, 2 og 5 af metoden til at udarbejde en
interessentanalyse (Jeppesen m.fl. 2021, Afsnit 4.2 ). De følgende afsnit opdeles i tre trin: Stakeholders, klassificering i forhold til påvirkning/indflydelse samt vurdering af stakeholderanalysen.
2.3.1

Stakeholders

Den første del af stakeholderanalysen omfatter en brainstorm, hvor de relevante stakeholders
fremfindes og opstilles som det ses på figur 9 herunder. Der er en lang række af stakeholders,
som medtages i denne model af forskellige årsager. De primære stakeholders er udvikler, lodsejer, investor og tildels kommunen. Derimod er de mere sekundære stakeholders rådgivere
såsom advokat, ingeniør, landinspektør og landskabarkitekt. Herunder er der også de relevante myndigheder såsom Energinet, Energistyrelsen og andre statslige myndigheder, der
kan blive involveret i planlægningen. En gruppe, der primært har interesse i det konkrete
sted, der planlægges for, er naboer og det åbne lands interesseorganisationer. Disse interesseorganisationer kan fx være Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og
Bevar Danmarks Kulturlandskaber. Der findes også en mere generel type stakeholders som
udviklernes brancheorganisationer, bl.a. Dansk Energi og Dansk Solcelleforening.

Figur 9: Brainstorm over relevante stakeholdere i planlægningsdelen (fase 1 til 4).
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2.3.2

Klassificering i forhold til påvirkning/indflydelse

I dette afsnit argumenteres og redegøres for de forskellige stakeholders niveau af fysisk påvirkning
og indflydelse på planlægningen af en solcellepark. Dette ender ud i en matriceopstilling af de
forskellige stakeholders:
Naboer - har en forholdsvis lille indflydelse på den fysiske planlægning, men de kan i forbindelse med lokalplanlægningen indgive høringssvar i høringsperioden, som der så skal
tages stilling til i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Naboerne til en solcellepark
er derimod de stakeholders, der oplever den største påvirkning af de fysisk forhold. Denne
påvirkning håndteres via reglerne, som er beskrevet i afsnit 2.2.3 under erstatningsordninger
i VE-loven.
Det åbne lands interesseorganisationer - kan sidestilles med naboer til en solcellepark. De
forskellige interesseorganisationer, der varetager det åbne lands interesser, har det samme
niveau af indflydelse, som naboer har på planlægningen via høringssvar til lokalplanforslag.
Ligeså opstilles solcelleparkerne i det åbne land og påvirker derfor de interesseområder, der
varetages af forskellige organisationer, såsom Bevar Danmarks Kulturlandskab, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet. Påvirkningen af disse interesser varetages som beskrevet i afsnit 2.2.2 om miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering.
Energinet og netselskaber - skal bl.a. koordinere den mængde strøm, der produceres samt
det øgede behov for kapacitet på el-nettet. Energinet ejer og driver det overordnede el-net
(transmisionsnettet), og de forskellige netskaber ejer og driver de lokale el-net (distributionsnet). De indgår derfor i planlægningen af, hvor en ny solcellepark skal tilsluttes til el-nettet.
Reglerne vedrørende dette er beskrevet i afsnit 2.2.3, hvor netvirksomhederne skal anvise et
tilslutningspunkt. Der er derfor en påvirkning i form af nye mængder strøm, der skal håndteres, og et niveau af indflydelse på, om det er muligt at tilslutte en ny solcellepark.
Energistyrelsen - har indflydelse på planlægningen, da de skal give bevilling til at producere
strøm og en etableringstilladelse efter reglerne beskrevet i afsnit 2.2.3. Derudover er det også
Energistyrelsen, der administrer tilskudordninger som fx det teknologineutrale udbud i 2018,
hvor tre solcelleparker opnåede et pristillæg (Energistyrelsen 2018). Energistyrelsen påvirkes
af de fysiske rammer, da der opstår et nyt el-produktionsanlæg, som skal indgå i det samlede
energiproduktionsanlæg i Danmark.
Jordejer - har en relativ stor indflydelse på projektet indtil, at der er indgået en leje- eller
købsaftale på projektarealet. Reglerne vedrørende leje eller køb, som jordejerne er underlagt,
er beskrevet i afsnit 2.2.1 vedrørende landbrugsloven. En jordejers indflydelse kan fx være
ved at stille forskellige krav til udformningen, beplantning, mm. Der kan ligeså være et højt
niveau af påvirkning på solcelleparkens fysiske rammer, men da jordejeren altid frivilligt
indgår i planlægningen, må dette derfor antages ikke som værende en problemstilling.
Kommunen - hvor solcelleparken skal placeres henne, har en stor indflydelse på planlægningen. Dette er både i forhold til kommunens holdning til solcelleparker, kommuneplanrammer,
lokalplanprocessen og byggesagsbehandling. Reglerne, som kommunen skal overholde i forbindelse med planlægning af en solcellepark, er beskrevet i afsnit 2.2.2. Når der opstilles en
Side 21 af 100

Foranalyse

solcellepark, sker der en påvirkning i kommunen i form af et stort strømproduktionsanlæg
indenfor kommunegrænsen. Denne påvirkning bliver kommunen så erstattet for gennem et
bidrag fra opstiller til en grøn pulje efter reglerne beskrevet i afsnit 2.2.3.
Udvikler - har stor indflydelse på projektet, da det må antages, at det er udvikleren, der er den
drivende kraft i planlægningen. Derimod er en udvikler ikke påvirket af de fysiske forhold,
da udvikleren typisk befinder sig langt fra projektet, og efter projektets gennemførelse sælger
solcelleparken videre til en investor. Det er derfor kun i en begrænset periode, at udvikleren
opererer i lokalområdet. Udviklerens engagement for at planlægge og opstille en solcellepark
er en forventning om en økonomisk profit ved at sælge den færdige solcellepark videre. Det
må derfor antages, at det er økonomien i projekterne, der er særlig relevant at fokusere på
for en udvikler.
Investor - har hverken indflydelse på planlægningen og bliver heller ikke påvirket af de fysiske
forhold. En investor køber typisk en færdig solcellepark som en ren økonomisk investering
eller til at opnå en grøn virksomhedsprofilering. En investor ser købet af en solcellepark som
en langsigtet investering, hvor en sum penge skal forvaltes fx et pensionsselskab eller en
investeringsfond.
Rådgivere - har ligeså en begrænset indflydelse, da de udelukkende rådgiver udvikleren i
forbindelse med planlægningsfasen. De er typisk heller ikke påvirket af de fysiske forhold, da
det ikke nødvendigvis er rådgivere fra det lokale område, som indgår i planlægningen.
Brancheorganisationer - arbejder på at varetage branchens interesser i forhold til de politiske rammevilkår og være samlingspunkt for den samlede solcelle/energibranche. De har
derfor en lille indflydelse på planlægningen og ingen påvirkning på de fysiske forhold.
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I forbindelse med planlægning af en solcellepark, har stakeholders forskellig påvirkning og
indflydelse. På figur 10 ses en inddeling og placering på en matriceform. Dette skal visualisere, hvordan de forskellige stakeholders er klassificeret i forhold til påvirkningen af de
fysiske forhold, samt hvilken indflydelse de vurderes til at have på planlægningen. Placering
på x-aksen beskriver deres indflydelse, og y-aksen beskriver i hvor høj grad en stakeholder
påvirkes af de fysiske forhold.

Figur 10: Stakeholders indflydelse og påvirkning på planlægningen af solcelleparker.

2.3.3

Vurdering af stakeholderanalysen

Denne analyse giver et redegørende og visuelt overblik over, hvordan de forskellige stakeholders har indflydelse og bliver påvirket af planlægningen af en solcellepark. De forskellige
stakeholders er blevet opdelt i fire grupper, som det kan ses på figur 10. De udgør ”gidsler”,
”ressourcer”, ”eksterne” og ”drivers”.
I gruppen gidsler er naboer og det åbne lands interesseorganisationer placeret. De er de stakeholders, der oplever en stor fysisk påvirkning af et solcelleprojekt, men derimod en lille
indflydelse på planlægningen af et solcelleprojekt.
I gruppen ressourcer ligger de stakeholders, der skal bidrage med nogle ressourcer i planlægningsfasen. Herunder en jordejer, der lægger areal til solcelleparken, kommunen, der giver
lov til at opstille solceller på dette areal, og Energinet/Energistyrelsen, der indgår som myndighed vedrørende den tekniske planlægning og aftagningen af den producerede strøm.
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I gruppen eksterne er rådgivere og brancheorganisationer placeret, da de har en lille indflydelse på planlægningen samt minimal fysisk påvirkning. Rådgivere er med til at sikre de
bedste løsninger, men det er ikke dem, der tager endelige beslutninger. Brancheorganisationer bidrager til at varetage solcellebranchens interesser ved at være et samlingssted for de
forskellige virksomheder, der arbejder med grøn energiproduktion.
I gruppen drivers er udviklere og investorer placeret, da de typisk har stor indflydelse på
planlægningen, men ikke i høj grad bliver påvirket af de fysiske forhold. Udvikler må antages at være den vigtigste stakeholder, da der uden udviklere ikke ville være nogle projekter.
Derudover er interessen for at udvikle solcelleparker styret af, at der er investorer, der er interesseret i at købe solcelleparkerne, efter de er blevet udviklet, og investorerne spiller derfor
også en væsentlig rolle.
Helt overordnet kan det ses på figur 10, at solcelleparker er drevet af investorer og udviklere
med økonomiske interesser, mens det er naboer og det åbne lands interesseorganisationer,
der oplever den største fysiske påvirkning på solcelleparkens placering. Det ses, at der er
en tydelig modsætning mellem udvikleren som initiativtager og naboerne med den store
påvirkning og den lille indflydelse.

2.4

Delkonklusion

De følgende konklusioner på foranalysen skal bruges til at få afgrænset specialets problemformulering og trække de vigtigste pointer frem.
Det kan først og fremmest vurderes, at de opstillede faser nok sjældent følges kronologisk. Det
skal ses som en generalisering, der gør det muligt at analysere, hvilke faser der er nødvendige
i udviklingen af en solcellepark. Dermed må elementerne i faserne indgå i en eller anden
form, selvom de i visse tilfælde griber ind i hinanden og ikke kan opdeles.
Analysen af de juridiske rammer viser, at når en lokalplan er vedtaget, og der er meddelt
byggetilladelse, så kan udvikleren realisere sit projekt. Der er krav til lokalplanlægningen, og
hvornår der er lokalplanpligt, men derudover er der ingen større rammer for, hvor og hvordan
der kan etableres et plangrundlag for et solcelleanlæg. Naboerne indenfor 200 meter af en
solcellepark har særlige rettigheder i form af salgsoptionsordningen og VE-bonusordningen,
hvor andre naboer kun har ret til at få dækket et eventuelt værditab forårsaget af solcelleparken.
Fremtiden for, hvordan udviklerne skal betale for tilslutning af deres anlæg er uvis fra 2023.
Nogle peger på, at dette skaber et tomrum og en usikker fremtid. I dag skal anlægsejeren
afholde en mindre del af udgiften til tilslutningen frem til en transformatorstation. Det er
denne udgift for udvikleren, som kan forøges i fremtiden.
Der er mange stakeholders, og de vigtigste drivers er især udviklere og investorer, men en lang
række af stakeholders er vigtige i forhold til realiseringen. Naboer og interesseorganisationer
bliver i høj grad påvirket, men de har en lille grad af indflydelse på projekterne. I forhold til
den opstillede stakeholderanalyse kan man argumentere for, at de i nogen grad er taget som
gidsler i disse projekter.
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Problemformulering

Solcelleparker er i rivende udvikling, og der findes i dag ikke noget umiddelbart tilgængeligt
geodata, som giver et overblik over solcelleparkernes placering. Derudover findes der ingen
statslig strategi eller landsdækkende retningslinjer for planlægning af solcelleparker, da planlægningen foregår i de enkelte kommuner. Dette speciale har derfor til formål at kortlægge
udviklingen og undersøge kommunal planlægning af solcelleparker i Danmark.
Dette gøres først og fremmest gennem en kvantitativ analysedel, der skal kortlægge udviklingen i lokalplaner for solcelleparker i det åbne land i perioden fra 2013 til april 2021. Derefter
foretages en kvalitativ analyse af fem udvalgte kommuner, der har lokalplanlagt arealer til
solcelleparker i det åbne land.
Specialets problemformulering lyder således:
1. Hvor mange lokalplaner findes for store solcelleparker i det åbne land, og hvordan har
udviklingen været siden 2013?
(a) På landsplan undersøges det, hvor mange lokalplaner der vedtaget for solcelleparker, og hvordan de er fordelt baseret på størrelse, geografi og herunder om de er
bebygget.
(b) På landsplan undersøges det ligeså, hvordan udviklingen har været i forhold til
antal og størrelse på lokalplanerne og det samlede lokalplanlagte/bebyggede areal
i perioden 2013-2020.
2. Hvad er strategien i kommuneplanerne, og hvordan er der lokalplanlagt for solcelleparker
i 5 udvalgte kommuner?
(a) På kommuneniveauet undersøges det, hvordan kommunens strategi er/har været
gennem kommunenplanlægningen, samt hvor lokalplanerne er placeret i kommunen.
(b) På lokalplanniveauet undersøges forholdene vedrørende ejer-/lejerforhold, naboforhold og multifunktionalitet.
3. Hvilke forhold er relevante at forholde sig til i den fremtidige håndtering af planlægning
for solcelleparker i Danmark?
(a) Med afsæt i spørgsmål 1 og 2 diskuteres det, hvordan specialets resultater kan agere
som oplæg til en diskussion af kravene til planlægning af solcelleparker i fremtiden.
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3.1

Begrebsafklaring

Dette afsnit vil gå i dybden med nogle vigtige begreber, som benyttes i specialet for at kunne
besvare problemformuleringen:
”Grøn omstilling”
Med ”grøn omstilling” forstås den udvikling der foregår lige nu, hvor CO2 -udledningen skal
nedbringes. I Danmark er dette område beskrevet helt konkret i klimaloven, der har til formål
at nedbringe landets udledning af drivhusgasser med 70 % i 2030, når sammenligningsåret
er 1990 (klimalovens § 1).
I energisektoren er der især fokus på, at el-produktionen i det danske el-net skal omstilles.
Det består i at lukke kraftværker, der drives af kul og olie og erstatte dem med vedvarende
energianlæg såsom vindmøller og solceller. En del af denne omstilling vedrører transportsektoren, hvor et stigende antal el-drevne transportmidler kan køre på grøn strøm i stedet for
benzin og diesel (Energinet 2020).
”Solcellepark”
I specialet benyttes termen ”solcellepark”, der beskriver et større sammenhængende anlæg
med solpaneler til el-produktion. Specialet beskæftiger sig dermed ikke med solvarmeanlæg,
hvor solens energi bruges til produktion af varmt vand. Udtrykket ”solcelleanlæg” kan dække
over store anlæg i parkstørrelse, men solcelleanlæg bruges også om mindre anlæg, der sættes
på tagflader, eller som opføres i forbindelse med privatboliger.
Termen ”solcellepark” er derfor benyttet i specialet for at sætte fokus på de store solcelleanlæg, der opføres på bar mark i det åbne land. Under termen ”solcellepark” indgår foruden
selve panelerne også tilhørende teknikbygninger, transformatorstationer og invertere. Sidstnævnte benævnes også som ”kiosker” i branchen, hvorfor det også anvendes i specialet.
”Det åbne land”
”Det åbne land” er i specialet defineret som landzone jf. zonebegrebet i planlovens § 34. Som
beskrevet i indledningen placeres solcelleparkerne ofte på landbrugsjord i det åbne land eller
på randen af eksisterende byområder. Her kan solcellerne relativt nemt funderes og opstilles
væk fra høje bygninger og andre elementer, der kan give skygge på solcellepanelerne. Det
er derfor i det åbne land, at solcelleparkerne lægger et stort pres på arealressourcerne og
medvirker til en stor ændring i landskabet. Tekniske anlæg på arealer, der tidligere har været
åbent land med landbrugsdrift, har selvfølgeligt en meget stor indvirkning på det visuelle
indtryk for naboer og andre forbipasserende.
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Dette afsnit beskriver de teorier, der knytter sig til den kvantitative og kvalitative analyse. Først
beskrives det, hvordan specialet tager udgangspunkt i hermeneutik, hvilket vi vil forklare ud fra
den hermeneutiske spiral. Herefter uddybes baggrunden for valget af de forskellige analyser og
metoder

4.1

Hermeneutik

Fremgangsmåden for specialets struktur og udarbejdelse er videnskabelig hermeneutik, der
i specialets sammenhæng er forklaret ved den hermeneutiske spiral. Den hermeneutiske metode kommer til udtryk ved, at hver delanlayse er en nødvendig forforståelse for at kunne
komme videre til den næste analyse, der igen danner forforståelse for en ny analyse. På den
måde udbygger specialet en fortolkning af emnet og spørgsmålene, og ender ud i en ny og
mere præcis fortolkning og forståelse (Hyldgaard 2021, s. 46-48).
Spiralen viser specialets fremgangsmåde og afgrænsning igennem de tre hovedspørgsmål
i problemformuleringen. Specialets forståelsesramme følger den overordnede struktur, som
det er visualiseret på figur 11.

Figur 11: Hermeneutisk spiral
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Det overordnede tema er den grønne omstilling, som har sat gang i udviklingen af solcelleparker. For at kunne undersøge og forstå, hvordan udviklingen har været, er rammerne for
disse solcelleparker belyst med udgangspunkt i den initierende problemformulering. Denne
udvidede forståelseramme gør det så muligt at udføre specialets første hovedanalyse ud fra
en tilstrækkelig grundlæggende viden om solcelleparker. Den anden hovedanalyse udarbejdes på baggrund af resultaterne fra den første hovedanalyse. Resultaterne fra den første og
anden hovedanalyse anvendes herefter til besvarelse af problemformuleringens 3. spørgsmål,
hvor der foretaget en diskussion baseret på tidligere fremkomne resultater.
Specialet har derfor en ensrettet struktur, hvor hvert analyseelement fører videre til det næste.
Som spiralen visualiserer, indsnævres fokus i takt med, at specialet udarbejdes. Dettee fokus
gør det muligt at konkludere på udvalgte temaer i specialet.

4.2

Valg af lokalplaner som analyseenhed

Til at skabe det kvantitative overblik over solcelleparker i Danmark vælges en analyseenhed, der entydigt og konsekvent viser antal og placering samt størrelse på solcelleparker i
Danmark. Til dette vælger vi at undersøge lokalplaner, der specifikt muliggør opstilling af
solcelleparker. Som det senere beskrives i afsnit 5.2.1, forsøger vi i specialet at indhente data
om opstillede solcelleparker ved hjælp af andre kilder. Det er dog ikke lykkedes at finde et
bedre datagrundlag end de vedtagne lokalplaner, og de er derfor udvalgt.
Som det fremgår af afsnit 2.2, er der lokalplanpligt på store anlæg over 1-2 ha, og solcelleparkerne vil derfor kræve en lokalplan. En lokalplan for en solcellepark vil desuden altid have et
areal, der kan bruges i analyserne. Vedtagne lokalplaners gyldighedskrav er desuden også, at
de ligger offentligt tilgængelige på Plandata, og data dermed er umiddelbart tilgængelig for
specialet. Lokalplaner har også ulemper, og man må gøre sig forskellige overvejelser, når de
anvendes som datagrundlag. Dette er uddybet i selve analysen i afsnit 6.1.2.
Derudover findes der mindre solcelleparker, der ikke kræver en lokalplan, men en landzonetilladelse, som det også er uddybet i afsnit 2.2. Det har ikke været muligt at fremsøge fyldestgørende data om landzonetilladelser til mindre solcelleparker. Det vurderes, at datagrundlaget for meddelte landzonetilladelser ikke er fyldestgørende, og at landzonetilladelserne har
gyldighed, selvom de ikke fremgår af laget vedrørende landzonetilladelser på plandata. Projektgruppen har været i kontakt med Bolig- og Planstyrelsen om dette, som kan ses i bilag 2e.
Solcelleparker, der er opført med landzonetilladelse og uden lokalplan, indgår derfor ikke i
analysen.

4.3

Parametre til lokalplaner

Motivation for analyserammen
Som nævnt i afsnit 1, opstilles solcelleparkerne i det åbne land og meget ofte på arealer, der
tidligere har været brugt som landbrugsjord. Samtidig viser udviklingen, at solcelleparkerne
bliver større og større, og der er dermed behov for at rejse større og større kapital for at
få solcelleparkerne opført. Typisk er det derfor ikke de enkelte landmænd, der ejer solcelSide 28 af 100
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leparkerne, men en udvikler, der opfører parkerne, som senere kan sælge dem videre til en
eller flere investorer. Jf. afsnit 2.1.1 laves der derfor ofte en lejeaftale mellem jordejeren og
udvikleren. På den måde ejer udvikleren selve anlægget, men lejer arealet hvorpå anlægget
står.
De store solcelleparker påvirker landskabet, og ifølge (Dower 2018) kan de store solcelleanlæg være meget dominerende i det åbne landskab. Denne indvirkning kan dog mindskes ved
at lave beplantningsbælter rundt om solcelleparkerne, så panelerne er mindre synlige. Dette
gælder især i forhold til naboer, hvis udsigt og nærområde ændres drastisk ved opstilling af
en solcellepark i deres umiddelbare nærhed.
De store solcelleparker lægger derudover et pres på arealressorucen. Et pres, som er her i forvejen, når Danmarks areal også skal have plads til landbrugsarealer, natur, byudvikling etc.
(Sørensen m.fl. 2017, s. 44-48). Ligesom med mange andre aktiviteter i det åbne land anbefales det derfor at tænke multifunktionelt ved fx at opstille solcelleparker på lavbundsarealer,
der tages ud af landbrugsdrift for at mindske udledningen af CO2 fra de lavtliggende jorder.
En anden måde at tænke multifunktionelt på i forbindelse med opstilling af solcelleparker
er ved at placere dem tæt ved vindmøller, hvor landskabet allerede i høj grad er påvirket af
møllernes indvirkning på landskabet. Ved en sådan kombination lægges der ikke i samme
grad nye forstyrrende elementer i et ellers uforstyrret område.
Med afsæt i den ovenstående motivation er parametrene for den kvalitative analyse udvalgt.
De er præsenteret herunder og også beskrevet yderligere i hver deres afsnit.
1. Ejerforhold
2. Naboer
3. Skærmende beplantning
4. Lavbundsjord
5. Hybridanlæg
Ejerforhold
Jf. faseopdelingen, som omtales i afsnit 2.1.1 og med afsæt i European Energy’s projektmodel
kan det ses, at ejeren af jorden ofte ikke er den samme som ejeren af solcelleparken. Dette
administreres ved, at jordejeren og udvikleren indgår en lejeaftale, der giver udvikleren ret
til at opstille solcelleparken og leje arealet for en periode på op til 30 år. Denne lejeaftale
tinglyses typisk for at sikre rettigheden til solcelleparken overfor tredjemand og senere ejere
af ejendommen, såfremt ejendommen sælges (se bilag 2b).
Derfor indgår det som et analyseparameter at undersøge ejerforholdene for de arealer, som
solcelleparkerne er placeret på samt at undersøge Tingbogen for eventuelt tinglyste lejeaftaler.
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Naboer
Reglerne for erstatning af naboer i VE-loven forklaret i afsnit 2.2.3 har til formål at sikre bedre forhold for naboer tæt ved VE-anlæg herunder solcelleparker. Reglerne omhandler naboernes ret til kompensation, hvis deres ejendom/bolig påvirkes af et nyt energianlæg. Reglerne
skaber også herigennem et incitament for udvikleren til at placere solcelleparkerne længst
muligt væk fra naboer, så udviklerens udgifter til VE-bonus, værditab og eventuelle udgifter
til overtagelse af ejendomme kan holdes på et minimum.
Det undersøges derfor i, hvor høj grad der er naboer i umiddelbar nærhed til solcelleparkerne.
Især zonen indenfor 200 meter af solcelleanlægget er vigtig, da naboer indenfor denne zone
er omfattet af reglerne om VE-bonus og salgsoption.
Skærmende beplantning
En del af den eksisterende forskning omhandler, hvordan skærmende beplantning er at foretrække rundt om solcelleparker af flere årsager. Dels afskærmer det solcelleparkens paneler
og andre tekniske anlæg, der skaber forstyrrelse i det åbne land på arealer, der tidligere
har været benyttet til landbrugsdrift. Derudover medvirker beplantningsbælterne til, at der
skabes strukturer i landskabet - på samme måde som levende hegn. Samtidig skaber beplantningsbælterne økologiske forbindelser til gavn for biodiversiteten (Dower 2018, Kap.
19, s.388-389).
Det undersøges derfor, om der er udlagt areal til skærmende beplantning i lokalplanerne.
Lavbundsjord
At placere en solcellepark på lavbundsjord i landbrugsdrift ses af mange som en meget effektiv måde at udnytte landarealet til gavn for klimaet. Hvis lavbundsjorder med et højt
kulstofindhold tages ud af landbrugsdrift, fås en besparelse på den CO2 , som jorden ellers ville udlede ved traditionel landbrugsdrift. Hvis der samtidigt opstilles solceller på disse arealer,
kan der produceres grøn strøm og samtidigt være et tiltag til gavn for klimaet. Lavbundsjorderne er derudover ofte dårlig landbrugsjord med udfordringer på grund af perioder med
meget nedbør.
Fødevareminister Rasmus Prehn (S) kalder det for en ”super spændende idé” at kombinere
lavbundsjorder og solcelleanlæg (Iversen og Sæhl 2021). Emnet er noget, som der skal kigges
nærmere på og indgå i kommende forhandlinger om, hvordan landbrugets klimaaftryk kan
mindskes. Better Energy er en del af et pilotprojekt ved Køng Mose i Vordingborg Kommune, hvor arealer tages ud af landbrugsdrift og udbygges med en solcellepark. Better Energys
direktør Rasmus Lildholdt Kjær ser dog flere udfordringer ved at placere solcellepanelerne
på de til tider våde arealer. Rent teknisk bliver anlæggene dyrere at opstille, da de skal stå
på længere ben for ikke at blive oversvømmet. Samtidig er det overvejende mere besværligt at have et el-produktionsanlæg stående i et vådområde end på almindeligt højtliggende
landbrugsjord (Kold 2021).
Det undersøges derfor, om lokalplanerne ligger på lavbundsjord.
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Hybridanlæg
Ved et hybridanlæg forstås en solcellepark, der opstilles i forbindelse med vindmøller. Udtrykket ”hybridanlæg” benyttes dog forskelligt. Nogle benytter betegnelsen, når energianlæg
kombineres med store batterilagre (Pedersen 2017). Ordet kan også bruges til at beskrive,
når en solcellepark placeres sammen med et energianlæg fx biogasanlæg. På den måde er det
samlede anlæg ”en hybrid”, der består af flere energiformer.
I analysen er begrebet ”hybrid” dog kun anvendt, når en solcellepark er planlagt sammen
med eller i umiddelbar nærhed af vindmøller.
Denne model foretrækkes i nogle projekter, da arealet i nærheden af vindmøllerne allerede
er påvirket med hensyn til karakteren i landskabet og den visuelle påvirkning, som både
vindmøller og en solcellepark har. I St. Soels i Herning Kommune er der vedtaget en lokalplan
for et hybridanlæg. Her nævnes det ligeledes, at der kan være en fordel i at producere mere
strøm over hele dagen, når der kan produceres energi både ved sollys, og når vinden blæser
(Urland 2018).
Det undersøges derfor, om lokalplanerne planlægger for både vindmøller og solcelleparker,
eller om nye solcelleparker placeres i umiddelbar nærhed af vindmøller.
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Metode

Dette afsnit gennemgår specialets metodiske overvejelser og giver et indblik i selve analysedesignet. Derefter beskrives de benyttede metoder for hver analysedel.

5.1

Analysedesign

På figur 12 visualiseres dette speciales analysedesign. Figuren uddyber problemformuleringens spørgsmål 1, 2 og 3 og sætter dem i kontekst til teori, empiri og metode.
Helt overordnet danner problemformuleringens spørgsmål 1 og 2 udgangspunkt for det 3.
spørgsmål, hvilket også forklares på figuren. Det anvendte teori er beskrevet i kap. 4 og
er opdelt til de enkelte analyser. Den anvendte empiri er de fremfundne lokalplaner, som
vedrører solcelleparkerne, men også kommuneplanerne. De anvendte metoder er nærmere
beskrevet i afsnit 5.2, 5.3 og 5.4.

Figur 12: Analysedesign
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På figur 13 er det geografisk visualiseret, hvordan specialets elementer indgår i den samlede
struktur. Den kvantitative analyse i kap. 6 tager udgangspunkt i plangrundlaget på landsplan.
Herefter udvælges fem kommune på baggrund af den kvantitative analyse, som kommer til
at danne grundlag for den kvalitative analyse i kap 7. Kap. 8, tager udgangspunkt i resultaterne fra kap. 6 og 7, hvor kravene til planlægningen af solcelleparker bliver diskuteret i en
dansk kontekst med perspektiver på fremtiden. Som det er visualiseret på 13, bliver specialet indsnævret undervejs til konkrete resultater. Disse resultater kan anvendes til at skabe en
diskussion med perspektiver på fremtiden.

Figur 13: Analysedesign kort
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5.2

Metoder til den kvantitative analyse

I specialet er der indsamlet forskellige data, hvor der også er anvendt forskellige dataindsamlingsmetoder, som vil blive beskrevet i det følgende afsnit.
5.2.1

Systematisering af lokalplaner

Den data, som specialet primært tager udgangspunkt i, er vedtagne lokalplaner, som vedrører
solcelleparker i Danmark. Alle landets lokalplaner blev i første omgang forsøgt indhentet via
Plandata.dk som en Excel-fil. Dette viste sig ikke at være en tilstrækkelig metode, da der ”kun”
fremkom ca. 10.000 lokalplaner, hvilket cirka er en tredjedel af det samlede antal i Danmark.
Derfor blev en anden metode anvendt til at udforme en liste med alle landets lokalplaner via
GIS-programmet QGIS. I QGIS blevet først Planinfos WFS-service hentet, hvor lokalplantemaet findes. Dette blev herefter eksporteret til en CSV-fil, der kunne indlæses i Excel med samtlige attributter tilknyttet til laget. Lokalplanerne indeholder bl.a. et planid, der er unik for
hver enkelt lokalplan. I attributterne findes der derudover værdier som datoer for planernes
vedtagelse og specifikke anvendelseskoder, som vedrører de enkelte lokalplaner. Resultatet
blev en liste med alle landets lokalplaner pr. 20. april 2021, som udgjorde 35.569 vedtagne lokalplaner, hvilket udgør datagrundlaget for at fremfinde alle lokalplaner, som vedrører
solcelleparker.
Via et søgeværktøj i Excel blev der i step 1 søgt på de relevante anvendelseskoder på lokalplanerne, som kan vedrøre solceller. De anvendelseskoder, der er vurderet som værende
relevante, er vist herunder med deres beskrivelse fra plandata (Erhvervsstyrelsen 2019a):
• 8133 = Solenergianlæg. Bemærk: Solceller på private hustage registreres ikke som en
specifik anvendelse.
• 8110 = Forsyningsanlæg og ledningsanlæg i tilknytning hertil. Bemærk: Vindmølleanlæg,
biogasanlæg og solenergianlæg har egne anvendelseskategorier.
• 8100 = Uspecificerede tekniske anlæg. Anvendes, når et plandokument ikke udpeger specifikke typer af tekniske anlæg, der passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier
relateret til tekniske anlæg.
Kode 8133 er den mest specifikke, der omhandler selve anlæggene. Kode 8110 omfatter
ledningsanlæggene, der også må antages at være nødvendige for anlæggenes drift. 8100 er
den mest generelle kode for tekniske anlæg.
Med denne metode måtte vi konkludere, at vi ikke fik fremsøgt alle relevante lokalplaner. Vi
kendte til konkrete projekter, som ikke fandtes på listen. Dette må antages, at det skyldes en
manglende stringent tildeling af de specifikke anvendelseskoder ved vedtagelse af lokalplanerne ude i forskellige kommuner.
Det var derfor nødvendigt at fremsøge de manglende lokalplaner på lokalplannavnet via søgeord som ”solenergi”, ”solcelle” ”energianlæg” mm. I denne proces har vi ligeledes valgt at
sortere alle lokalplaner vedrørende ”solvarme” fra, da disse anlæg ikke direkte vedrører det
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emnefelt, som specialet undersøger. Det er derfor udelukkende solenergianlæg, der producerer strøm via solceller, der indgår på den samlede liste. Denne sortering er sket ved manuelle
opslag i hver enkelt lokalplan, som via web-links i attributterne i Excel-filen kan fremfindes
som pdf-filer. På den måde har det været muligt at afgøre, om der er potentiale til opstilling af
solcelleanlæg via de individuelle lokalplangrundlag. I de tilfælde, hvor der har været tvivl om,
hvorvidt anlægget vedrører solvarme eller solceller, er der foretaget en kontrol via opslag på
ortofoto fra år 2020 på de bebyggede anlæg. Det er muligt visuelt at se på panelerne, om de
er lavet til solvarme eller strømproduktion. Ved solvarmeanlæg er der ikke opstillet invertere
imellem eller ved siden af panelrækkerne, men er de forbundet via halvmånerør i toppen af
panelerne, som er forholdvist let genkendelige på et ortofoto eller Google Streetview.
Dette har slutteligt dannet en liste af lokalplaner, som vedrører solcelleparker i Danmark.
Denne liste må vurderes til at udgøre det bedst mulige bud på en fuldstændig liste ud fra det
aktuelle datagrundlag.
Sammenligning med andre datagrundlag
I forbindelse med udarbejdelse af listen med lokalplaner, som vedrører solcelleparker efter
ovenstående fremgangsmåde, har vi forsøgt at udføre en kontrol. Denne kontrol tager udgangspunkt i en sammenligning af data fra Energistyrelsen og data fra Kaas og Mulvad Research & analyse.
Gennem en mail- og telefonkorrespondance, som kan ses i bilag 2c, har vi modtaget en Excelfil direkte fra Energistyrelsen med lister over ”Store nettilslutede anlæg i DK”, ”Nettilsluttet”
og ”Sol i pipeline”, som kan ses i bilag 1b. Ved nærmere undersøgelse af de forskellige lister i Excel-filen fandt vi frem til, at der udelukkende var data om projektnavn, kommune,
landsdel, status på projekt og kapacitet i MW. Det var derfor ikke muligt at identificere de
enkelte projekters lokalplangrundlag og derfor umuligt at sammenligne med specialets udførte liste. Derudover fremgår ”nettilsluttet” anlæg på et ark med 106.551 tilsluttede anlæg,
som må antages at udgøre alle landets solcelleanlæg registreret hos Energistyrelsen. Dertil
skal det påpeges, at der på denne liste er endnu færre oplysninger, hvor den mest specifikke
oplysning er anlæggets ”postby”. Det kan derfor konkluderes, at Energistyrelsens data ikke
kan anvendes til kontrol af specialets udførte liste.
Et andet forsøg på at sammenligne den udarbejdede liste er gjort gennem data fra research
teamet, Kaas og Mulvad, som har lavet en grundig undersøgelse for TV2. Deres data er fundet
gennem aktindsigt hos Energistyrelsen og i alle landets kommuner, hvor der søges indsigt i
alle planer for solcelleanlæg over 390 KW. Metoden med at søge aktindsigt i alle landets
kommuner har for Kaas & Mulvad været kompliceret, da formuleringen på aktindsigten skulle
forstås på nogenlunde samme måde i alle kommunerne. Det er beskrevet i en artikel (Mulvad
2021).
Vi har fået adgang til et Google Drev, som det fremgår af mailkorrespondancen i bilag 2d med
alt deres indhentede data, som der kan ses et udsnit af i bilag 1c. Det er ikke alle kommuner,
der har svaret på deres aktindsigtsforespørgsel, hvilket betyder, at der mangler data til disse
kommuner. Derudover har deres overordnede fokus været at give et overblik over alle de
potentielle projekter, der er på idéstadiet ude i kommunerne. Det er derfor meget usikkert,
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om alle idéer og påtænkte projekter nogensinde bliver godkendt i kommunerne og dermed
også usikkert, om der etableres det nødvendige plangrundlag.
Kaas og Mulvad har herefter samlet oplysninger fra de enkelte kommuner i en samlet Excelfil, som på samme måde som Energistyrelsens data er organiseret på projektnavn, hvilket ikke
kan sammenlignes med specialets udarbejdede liste. Det kan derfor konkluderes, at dette data
heller ikke kan anvendes som kontrol.
Det er alt i alt vurderet, at der ikke findes et datagrundlag til at sammenligne specialets
udførte liste med lokalplaner som vedrører solcelleparker. Den kvantitative analyse tager
derfor udgangspunkt i den udførte liste med lokalplaner, som vedrører solceller, efter en
antagelse om, at dette er det bedst mulige datagrundlag.
5.2.2

Statistik og kortudarbejdelse

I den kvantitative analyse præsenteres forskellige histogrammer, der viser udviklingen i lokalplaner, som vedrører solcelleparker i perioden 2013-2020 på forskellige parametre. Der
kategoriseres på henholdsvis kommuner og årstal i de forskellige histogrammer. Derudover
bliver det opgjort, om lokalplanerne er bebygget eller ej. Den gennemsnitlige størrelse på
vedtagne lokalplaner bliver desuden beregnet i de enkelte år og dertil den summerede gennemsnitsstørrelse på lokalplanerne henover perioden 2013-2020.
Når der i den kvantitative analyse beregnes arealer, er det lokalplanernes arealer, der tages
udgangspunkt i. Det faktiske areal, der opstilles solceller på, er altid mindre, da der er behov
for arealer indenfor lokalplangrænsen til teknikbygninger, kiosker, adgangsveje, beplantning,
mm. Da der er variation i, hvordan de enkelte lokalplaners arealer udnyttes fra projekt til
projekt, er det valgt i dette speciale, at det er det lokalplanlagte areal, der tages udgangspunkt
i. Dette kan også begrundes med, at det typisk er hele lokalplanens areal, der udnyttes af alle
elementerne, der efter ovenstående beskrivelse følger med ved opstilling af en solcellepark.
Udarbejdelse af kort
Ligesom resten af projektets kort, er kortene i den kvantitative analyse udarbejdet i QGIS. Kortene viser både på lokalplanniveau og på kommuneniveau, hvor store lokalplanlagte arealer,
der er for solcelleparker. Data for kommunerne er hentet fra DAGI (Danmarks Geografiske
Inddeling) via Kortforsyningen.
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5.3

Metoder til den kvalitative analyse

Den kvalitative metode bygger på undersøgelse af 5 kommuner. Som beskrevet i det følgende
er kommuneplaner og lokalplaner fortolket, som derved har et helt kvalitativt præg (Høgsbro
2008, s. 16-18). For at overskueliggøre den kvalitative data, er disse indføjet i en tabel for
hver kommune. Herved er de kvalitative data generaliseret og kategoriseret. Den kvalitative
analyse får dermed et kvantitativt præg, da tabellen bl.a. udtrykker kategorier og værdier.
Dette kvantitative præg er bevidst valgt for at kunne overskue og præsentere resultaterne i
den enkelte kommune.
Udvælgelse af kommuner
For at kunne skabe et mere kvalitativt overblik over udviklingen og planlægningen af solcelleparker i Danmark, har vi udvalgt fem kommuner med flest lokalplaner, der vedrører
opstilling af solcelleparker. Det antages, at de kommuner med flest lokalplaner har haft det
største behov for at tage stilling til den stigende interesse og udvikling indenfor opstilling af
solcelleparker i det åbne land. Denne antagelse bygger på, at kommuner med få eller ingen
lokalplaner typisk ikke vil have behandlet emnet solcelleparker i deres kommuneplanlægning. Dette ses fx i Frederikshavn Kommune, hvor der er en vedtaget lokalplan, som ikke er
bebygget endnu. Frederikshavn kommuneplan 2015 afsnit 19 vedrørende solenergi omhandler udelukkende anlæg på bygninger og mindre anlæg på terræn, som kan placeres i byzone,
sommerhusområder eller udlagte erhvervsområder (Frederikshavn Kommune 2015, afsnit
19). Der er derfor ingen retningslinjer eller strategi for større solcelleparker i Frederikshavn
Kommune.
Denne udvælgelse afgrænser sig derfor fra de kommuner med få planer, som fx Aabenraa
Kommune, der kun har to lokalplaner. Det er til gengæld også den kommune, som har næstmest lokalplanlagt areal (jf. figur 21). Derudover er der andre kommuner, som skiller sig
ud ved den måde, som lokalplanlægning styres og planlægges på. Nogle af disse eksempler
fra kommuner, der ikke indgår i den kvalitative analyse, vil indgå i afsnit 8 - Planlægning
af solcelleparker i fremtiden. De fem kommuner med flest lokalplaner fremfindes via den
kvantitative analyse. Jf. grafen på figur 20 i afsnit 6.2.1 er der tale om følgende kommuner:
1. Lolland Kommune - (8 lokalplaner)
2. Ringkøbing-Skjern Kommune - (6 lokalplaner)
3. Herning Kommune - (5 lokalplaner)
4. Faxe Kommune - (5 lokalplaner)
5. Vordingborg Kommune - (5 lokalplaner)
Undersøgelse af de udvalgte kommunernes plangrundlag
I den kvalitative analyse er datagrundlaget til afsnittene om kommunernes strategi og retningslinjer, de gældende kommuneplaner og kommuneplantillæg. Disse kommuneplaner er
bygget op på forskellige måder, men indeholder alle relevante afsnit om solcelleparker. Disse
afsnit undersøges for generelle retningslinjer og deres baggrund herfor. I nogle kommuner
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er der nye kommuneplanforslag, som ikke er vedtaget endnu, men som indeholder flere og
mere detaljerede retningslinjer end de på nuværende tidspunkt gældende kommuneplaner. I
tilfælde, hvor der er refereret til et kommuneplanforslag, er det beskrevet, at denne ikke er
gældende endnu. I afsnittet til hver kommune er de særlige forhold for netop denne kommune fremhævet, så det er tydeligtgjort, hvordan denne skiller sig ud fra de andre kommuner i
analysen.
Kortudarbejdelse
For hver kommune er udarbejdet et oversigtkort, der viser lokalplanområderne og deres placering i kommunen. Derudover er vigtige større byer, vigtige vejstrækninger og bebyggelser
i nærheden af anlæggene fremhævet. Kortet skal give et overblik over lokalplanerne i hver
kommune, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden.
Beregning af andel af kommunens samlede areal
Til hver kommune med et lokalplanlagt areal til solcelleparker er der, som det ses på bilag
1d, beregnet, hvilken andel i procent af kommunernes samlede areal, der er lokalplanlagt til
solcelleparker. Denne beregning er lavet ud fra følgende formel:
Lokalplanlagt areal
· 100 = Procentdel af kommunens areal
Kommunens areal
Analyseparemetre for undersøgelse af lokalplaner i de fem kommuner
I den sidste del af analysen af de enkelte kommuner er der opsat en række parametre, der
analyseres på. Metodebeskrivelsen til, hvordan disse parametre analyseres kan ses i de følgende afsnit.
Ejer-/lejer forhold
Ejerforhold
Ejerforhold på de enkelte lokalplanområder er undersøgt ved enkeltopslag i OIS, Tingbogen
og Virk.dk. Det er herefter identificeret, hvilken ejertype der er på de givne arealer. Disse
ejertyper er hhv.:
• Privat personer/enkeltmandsvirksomhed (PP/EMV)
• Anpartsselskab (ApS)
• Interessentskab (I/S)
• Aktieselskab (A/S)
• Kommanditselskab (K/S)
Tinglyst lejeaftale
Til at undersøge, om arealet er udlejet til en virksomhed, der udvikler solcelleparker, er Tingbogen gennemgået for evt. tinglyste lejeaftaler. Denne metode er ikke fuldstændig udtømmende, da der kan være indgået lejeaftaler, uden at de er tinglyst endnu.
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Naboforhold
Naboer
Til at undersøge naboforhold, er lavet en ringbuffer i afstandene 0-200 m, 200-400 m, 400600 m, 600-800 m, 800-1000 m udenom lokalplanerne. På den måde viser den inderste
ring, hvilke anlæg der ligger indenfor 200 m og derfor er omfattet af VE-lovens regler, samt
hvilke naboer der ligger op til 1000 m. Optællingen er lavet manuelt ved at kigge på kortet
og optælle bebyggelser/huse, som ligger indenfor bufferzonerne. Laget med bygningerne er
hentet fra GeoDanmark. Hvis flere huse har karakter af en bebyggelse (fx et stuehus med
tilhørende driftsbygninger), er dette kun talt med som én nabo.

Figur 14: Eksempel på optælling af naboer. Her vises lokalplanen ”Solcelleanlæg ved Vildbjergvej
ved Kilde”. Det ses, at der er tre naboer inden for 200 m og 21 inden for 1000 m.
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Beplantning
Til at undersøge forholdene vedrørende afskærmende beplantning er det via en kombination
af opslag i lokalplaner og kig på ortofoto 2020 konstateret, hvordan tilstanden er eller er
planlagt til at blive. I de tilfælde, hvor en lokalplan er udbygget med en solcellepark, kan det
tydeligt ses via ortofoto, hvor meget der er beplantet, og om det er i overensstemmelse med
lokalplanen. I de tilfælde, hvor lokalplanen ikke er bebygget med en solcellepark, er der taget
udgangspunkt i den beskrivelse, der er i de enkelte lokalplaner vedrørende afskærmende
beplantning.
Multifunktionalitet
Lavbundsjord
Til at undersøge, om lokalplanerne ligger på lavbundsjord, er der foretaget en GIS-analyse
ved at benytte Landbrugsstyrelsens teksturkort, der er en kortlægning af lavbundsjorder i
raster-format. Kortet angiver andelen af tørv i jorden kategoriseret i 6-12 % tørv og over 12
% tørv. Tørveindholdet indikerer, hvor der vil være en klimagevinst ved at udtage landbrugsdriften på disse tørverige arealer. Lokalplaner, som er helt eller delvist dækket af tørvekortene, er udvalgt og herefter kategoriseret efter, om lokalplanarealet helt eller delvist er på
lavbundsjord. Et eksempel ses på figur 15.
I en artikel i Landbrugsavisen har landmænd kritiseret datagrundlaget for udpegningen af
lavbundsjorder ved hjælp af teksturkortene. Forsker og sektionsleder Mogens Greve fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet har desuden bekræftet, at data er indsamlet i
2010 og tørveindholdet i jorderne derfor kan have ændret sig. Hvis der ikke længere er tørv
i jorden, vil der heller ikke kunne spares CO2 ved at udtage de til tider våde jorder. Nye
data er på vej i et nyt forskningsprojekt, som er under udarbejdelse (Hansen 2021). Det er
alligevel Landbrugsstyrelsens teksturkort, der må betragtes, som det bedste datagrundlag på
nuværende tidspunkt.
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Figur 15: Eksempel på analyse af om et lokalplanområde ligger på lavbundsjord. Eksemplet er
Køng Mose ved Vordingborg, der er beskrevet som ”delvist” beliggende på lavbundsjord.

Hybridanlæg
Til at undersøge, om lokalplanerne er en del af et hybridanlæg, hvor solcelleparker placeres
eller planlægges i sammenhæng med vindmøller, er dels kigget på ortofoto 2020 af lokalplanområderne, dels undersøgt i planerne om solcelleparkerne er planlagt sammen med vindmøller. Det vil sige, at analysen både indeholder solcelleparker, der planlægges på arealer, hvor
der er eksisterende vindmøller, ligesom helt nye lokalplaner, der lokalplanlægger for både
vindmøller og solceller.
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5.4

Metode til tematisering

Til at besvare problemformuleringens spørgsmål 3 indgår de opnåede resultater fra de forudgående analyser. Fra både foranalysen, den kvantitative analyse og den kvalitative analyse
indgår resultaterne og sættes i en større kontekst. Behandlingen i afsnittet er opdelt i syv
temaer, der følger en kronologisk rækkefølge for deres relevans i udviklingen fremover. Temaerne er blevet til i løbet af specialet og den hermeneutiske metode, som specialet har
arbejdet efter. Hver analyse har bidraget til en forståelse af hvilke temaer, der er de vigtigste
inden for emnet. Herved er de syv temaer blevet til.
Resultaterne bliver herved en slags datagrundlag for at kunne sige noget kvalificeret om
udviklingen lige nu og derved komme med nogle perspektiver på fremtiden. For hvert tema
er udvalgt de mest sigende og karakteristiske resultater fra de forudgående analyser.
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6

Kvantitativ analyse

Denne kvantitative analyse tager udgangspunkt i problemformuleringens første spørgsmål:
1) Hvor mange lokalplaner findes for store solcelleparker i det åbne land, og hvordan har udviklingen været siden 2013?
Afsnittet er opdelt i rammer for analyse, analyse på landsplan og en delkonklusion på analysen.

6.1

Rammer for analysen

Denne indledende del sætter rammerne for analysen af solcelleparklokalplaner på landsplan
i afsnit 6.2. Først er her en beskrivelse af de forskellige kriterier og overvejelser, der ligger til
grund for den kvantitative analyses håndtering af lokalplandata samt præsentationen af data.
6.1.1

Kriterier

Den kvantitative analyse er udarbejdet ud fra følgende kriterier:
• I analysen indgår udelukkende vedtagne lokalplaner, som giver mulighed for opstilling
af solceller i det åbne land. Lokalplaner, der muliggør opstilling af solvarmepaneler til
produktion af fjernvarme, indgår derfor ikke.
• En lokalplan indgår i analysen, selvom solcelleparken ikke er udbygget eller kun delvist
udbygget. Analysens fokus går på, at der er etableret et plangrundlag til at opsætte en
solcellepark.
• Arealerne er opgjort for hele lokalplanens areal. Derfor indgår arealer til transformatorkiosker, adgangsveje og beplantning også i opgørelserne.
• Vedtagne lokalplaner i alle størrelser medtages i analysen. Det vil sige parker fra størrelsesordenen 1-2 ha og op til de største på over 300 ha.
• Analysen tager udgangspunkt i et dataudtræk af vedtagne lokalplaner, der er foretaget
20. april 2021. Den tidligste lokalplan er fra 2013, og de nyeste er fra marts 2021.
6.1.2

Overvejelser

Denne analyse er overordnet set en systematisering af solcelleparklokalplaner i det åbne land
i Danmark. De vedtagne lokalplaner giver et øjebliksbillede af de arealer, hvor der kan opstilles solceller i det åbne land. I og med at lokalplanerne er vedtaget henover årene fra 2013 til
2021, kan der også gives et indblik i udviklingen over tid. Dog er der særlige situationer og
tilfælde med lokalplaner, som er forklaret yderligere herunder.
Lokalplaner i byzone
Særlige tilfælde i denne analyse er situationer, som skiller sig ud fra normen for solcelleparklokalplaner. Langt størstedelen af de vedtagne lokalplaner er beliggende i landzone, hvor
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der typisk lokalplanlægges på arealer med landbrugsdrift. I enkelte tilfælde er lokalplanerne
beliggende op mod byzonen, og i andre tilfælde er en mindre del beliggende i byzone. Der
er foretaget en samlet analyse af lokalplaner i byzoner, som kan ses i bilag 2a. I forbindelse med denne analyse er der fundet to tilfælde, hvor hele lokalplanen ligger i byzone. Et af
disse tilfælde er ved byen Nysted på Lolland, hvor lokalplan 171 (Guldborgsund Kommune
2018) udlægger et 5,5 ha stort areal til en mindre solcellepark. På arealet har tidligere været
lokalplaner, der muliggjorde bolig- og erhvervsformål, som aldrig blev realiseret. Eksemplet
fra Nysted er vist på figur 16.

Figur 16: Eksempel fra Nysted på Lolland, hvor en lokalplan for solceller ligger i byzone.
Det andet tilfælde, hvor hele lokalplanen er i byzone, er ved Odense Universitetshospital på
randen af byzonen i Odense. Derudover findes tre tilfælde, hvor en del af lokalplanen ligger
i byzone. Et af dem er i Vest Gødstrup ved det nye supersygehus i Herning. Fælles for disse
tilfælde er, at det er mindre solcelleparker, der lokalplanlægges for i størrelsesordnen 2-7 ha,
og at de ligger i randen af byområder. Se hertil bilag 2a, der redegør for hvert enkelt anlæg.
De ovennævnte lokalplaner indgår i analysen, da de etablerer et grundlag for opsætning af
en solcellepark. De ligger ikke i landzone, som analysens kriterier ellers forudsætter, men da
det kun drejer sig om fem tilfælde på randen af byzonen, er disse ikke sorteret fra.
Solcelleparker i erhvervsområder etableret på tidligere plangrundlag
Derudover findes der arealer, hvor der er opstillet solcelleparker uden en lokalplan, der specifikt planlægger for solcelleparker. Specialegruppen kender til mindst seks steder, hvor solSide 44 af 100
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celleparker opstilles i områder, der er lokalplanlagt til erhvervsformål. Det vil sige områder,
man kan betegne som erhvervsområder. Lokalplanerne er typisk ældre planer, hvor der i løbet af de seneste år er opsat solcelleanlæg. Et eksempel er i Tinglev, hvor en solcellepark blev
opført i 2015 på et område med en lokalplan til erhvervsformål vedtaget i 1996 (Thomsen
2021). Et andet eksempel er fra Erhvervspark Vandel, som kan ses på figur 17. Med orange er
fremhævet opstillede solceller, der hører under en lokalplan fra 2005, der udlægger området
til erhvervsformål (Egtved Kommune 2005). Sidenhen er plangrundlaget for solcelleparken
udvidet i landzonen i tre etaper, der er vist med blåt.

Figur 17: Eksempel fra Vandel ved Billund, hvor der er anlagt en solcellepark i et erhvervsområde
lokalplanlagt i 2005. Siden er de i tre etaper planlagt for solcelleparker i landzone udenom
erhvervsområdet. Tallene i parentes angiver, hvornår planerne er vedtaget.

Da disse solcelleparker i erhvervsområder ikke entydigt kan fremsøges, og da disse lokalplaner ikke entydigt udlægger areal til solcelleparker, indgår disse ikke i analysen. Det er derfor
kun nyere lokalplaner, hvis hovedformål er at udlægge areal til solcelleparker, som analysen
omfatter.
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6.2

Solcelleparklokalplaner på landsplan

Gennem denne analyse har vi fundet frem til, at der i Danmark er 85 vedtagne lokalplaner,
som vedrører muligheden for opstilling af solceller. Dette resultat bygger på en fremsøgning
og systematisering af solcelleparklokalplaner efter metoden beskrevet i afsnit 5.2.1. Dette
afsnit indeholder præsentation og analyse af de 85 lokalplaner, som tager udgangspunkt i
den samlede liste over lokalplanerne og kan ses i bilag 1a.
Lokalplanerne har forskellige størrelser og er geografisk spredt rundt omkring i landet. På
figur 18 ses et kort, der viser hver lokalplan for solcelleparker. Størrelsen af firkanten angiver den enkelte lokalplans areal. På dette kort er lokalplanerne klassificeret i tre størrelser:
de mindre lokalplaner 1-50 ha, mellemstore lokalplaner på 50-100 ha og store lokalplaner
på 100-338 ha. Det kan ses, at der er en klynge af både mindre og store lokalplaner på
Sydsjællland og på Lolland. Derudover ses en klynge af mellemstørrelse lokalplaner i Vest- og
Nordvestjylland. Mindre lokalplaner ligger spredt ud over en stor del af landet og er især repræsenteret på Fyn, Langeland og i Vestjylland. De største sammenhængende områder uden
lokalplaner er områderne omkring Storkøbenhavn, Aarhus, Aalborg og Sydvestjylland.

Figur 18: Lokalplaner for solcelleparker med angivelse af størrelse i ha. Placeringen af firkanterne
er ikke nøjagtige, men flyttet og tilpasset, så hver lokalplan er synlig på kortet.
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6.2.1

Den geografiske fordeling

Som det tidligere er visualiseret i afsnit 6.2, er solcelleparklokalplanernes geografiske placering spredt over hele landet. Kortet herunder på figur 19 viser, hvor stort et areal, der er
lokalplanlagt i hver enkelt kommune. Størrelsen af firkanten angiver arealet i de danske kommuner. Kommuner, hvor der ikke findes lokalplaner for solcelleparker, er skraveret med rødt.
Det ses på kortet, at mange kommuner i Storkøbenhavn og Østsjælland ikke har planlagt for
solcelleparker i det åbne land. Det samme gælder for området omkring Aarhus samt en del
kommuner på tværs af Jylland fra Aalborg mod Esbjerg og Tønder.
Derudover ses det på kortet, at kommuner på Sydsjælland og Lolland-Falster har et stort
areal af lokalplanlagte solcelleparker. Det er især Lolland, Vordingborg og Faxe Kommuner,
der skiller sig ud i Østdanmark. Derudover skiller Aabenraa Kommune sig ud med det største
lokalplanlagt areal i Jylland. Mange kommuner har et lille areal med lokalplanlagte områder.
De er spredt ud meget af landet, men de ligger især på Vestsjælland, Fyn, Bornholm og i
Nordvestjylland.

Figur 19: Areal lokalplanlagt solcellerparker på kommuneniveau

Antallet af planer i hver kommune ses ved den blå søjle i histogrammet på figur 20. Den
orange søjle angiver, hvor mange af planerne, der er bebygget. De fleste kommuner har både
lokalplaner, der er ikke er bebygget, og nogle, som er bebygget. Det ses, at det kun er 34 af
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de i alt 85 lokalplaner, der er bebygget. Der er således plangrundlag for 51 lokalplaner, der
ikke er opført endnu. I en kommune som Lemvig, der har 4 lokalplaner, er de alle udbygget.

Figur 20: Lokalplanernes fordeling i antal i de danske kommuner og heraf antal bebygget lokalplaner pr. april 2021

Det samlede areal, der er planlagt solceller for i hver kommune, er vist på figur 21 herunder med blåt. Andelen af de udbyggede lokalplaner er vist med orange. Det ses, at Lolland
Kommune har klart flest hektar lokalplanlagt areal, mens Aabenraa, Vordingborg, Faxe og
Holstebro også er højt på listen. Herefter er der en del kommuner, der har lokalplanlagte
solceller op til ca. 150 ha og ned efter.

Figur 21: Solcelleparklokalplanernes samlede areal i de danske kommuner og heraf det bebygget
areal pr. april 2021

Herefter kan antallet af planer og størrelsen på det samlede lokalplanlagte areal sammenlignes ved at sammenholde figur 20 og 21. Her ses det, at Lolland ligger nr. 1 på begge
opgørelser, samt at Faxe og Vordingborg begge steder ligger i top 5. Der ses derudover også
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en sammenhæng mellem antal planer og lokalplanlagt areal i flere kommuner, som fx Lolland, Vordingborg og Faxe Kommuner. Der er også undtagelser som fx Aabenraa Kommune,
der kun har to solcelleparklokalplaner, men til gengæld er den næstestørste kommune, når
kommunen opgøres på samlet lokalplanlagt areal.
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6.2.2

Udviklingen fra 2013-2020

I forbindelse med denne indsamling af data, er det erfaret, at de første lokalplaner, som specifikt omhandler opstilling af solcelleparker, er vedtaget i år 2013. Dette afsnit omhandler derfor
udviklingen fra år 2013 til april 2021. Det skal her bemærkes, at der i dette afsnit er en række
grafer, som kun tager udgangspunkt i hele kalenderår og derfor kun omhandler til og med år
2020.
Antal vedtagne lokalplaner pr. år
De første syv lokalplaner blev vedtaget i år 2013. Herefter er der hvert år vedtaget solcellelokalplaner. Optællingen pr. år ses med blåt i histogrammet på figur 22. Fra 2013 til 2018 er
antallet af vedtagne lokalplaner gået lidt op og ned, før der i 2019 og 2020 sker en kraftig
stigning. I år 2019 og 2020 er der tilsammen vedtaget 35 lokalplaner, hvilket udgør mere
end 40 % af det samlede antal lokalplaner for de sidste 8 år. Det må derfor siges, at der er
sket en stor vækst i antallet af vedtagne lokalplaner for perioden 2018-2020, når man ser på
perioden tilbage fra 2013.
På grafen på figur 22 viser den orange farve antallet af lokalplaner, der er bebygget med
solcelleparker. Alle syv vedtagne lokalplaner fra 2013 er i dag bebygget med solceller. I årene
herefter ses en tendens til, at der er enkelte lokalplaner hvert år, der ikke i dag er bebygget.
Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at lokalplanerne ikke kan opføres i fremtiden, men
blot at der kan være en periode, hvor byggeplanerne er sat i bero. Det iagttages derudover,
som det fremgår af histogrammet, at ingen af de lokalplaner, der er vedtaget i 2020, er bebygget endnu. Dette må formodes at være et udtryk for, at der går noget tid mellem lokalplanens
vedtagelse til anlægget opføres.

Figur 22: Udviklingen i antallet af solcelleparklokalplaner pr. år og heraf antal bebyggede i
perioden 2013-2020
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Gennemsnitsstørrelse på lokalplanerne
Udover væksten i antallet af vedtagne lokalplaner er der også sket en udvikling i størrelsen
af de enkelte lokalplaner. Denne udvikling er visualiseret på graf 23, som med blåt viser
gennemsnitsstørrelse pr. år og med orange viser summeret gennemsnitsstørelse over tid. De
første syv lokalplaner, der blev vedtaget i år 2013 havde en gennemsnitsstørrelse på 19 ha.
Derefter er der store udsving i størrelsen på lokalplanerne fra det ene år til det andet helt
frem til 2020. Det er dog bemærkelsesværdigt, at stigningen i gennemsnitsstørrelsen på en
lokalplan udvikler sig fra 17 ha i 2018 til 90 ha i 2020, hvilket altså er en firedobling i
gennemsnitsstørrelsen på to år.
Den summerede gennemsnitstørrelse ses dog at have en mere jævn udvikling fra 2013-2018.
Derefter sker der en mere kraftig stigning fra en gennemsnitstørrelse på 24 ha i 2018 til 46
ha i 2020. Denne stigning kan begrundes med, at lokalplanerne vedtaget i 2020 havde en
gennemsnitsstørrelse på hele 90 ha.
Grunden til, at gennemsnitsstørrelsen er steget så kraftigt i år 2020 er især begrundet med,
at der er fem lokalplaner, som er større end 100 ha., hvor den største udgør 338 ha., som det
kan ses på bilag 1a.

Figur 23: Udviklingen i gennemsnitsareal for solcelleparklokalplaner pr. år og den summeret
udvikling i perioden 2013-2020.
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Summeret lokalplanlagt areal
Udviklingen i både antallet af vedtagne lokalplaner og størrelsen på dem resulterer i et større
samlet lokalplanlagt areal. Dette kan ses på grafen på figur 24, hvor det summerede lokalplanlagte areal stiger som følge af udviklingen beskrevet i de forrige afsnit. Det samlede
lokalplanlagte areal er vist med blåt, og det samlede bebyggede areal er vist med orange. Det
samlede areal udgjorde 3.617 ha ved udgangen af 2020, hvor heraf de 837 ha var bebygget.
Her er det igen særligt perioden 2018-2020, hvor der sker en kraftig stigning i det samlede
lokalplanlagte areal. Denne stigning udgør ca. 2.500 ha i løbet af to år. Det ses, at denne
kraftige stigning ikke er slået igennem på det bebyggede areal endnu grundet forsinkelsen
mellem tidspunktet for planens vedtagelse og tidspunktet for solcellernes opstilling.

Figur 24: Udviklingen i lokalplanlagt areal og den summeret udvikling af bebyggede lokalplanlagt areal i perioden 2013-2020.
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6.3

Delkonklusion

Den kvantitative analyse viser, at der i perioden 2013 til 2021 er vedtaget 85 lokalplaner, som
vedrører opstilling af solcelleparker i Danmark. Dette resultat er fundet ud fra opsatte rammer, der udgøres af en række kriterier og overvejelser. Resultaterne er herefter præsenteret
med kort og statistik.
Størrelsen på lokalplanerne varierer i areal fra 0,8 ha til 338 ha og der ses ikke noget tydeligt
mønster for fordelingen af de mindre, mellemstore og store lokalplaner. Den største tæthed er
dog særligt på Sydsjælland og Lolland, hvor antallet er højt, og arealerne er store. Det ses, at
lokalplanerne er fordelt over det meste af landet, men at der er store områder omkring især
Aarhus og København, hvor der ikke er vedtaget lokalplaner, der giver mulighed for opstilling
af en solcellepark i det åbne land.
Den geografiske fordeling er visualiseret på et kort og en graf i afsnit 6.2.1. Her ses det, at 40
ud af landets 98 kommuner minimum har en vedtaget lokalplan, som vedrører muligheden
for opstilling af en solcellepark i det åbne land. Det ses også, at der er mange kommuner,
som har et relativt lille lokalplanlagt areal, og at de kommuner med de største lokalplanlagte
arealer ligger i de sydligste dele af Danmark.
Antallet af solcelleparklokalplaner i de enkelte kommuner må generelt siges ikke direkte at
have en sammenhæng med det samlede lokalplanlagte areal pr. kommune. Både Lolland,
Vordingborg og Faxe kommuner er dog blandt dem med de fleste lokalplaner og de største
samlede lokalplanlagte arealer. En lang række kommuner har kun en vedtaget lokalplan.
Antallet af bebyggede lokalplaner udgør 34 af de 85 vedtagne lokalplaner i Danmark.
Udviklingen i antallet af vedtagne solcelleparklokalplaner har været svingende i perioden
2013 til 2018, men er derefter kraftigt stigende i perioden 2018-2020. Denne stigning er sket
som følge af, at der er vedtaget 15 lokalplaner i 2019 og 20 lokalplaner i 2020. Antallet af
bebyggede lokalplaner ligger på et lavere niveau, og år 2013 er det eneste år, hvor samtlige
lokalplaner er bebygget.
Gennemsnitsstørrelsen på de vedtagne lokalplaner har varieret en del i perioden 2014-2018
for derefter at stige kraftigt i perioden 2018-2020. Niveauet for lokalplaner vedtaget i år
2020 er det absolut højeste niveau, hvor gennemsnittetstørrelsen på vedtagne lokalplaner i
år 2020 er på 90 ha. Denne udvikling har medvirket til, at gennemsnitsstørrelsen er 46 ha på
lokalplaner, som vedrører opstilling af en solcellepark i dag.
Udviklingen i antal og størrelse på solcelleparklokalplanerne i Danmark afspejler sig i udviklingen af det samlede lokalplanlagte areal. Grafen på figur 23 viser, hvordan der er sket en
markant stigning i det samlede lokalplanlagte areal til opstilling af solcelleparker i de seneste år. Ved udgangen af 2020 var det samlede lokalplanlagte areal af de 85 lokalplaner i alt
3.617 ha, og heraf var de 34 af dem i alt 873 ha, bebygget. Det kan derfor vurderes, at det
stadigvæk kun er plangrundlaget og ikke den bebyggede andel, der er steget kraftigt. Med
det nuværende plangrundlag er der altså mulighed for at opføre et stort areal solcelleparker,
der ikke kan ses i det åbne land i dag.
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7

Kvalitativ analyse

Efter en delkonklusion på den kvantitative analyse kommer speciales kvalitative analyse, der
tager udgangspunkt i planlægningen af solcelleparker i en række kommuner. Analysen tager
udgangspunkt i problemformuleringens andet spørgsmål:
2) Hvad er strategien i kommuneplanerne, og hvordan er der lokalplanlagt for solcelleparker i 5
udvalgte kommuner?
Afsnittet er opdelt i rammer for analysen, analyse af fem kommuner og en delkonklusion på
analysen.

7.1

Rammer for analysen

Denne indledende del sætter rammerne for analysen i afsnit 7.2 af de fem udvalgte kommuner. Først følger en beskrivelse af udvælgelsen af de fem kommuner, derefter en beskrivelse
af de parametre, der ligger til grund for den kvalitative analyses håndtering af de fem kommuners forhold til planlægning af solcelleparker i det åbne land. Analysens fokusområde er
den historiske udvikling, samt et indblik i den nuværende situation i de enkelte kommuner.
7.1.1

Udvælgelse af kommuner

Til at skabe et mere kvalitativt overblik over udviklingen og planlægningen af solcelleparker i Danmark, udvælges fem kommuner efter den i afsnit 5.3 beskrevne metode. De fem
kommuner kan ses i tabellen på figur 25 nedenfor:

Figur 25: Kommuner, som indgår i den kvalitative analyse (Andelen er beregnet i bilag 1d)
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7.1.2

Parametre

Hver kommune er analyseret på en række forskellige parametre. Dette skal give et billede af
forholdene på lokalplanniveau i de udvalgte kommuner. Baggrunden for disse parametre kan
ses i afsnit 4.3, hvor der er redegjort for, hvilke paremetre der er relevante i denne analyse.
Nedenfor ses en kort beskrivelse af de enkelte parametre:
• Ejer-/lejer forhold
- Herunder en undersøgelse af ejerforhold på de enkelte lokalplanlagt ejendomme, samt
tinglyste lejeaftaler i ejendommenes blad i Tingbogen. Ejertypen er angivet med forkortelserne:
– Privat personer/enkeltmandsvirksomhed (PP/EMV)
– Anpartsselskab (ApS)
– Interessentskab (I/S)
– Aktieselskab (A/S)
– Kommanditselskab (K/S)
• Naboforhold
- Herunder GIS-analyse af antallet af naboer i bufferzonerne 0-200 m og 200-1000 m,
samt hvilket omfang af afskærmende beplantning, der er plantet eller planlagt at skulle
plantes.
• Multifunktionalitet
- Herunder om der planlægges solcelleparker på lavbundsjord, eller om der planlægges
til et hybridanlæg. Med hybridanlæg forstås i analysen, om det ligger tæt ved eller
umiddelbart i forbindelse med vindmøller.
For hver kommune er lokalplanerne listet i rækkefølge efter, hvornår de er vedtaget, så man
kan se udviklingen over årene fra plan til plan. Farven på plannavnet og årstallet angiver,
hvorvidt lokalplanen er udbygget, ligesom det er visualiseret i den kvantitative analyse i kap.
7. En udbygget lokalplan er farvet med rød/orange og en ikke-udbygget lokalplan er farvet
med blå.

Side 55 af 100

Kvalitativ analyse

7.2

Analyse af kommuner

7.2.1

Nr. 1 - Lolland Kommune

Den første kommune i denne kvalitative analyse er Lolland Kommune. Lolland Kommune
er på nuværende tidspunkt den kommune med flest lokalplaner, som vedrører opstilling af
solcelleparker i Danmark. I Lolland kommune kan der både ses udvikling over tid, hvad
angår størrelsen på lokalplanerne og placering af solcelleparkerne. Generelt satses der i Lolland Kommune på vedvarende energiproduktion og bæredygtig udvikling (Lolland Kommune
2017b).
Lokalplanlægning af solcelleparker styres via retningslinjer i kommuneplanen. Disse retningslinjer omhandler især placeringen af nye solcelleparker, og hvordan de skal afskærmes med
beplantning. Der er i kommuneplanen udpeget områder til potentielle solcelleparker. Disse
udpegningsområder kan ses på figur 26 med blå ovaler. Det ses her, at på nær et område ved
Maribo er alle de potentielle områder placeret, hvor der allerede er eksisterende rammer til
store vindmøller.

Figur 26: Udpegning af potentielle områder i kommuneplanen 2017-2029
Beplantning skal sikre, at landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad, når der opstilles solcelleparker. Beplantning skal minimum være med 6-rækket plantebælte. Derudover skal der som
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en del af lokalplanforslaget indarbejdes visualiseringer af anlægsindvirkningerne i landskabet
(Lolland Kommune 2017a, Afsnit 11.8.4-11.8.8).

Figur 27: Lokalplaner i Lolland Kommune

Som det fremgår af kortet på figur 27, er der otte lokalplaner i Lolland kommune, som udgør
0,76 % af kommunens samlede areal. Det ses her, at fem af planerne (1, 4, 5, 6 og 8) ligger
næsten samlet i en klynge nordvest for Rødbyhavn. Derudover kan det ses, at lokalplan 2
ligger helt op ad Horslunde by. Alle planerne ligger i øvrigt langt væk fra kommunens største
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byer Maribo og Nakskov.

Figur 28: Lokalplaner i Lolland kommune

Det ses i tabelen på figur 28, at de lokalplanlagte arealer primært er ejet af privatpersoner/enkeltmandsvirksomheder, som udlejer dele af deres landbrugsejendomme til solcelleparker. Der er tinglyst lejeaftaler for alle de lokalplanlagte solcelleparker, undtagen for dele
af områderne i lokalplan 4 og 6 samt de nyeste lokalplaner fra 2021 (7 og 8).
Med hensyn til naboer stiller især lokalplan 2 ved Horslunde ud, da den har mange naboer
indenfor både 200 m og 1000 m. Lokalplan 6 har et stort antal naboer indenfor 1000 m, da
der ligger et sommerhusområde i nærheden af lokalplanen. Lokalplanerne fra 2017-2021 har
få naboer indenfor 200 m. I forbindelse med de tre første lokalplaner fra 2013, er der kun
delvist plantet afskærmende beplantning omkring solcelleparkerne, selvom lokalplanerne bestemmer, at der skal være beplantning hele vejen rundt om solcelleparkerne. I lokalplan 2 er
der desuden bestemmelser om, at beplantningen skal være 2-3 m høj indenfor 2-3 vækstsæsoner i en bredde af 3 m. I de resterende 5 lokalplaner er der lagt op til, at der skal plantes
afskærmende beplantning hele vejen omkring solcelleparkerne, men kravene til bredden er
op til 10 m (se bilag 1f).
Ingen af lokalplanerne er ifølge analysen beliggende på lavbundsjord. Dette er på trods af,
at der i alle lokalplanerne for klyngen nordvest for Rødbyhavn står skrevet, at disse er beliggende på lavbundsjord. Arealerne er inddæmmede og ligger derfor lavt, men fremgår ikke af
Landbrugsstyrelsens teksturkort. Det ses her, at der er et misforhold mellem definitionerne
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på, hvad henholdsvis Lolland Kommune og Landbrugsstyrelsen definerer som lavbundsjord.
Det ses derudover, at fem ud af syv lokalplaner kan betegnes som hybridanlæg. Det er især
gruppen af lokalplaner nordvest for Rødbyhavn, hvor der også ligger vindmøller, som er medvirkende til, at der er potentiale til mange hybridanlæg.
Opsamling
Lolland Kommune har udpeget konkrete områder til potentielle store solcelleparker. Størstedelen af disse områder er i forbindelse med eksisterende rammer til vindmøller. Det ses her, at
Lolland Kommune fremskynder og gerne ser, at solcelleparkerne har karakter af hybridanlæg.
Kommunen stiller krav om beplantning, som det fremgår af de 5 nyeste lokalplaner.
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7.2.2

Nr. 2 - Ringkøbing-Skjern Kommune

Den anden kommune, der undersøges i denne analyse, er Ringkøbing-Skjern Kommune,
som er den kommune med næstflest lokalplaner, som vedrører opstilling af solcelleparker.
Ringkøbing-Skjern Kommune skriver i deres fornyligt vedtagne kommuneplan, at de oplever stor interesse igennem lokalplanansøgninger på projekter mellem 50 og 430 ha. Derfor
har de udarbejdet detaljerede retningslinjer for lokalplanlægning af større solcelleparker. Deres overordnede strategi er at få bebygget de eksisterende vedtagne lokalplaner, men ligeså
bidrage til udviklingen af nye lokalplaner i takt med, at solcelleparkerne bliver mere konkurrencedygtige (Ringkøbing Skjern Kommune 2021, Afsnit: Andre vedvarende energikilder).
I den tidligere kommuneplan (2017-2029) for Ringkøbing-Skjern er det formuleret:
”3. Større tekniske (energi)anlæg, herunder solceller, skal så vidt muligt placeres i eller i
tilknytning til byområder”
— Ringkøbing Skjern Kommune 2017, Afsnit 3
Modsat er det i den nye kommuneplan (2021-2033) beskrevet:
”3 a. For ikke at begrænse by- og erhvervsudviklingen skal solcelleanlæg som
udgangspunkt placeres i det åbne land, uden for eksisterende kommuneplanlagte områder
til by- eller erhvervsudvikling.”
— Ringkøbing Skjern Kommune 2021, Afsnit 3a
Der er således sket en væsentlig ændring i forhold til retningslinjerne om placering af solcelleparkerne. Formuleringen i den nyeste kommuneplan er begrundet med, at det ikke ønskes,
at solcelleparker ligger beslag på værdifuld erhvervsjord.
I den gældende kommuneplan er det beskrevet, at nye solcelleparker skal placeres i udlagte områder, og disse områder kan udlægges efter seks specifikke retningslinjer. En af disse
retningslinjer lægger vægt på, at der udføres en landskabskarakteranalyse at de bestemte
områder, så der kan tages hensyn til elementerne i landskabet. Formålet er at sikre sammenhængende og bevaringsværdige landskaber indenfor kommunegrænsen.
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Figur 29: Lokalplaner i Ringkøbing Kommune

Som det er visualiseret på kortet på figur 29, er der på nuværende tidspunkt seks vedtagne lokalplaner, som er placeret forskellige steder i kommunen. I Ringkøbing-Skjern er arealet af de
vedtagne lokalplaner alle under 37 ha, og da Ringkøbing-Skjern kommune er landets arealmæssigt største kommune, udgør det samlede lokalplanlagte areal kun 0,07% af kommunens
samlede areal.
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Figur 30: Lokalplaner i Ringkøbing-Skjern Kommune
Som det ses på tabelen på figur 30, er ejertyperne meget blandede, herunder I/S, ApS, A/S og
privatperson/enkeltmandsvirksomheder, der ejer de lokalplanlagte arealer. Der er kun tinglyst en lejeaftale på lokalplan 4 og en del af arealet til lokalplan 3. Lokalplan 1 er bebygget,
men jordejeren er også ejer af solcelleparken på dette areal.
Der er generelt meget få naboer, og i tre af lokalplanerne er der ingen naboer indenfor 200
m. Ligeledes er der mellem 10-25 naboer inde for afstanden af 200-1000 m. Lokalplan 1
indeholder en bestemmelse om, at der udlægges areal til beplantning i en bredde af 5 m og
en højde af 4 m. Bestemmelsen er dog udformet som en ”kan-bestemmelse” og ikke en ”skalbestemmelse”, således der kun er tale om et arealudlæg, men ikke et krav. Det ses desuden på
ortofoto, at der stort set ingen beplantning findes i området. I de senere lokalplaner fra 2019
er der krav om, at der skal beplantes i en bredde på 6 m på alle sider af solcelleparkerne,
hvor der ikke er eksisterende beplantning i forvejen.
I retningslinjerne i kommuneplanen er der ikke beskrevet noget om placering på lavbundsjord,
men i analysen ses det, at der er to ud af seks lokalplaner, som er delvist beliggende på lavbundsjord. Det kan ligeså ses, at fem ud af seks lokalplaner kan betegnes som hybridanlæg.
Dette afspejler sig i de retningslinjer, der har været i kommuneplanen om, at nye solcelleparker skal opstilles i forbindelse med eksisterende tekniske anlæg.
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Opsamling
Ringkøbing-Skjern Kommune har tilpasset sig udviklingen inden for lokalplanlægningen af
solcelleparker og derfor opdateret deres retningslinjer i den nyeste kommuneplan. Kommuneplantillæg udarbejdes dog stadig ”ad hoc”, når der skal vedtages en ny lokalplan. Disse
retningslinjer har dog ændret sig, så solcelleparker ikke skal ligge i kanten af byerne og lægge beslag på arealer til erhvervsudvikling. Lokalplaner til solcelleparker i Ringkøbing-Skjern
har generelt meget få naboer indenfor afstanden 0-200 m.
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7.2.3

Nr. 3 - Herning Kommune

Den tredje kommune, der undersøges nærmere i denne analyse, er Herning Kommune. I
Kommuneplan 2017-2029 for Herning Kommune har der ikke været retningslinjer for lokalplanlægning af solcelleparker. Derfor har lokalplanlægningen af solcelleparker været gennem
”ad hoc-planlægning” uden specifikke retningslinjer til udarbejdelse af kommuneplantillæg
og lokalplaner.
Der foreligger dog nu et forslag til en ny kommuneplan 2021-2032, der indeholder en række
retningslinjer for større solcelleanlæg. Større solcelleanlæg defineres af Herning Kommune
som anlæg over 500 m2 . Baggrunden for udarbejdelsen af retningslinjerne er, at der modtages
ansøgninger til nye projekter på mellem 50-200 ha. Herning Kommune har i forslaget til
kommuneplan 2021-2032 valgt ikke at udlægge konkrete områder til solcelleparker, men vil
i stedet udarbejde en strategi for produktion af vedvarende energi, som skal bidrage til at
skabe rammer for placering af nye solcelleparker.
Med de nye retningslinjer forventes det bl.a., at der udarbejdes en landskabsplan til hver
ansøgning, der beskriver, hvordan solcelleparken skal indpasses i landskabet. Derudover skal
der foretages en vurdering af, om solcelleparken medvirker til gener på naboejendomme og
omkringliggende stier og veje. Ligeledes lægger en af retningslinjerne vægt på, at solcelleparkerne ikke må forhindre erhvervs- og byudvikling i kommunen.
Forslaget til den nye kommuneplan 2021-2032 ligger alt i alt op til, at der foretages en
helhedsorienteret sagsbehandling ud fra ti generelle retningslinjer. Det understreges dog, at
ansøgninger vil blive behandlet særskilt:
”10. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af det enkelte projekts påvirkning af
ovenstående forhold i forbindelse med ansøgninger.”
— Herning Kommune 2021, Retningslinje 10, Afs. 3a
Der stræbes derfor ikke efter at udpege konkrete områder og meget vidtgående retningslinjer
for lokalplanlægningen i Herning Kommune, men derimod at udviklere og kommunen tager
udgangspunkt i det specifikke område.
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Figur 31: Lokalplaner i Herning Kommune

Som det er visualiseret på kortet på figur 31, er der på nuværende tidspunkt fem vedtagne lokalplaner, som er placeret forskellige steder i kommunen. I Herning er arealet af de vedtagne
lokalplaner i alt 132 ha, hvilket udgør 0,1% af kommunens samlede areal.
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Figur 32: Lokalplaner i Herning Kommune

På tabellen på figur 32 ses det, at der er forskellige ejertyper på de lokalplanlagte arealer. De
tre første er ejet af selskaber henholdsvis ApS og I/S, lokalplan 4 er ejet af Region Midtjylland, da solcelleparken er opstillet i forbindelse med opførelsen af et nyt hospital, og den
nyeste lokalplan 5 er ejet af en privatperson/enkeltmandsvirksomhed. Der er på arealerne til
lokalplan 2 og 3 tinglyst lejeaftaler, men ved lokalplan 1 og lokalplan 4 er det jordejeren, der
ejer arealerne og de opstillede solcelleparker. Lokalplan 5 er ikke bebygget eller udlejet.
Det ses ligeså i tabellen, at der generelt er meget få naboer i afstanden under 200 m, og
ligeså relativt få naboer i afstanden 200-1000 m, til de fleste lokalplaner. Der er generelt
fokus på beplantning til afskærmning af solcelleparkerne, og lokalplanerne beskriver, at der
skal beplantes minimum 5 m bredt og minimum 3 m høj beplantning langs lokalplangrænsen.
Der er ikke lokalplanlagte arealer til opstilling af solcelleparker i forbindelse med lavbundsjord
i Herning kommune, og dette indgår heller ikke som en del af de nye retningslinjer i kommuneplansforslaget. Der er ligeledes kun en ud af fem lokalplaner, der kan betegnes som
hybridanlæg, hvilket er lokalplan 5. Denne lokalplan for Energipark St. Soels er desuden et
nybyggeri af en hybridpark med både solceller og vindmøller.
Opsamling
Herning Kommune lægger op til, at ansøgninger behandles ud fra givne retningslinjer, men
at hvert projekt skal vurderes særskilt ud fra de givne omstændigheder. Udover et helt hybridanlæg, hvor vindmøller og solceller opføres samtidigt, har Herning Kommune ingen andre
lokalplaner med potentiale til at blive hybridanlæg og heller ingen lokalplaner beliggende på
lavbundsjord.
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7.2.4

Nr. 4 - Faxe Kommune

Den fjerde kommune i analysen er Faxe Kommune. I den gældende kommuneplan 2013-2025
findes nogle retningslinjer for solcelleanlæg, men retningslinjerne er rettet mod små private anlæg, der opføres i tilknytning til mindre bygninger (Faxe Kommune 2014, afs. 7.4). En
ny kommuneplan (2021-2033) er i øjeblikket i høring og indeholder i alt 13 retningslinjer
omhandlende erhvervsmæssige solenergianlæg. En solcelleparks placering skal vurderes i forhold til naturområder, større sammenhængende landskaber og afskærmes af tæt levende hegn
på alle sider. Faxe Kommune lægger desuden også op til, at solcelleparkerne skal placeres på
dårlig landbrugsjord og tæt ved infrastrukturanlæg, hvis dette ikke giver forringer trafiksikkerheden. Ligeså beskriver en af retningslinjerne, at der ikke skal placeres solcelleparker i
vådområder:
”6. (...) De bør heller ikke placeres i kystnærhedszonen indenfor områder omfattet af
Grønt Danmarkskort og potentielle vådområder”
— Faxe Kommune 2021, Retninglinje 10, afs. 6
Faxe Kommune har desuden fokus på at solcelleparker placeres tæt ved transmissionsnettet,
så strømmen let kan transporteres videre. Forslaget til retningslinjerne tager desuden meget
hensyn til naboerne:
”14. Der skal holdes afstand til naboer, og de må ikke omkranses på alle sider”
— Faxe Kommune 2021, Retninglinje 14, afs. 6
Dels skal der holdes afstand til naboerne og dels må en nabo ikke omkranses af en solcellepark på alle sider. Er solcelparkerne meget store, skal der endda skabes interne flora- og
faunapassager, så plante- og dyreliv kan bevæge sig igennem selve solcelleparken.
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Figur 33: Lokalplaner i Faxe Kommune

På kortet ses det, at de fire første lokalplaner ligger tæt på hinanden og i umiddelbar nærhed
af Sydmotorvejen, der skærer sig gennem kommunen. Lokalplan 5 ligger umiddelbart nord
for Karise imod Stevns Kommune. Faxe Kommune er den kommune i Danmark med den
største andel lokalplanlagt areal, nemlig 0,78 %, hvilket hænger sammen med kommunens
størrelse og lokalplanlagte areal.
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Figur 34: Lokalplaner i Faxe Kommune

Som det ses på tabelen på figur 34, er fire ud af fem lokalplanområder ejet af et kommanditselskab. Analysen, der er præsenteret i bilag 1e, viser desuden, at det er det samme kommanditselskab, som ejer alle fire lokalplanområder, der sammenlagt udgør ca. 230 ha. Disse
arealer har ingen tinglyste lejekontrakter. Arealet, hvorpå lokalplan 5 er placeret, er ejet af
en privat person/enkeltmandsvirksomhed, og her er der tinglyst en lejeaftale.
Der er generelt relativt få naboer i afstanden 0-200 m til alle lokalplanområderne. Lokalplan
3 ved Freerslev skiller sig dog ud, da noget af Freerslev landsby ligger tæt ved lokalplanområdet.
Ingen af lokalplanerne er beliggende på lavbundsjord, og der er i alle lokalplanerne lagt op
til, at der skal beplantes med 6 m i bredden og 4 m i højden rundt om hver solcellepark.
Opsamling
De vedtagne lokalplaner stemmer overens med retninglinjen om, at solcelleparker skal placeres tæt ved infrastrukturanlæg, da fire af lokalplanerne ligger tæt på Sydmotorvejen. Ligeledes lægger retninglinjerne op til, at vådområder skal friholdes, hvilket stemmer overens med,
at ingen af de nuværende lokalplaner er placeret på lavbundsjord. Faxe Kommunes kommuneplan beskytter borgerne imod, at der planlægges solcelleparker på alle sider af en enkelt
ejendom.
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7.2.5

Nr. 5 - Vordingborg Kommune

Den femte og sidste kommune i analysen er Vordingborg. I Kommuneplan 2018-2030 er den
eneste kortfattede retninglinje, at ”anlæggene skal placeres med hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter” (Vordingborg Kommune 2019a, retningslinje
33.7). Samtidig nævnes det, at der i 2018 var en proces i gang, der omhandlede udpegning af
arealer til solcelleparker, som ville føre til et kommuneplantillæg. Det vil sige en ansøgningsrunde, som kommunen gennem et kommuneplantillæg herefter kunne vurdere og udlægge
arealer til.
Dette kommuneplantillæg blev vedtaget i november 2019 og udlagde fem områder til solcelleparker. Disse områder svarer til lokalplanerne 2, 3, 4 og 5 som ses på kortet på figur 35 og i
tabellen på figur 36. I ansøgningsrunden kom i alt seks ansøgninger, hvor en blev fravalgt af
kommunalbestyrelsen (Vordingborg Kommune 2019b).
Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed har udtalt, at solcelleparker på lavbundsjord
har været en vigtig parameter i behandlingen af ansøgninger forud for kommuneplantillægget, der inkluderer lokalplan 4 Køng Mose:
”Solcelleanlæg er et vigtigt element i den lokale omstilling til vedvarende energi, og
placeringen på lavbundsarealer har indgået i kommunens prioritering af arealet til
solceller”
— Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune (Svenstrup 2020)
Borgmesteren udtaler altså, at der ses positivt på placeringer på lavbundsjord i kommunen.
”I områderne vurderes der generelt at kunne etableres solcelleanlæg, som ikke vil kunne
påvirke omgivelserne i væsentlig grad, hvor der lægges vægt på hensyn til nabobeboelse,
landskab og natur.”
— Vordingborg Kommune 2019b, s. 3
Derudover udlægger kommuneplantillægget et areal, hvor der ikke er vedtaget en lokalplan
endnu. I kommuneplantillægget er hvert anlæg beskrevet i forhold til forskellige arealudpegninger i kommuneplanen, og herefter er planrammerne angivet for hvert område. Fælles
for disse er, at eksisterende beplantning skal bevares, og der skal etableres randbeplantning
til at mindske det visuelle udtryk. Ellers er bemærkningerne til hvert anlæg individuelle og
specifikt rettet mod de enkelte projekter.
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Figur 35: Lokalplaner i Vordingborg Kommune

Som det fremgår af kortet på figur 35 er tre af lokalplanerne (2, 3 og 4) beliggende tæt på
hinanden nordvest for Vordingborg. Lokalplan 2 og 3, der samlet set benævnes Barmosen,
ligger desuden tæt ved landsbyen Kastrup. Vordingborg Kommunes lokalplanlagte areal til
solcelleparker udgør 0,6% af kommunens samlede areal.
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Figur 36: Lokalplaner i Vordingborg Kommune
På figur 36 kan det ses, at lokalplanerne 2-5 er vedtaget i 2020-2021, da de var en del af
den førnævnte ansøgningsrunde. Lokalplan 1 er vedtaget allerede i 2013 og var den eneste
lokalplan i kommunen før denne ansøgningsrunde.
De lokalplanlagte arealer i Vordingborg kommune er ejet af en blanding af privatpersoner/enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber. Ved lokalplan 1 er det samme ejer, der
ejer arealet og solcelleparken. Ved de andre lokalplaner er det kun lokalplan 5, der har en
tinglyst lejeaftale. I alle lokalplanerne er der sat krav om beplantning. For lokalplan 1 fra
2013 er det dog kun på den østlige og vestlige side af anlægget. Det fremgår dog af ortofoto,
at der er meget sparsom beplantning på øst- og vestsiden af solcelleparken, der har en meget
lille afskærmende effekt. For de øvrige lokalplaner er der krav om 6 m beplantning. I lokalplan 3 er desuden meget specifikke bestemmelser om beplantningens type, og at beplantning
skal være mindst 7 m. Det er især mod syd, hvor landsbyen Kastrup er beliggende.
Alle lokalplanerne har under to naboer i afstanden 0-200 m. I afstanden fra 200-1000 m er
der flere naboer og lokalplan 3 samt lokalplan 4 har dele af landsbyer indenfor 1000 m. I
Vordingborg Kommune er der udpeget lavbundsarealer i kommuneplanen 2018-2030 (Vordingborg Kommune 2019a, afsnit: Lavbundsarealer og potentielle vådområder). Der er tre
ud af fem lokalplaner, der er beliggende helt eller delvist indenfor disse udpegninger i kommuneplanen. De lavbundsudpegede- og lokalplanlagte arealer bliver på nuværende tidspunkt
primært drevet landbrugsmæssigt og vil ved opstilling af en solcellepark blive udtaget af landbrugsdrift. Det kan derfor siges, at solcelleparkerne er en drivende faktor for udtagning af disse arealer. Jf. kommuneplantillæg 3 må opstilling af solcelleparker dog ikke forhindre, at de
på nuværende tidspunkt afdrænede arealer kan genskabes til deres naturlige vandstand, som
er fastlagt til nogle bestemte koter i kommuneplantillæg 3 (Vordingborg Kommune 2019b,
s. 22). Det kan dertil vurderes, at det kun er lokalplan 3, som har potentiale til at blive et
hybridanlæg.
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Opsamling
Vordingborg Kommune skiller sig ud ved at have lavet en konkret ansøgningsrunde, hvor
alle indkomne ansøgninger er behandlet på én gang. Beslutningerne beror således ikke på
generelle retningslinjer, men på en skønsbaseret og individuel sagsbehandling ud fra den
enkelte ansøgning. Tre ud af fem lokalplaner er placeret på lavbundsjord.
Med mindre end to naboer inden for 200 m for alle lokalplaner tyder det ligeledes på, at
Vordingborg Kommune i deres ansøgningsrunder har taget hensyn til naboforholdene.
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7.3

Delkonklusion

Denne delkonklusion vil samle op på de væsentlige pointer og konklusioner, der er kommet til
udtryk i den kvalitative analyse.
Lolland Kommune har en stor klynge af lokalplaner tæt ved hinanden, som udgør fem forskellige lokalplaner. Denne klynge udgør tilsammen et areal på omkring 450 ha. For disse
fem lokalplaner er der en uoverensstemmelse mellem Lolland Kommunes angivelse af lavbundsjord og Landbrugsstyrelsens teksturkort, der anvendes som datagrundlag for at afgøre,
om lokalplanerne ligger placeret på lavbundsjord eller ej. Analysen ud fra teksturkortene
finder frem til, at Lolland kommune ikke har lokalplaner, som ligger placeret på lavbundsarealer. Dette understreger, at der er generelt er en problemstilling vedrørende definitionen på
lavbundsarealer.
Lolland Kommune har valgt at lave konkrete udpegninger af potentielle områder til solcelleparker, og heraf ligger ni ud af ti udpegningsområder ved eksisterende vindmølleparker.
Ringkøbing-Skjern har tidligere prioriteret at placere solcelleparker i forbindelse med byområder, men denne prioritering ændres med den nye kommuneplan (2021-2033). Nu understreger retningslinjerne, at solcelleparker ikke må lægge beslag på arealer til erhvervs- og
byudvikling. Dette kan begrundes med, at der er sket en udvikling i størrelsen på solcelleparkerne, og selvom anlæggene betegnes som midlertidige anlæg, vurderes de dog til at have en
produktionslevetid på 20-30 år.
Herning Kommune har hidtil ikke haft retningslinjer for solcelleparker, men det er på vej
med forslaget til en ny kommuneplan (2021-2032). Her vil man ikke udpege konkrete områder, men derimod behandle ansøgningerne individuelt. Dette skal gøre ved, at nye lokalplanområder udlægges efter 10 retningslinjer i den kommende kommuneplan. I Herning Kommune er der planer om at bygge en ”energipark” på et område, hvor en lokalplan giver mulighed
for opstilling af en kombination mellem en vindmølle- og solcellepark. Dette kan klart defineres som et helt nyt hybridanlæg, hvor flere energiproduktionsformer kombineres.
Faxe Kommune har på nuværende tidspunkt ingen retningslinjer, der vedrører opstilling af
store solcelleparker i det åbne land. Derimod er deres forslag til en ny kommuneplan (20212033) den kommuneplan, der har de mest udspecificerede retningslinjer i denne analyse.
Blandt disse retningslinjer er bl.a. beskrevet, at naboer ikke må omkranses af en solcellepark
på alle fire sider af en ejendom, og at solcelleparker skal placeres tæt ved transmissionsnettet,
hvor der er kapacitet til at aftage strømmen.
I Faxe Kommune er det bemærket, at det er samme kommanditselskab, der ejer hele eller
dele af fire ud af fem lokalplanområder. Dette kommanditselskab er en af Danmarks største
landbrugsejendomme og kan betegnes som en meget væsentlig aktør i Faxe Kommune.
Vordingborg Kommune har haft en strategi for at styre udviklingen af solcelleparker gennem
kommuneplanlægning. I 2018 blev der åbnet op for en ansøgningsrunde, der i alt har ført
til fire vedtagne solcelleparklokalplaner i 2020 og 2021. Som den eneste af de fem kommuner i analysen har Vordingborg Kommune valgt at lave en ansøgningsrunde for udviklere af
solcelleparker. På baggrund af ansøgningsrunden blev der udvalgt fem projektområder, som
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herefter blev indskrevet i kommuneplanen som et kommuneplantillæg. Vordingborg Kommune har således udvalgt de bedste af de potentielle projektidéer og behandlet dem sideløbende.
Dette skiller sig ud fra de andre kommuner i analysen, da de udelukkende anvender ”ad hocplanlægning” hvor der udarbejdes nye kommuneplantillæg for hvert projekt.
Ejer-/lejer forhold
Der er intet entydigt billede af, hvem der ejer lokalplanområderne, men der er en del forskellige ejertyper. I Lolland kommune er det eksempelvis primært privatpersoner/enkeltmandsvirksomheder, der ejer arealerne, mens det i Herning kommune er både et anpartsselskab, interessentskaber, en region og en privatperson/enkeltmandsvirksomhed, der ejer arealerne. I Faxe
Kommune er som tidligere nævnt fire ud af fem lokalplanområder, der ejes af det samme
kommanditselskab.
Det kan konkluderes, at solcelleparkerne i en del tilfælde står på lejet jord. Derudover er
der intet entydigt billede af, hvor og hvornår der er tinglyste lejeaftaler til de lokalplanlagte
arealer. Nogle lokalplanområder er der tinglyste lejeaftaler på, selvom lokalplanen først lige
er blevet vedtaget. Andre lokalplanområder er stadigvæk ikke bebygget eller udlejet, selvom
det er flere år siden lokalplanerne er blevet vedtaget. Hvor der er tinglyste lejeaftaler, er
anlægget ofte udbygget eller under opførelse. Det kan konkluderes, at solcelleparker kan stå
på lejet jord, hvor lejerens rettighederne sikres ved en tinglyst lejeaftale.
Naboforhold
I alle fem kommuner er der under 10 naboer inden for afstanden af 200 m for langt størstedelen af lokalplanområderne. I Lolland Kommune skiller lokalplan 2 ”Solcelleanlæg ved
Energilandsbyen Horslunde” sig ud ved at have over 100 naboer inden for afstanden af 200
m. Der er derudover få lokalplanområder, der har mere end fem naboer indenfor afstanden
af 200 m. Indenfor afstanden af 1000 m er der en del tilfælde med mange naboer. I nogle
tilfælde er det dele af landsbyer, som er beliggende inden for 1000 m, hvilket muligvis giver
visuelle gener ved opførelse af en solcellepark. I mange tilfælde tages der hånd om dette ved
at lave afskærmende beplantning.
Der synes at være et mønster i Lolland-, Ringkøbing-Skjern-, Herning- og Vordingborg Kommuner, der viser, at de ældste lokalplaner fra 2013-2014 har begrænset omfang af beplantning. Der er desuden eksempler på, at lokalplanbestemmelserne er udformet som ”kanbestemmelser”, når det kommer til, at der skal udlægges areal til afskærmende beplantning
i lokalplanerne fra 2013-2014. Derudover er der tilfælde, hvor der er krav om beplantning,
men hvor beplantningen ikke kan ses endnu, selvom solcelleparken har været opført i flere
år. De nyere lokalplaner stiller mere omfattende krav til beplantingen, både henset til bredde,
højde og bestemte plantearter. Det tyder ikke på, at der er ensartede krav til både beplantningens højde og bredde, da kravene til plantebælterne varierer fra 3 m - 10 m i bredden og
varierer 2 m - 7 m i højden. Disse forskelle ses både inden for den enkelte kommune, men
også på tværs af de fem kommuner.
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Multifunktionalitet
Det er ikke alle lokalplaner, der har potentiale til at blive hybridanlæg. Dog er det nogle
steder indtænkt i planlægningen, hvilket fx ses i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor fem ud
af seks lokalplaner til solcelleparker kan betegnes som hybridanlæg. Ligeså er ni ud af ti af
Lolland Kommunes udpegninger til potentielle områder til solcelleparker placeret på arealer,
hvor der i dag er plangrundlag til store vindmøller. Det ses derfor, at Lolland Kommune er
på forkant med projektansøgningerne og gerne ser, at solcelleparker placeres i kombination
med de eksisterende vindmølleparker.
Selvom hybridanlæg i analysen begrænser sig til at være solcelleparker i kombination med
vindmølleparker, kan det nævnes, at fire ud af fem lokalplaner i Faxe Kommune er beliggende
i umiddelbar nærhed til Sydmotorvejen. Her ses et multifunktionelt sigte ved at lokalplanlægge for solcelleparker på arealer, der i forvejen er støjfyldte, og de landskabelige værdier i
forvejen kan betegnes som at være ”ødelagt”.
Det er kun i Ringkøbing-Skjern og Vordingborg Kommune, at der er lokalplaner på lavbundsjord. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det nævnt i en lokalplan, at arealet kan betegnes
som marsk, men ikke at disse arealer er valgt grundet deres status som lavbund. Det virker
dermed tilfældigt, at arealerne er lavbundsjord, og det lader til, at det ikke har været et fokus
i planlægningen. Derimod har det i Vordingborg Kommune været et fokus at vedtage lokalplaner til solcelleparker på lavbundsjorder. Både for at mindske CO2 -udledningen ved udtagning
af landbrugsdrift, men også for, at det på et tidspunkt kan genskabes til naturområder, hvor
vandstanden kan være på et naturligt niveau.
I Faxe Kommune beskrives det derimod i den kommende kommuneplan, at der ikke skal
placeres solcelleparker på områder, der er potentielle vådområder. Potentielle vådområder vil
i nogen grad være de samme områder, som kan betegnes som lavbundsjorder. Det betyder, at
Faxe Kommune ikke satser på at placere solceller på lavbundsjord.
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Planlægning af solcelleparker i fremtiden

Med afsæt i specialets forudgående analyser, vil følgende kapitel behandle resultaterne og agere
oplæg til diskussionen om planlægning af solcelleparker i fremtiden. For hvert emne er der inddraget tidligere resultater i specialet sammen med andre relevante informationskilder. Afsnittet
er opdelt i syv temaer, der er fundet relevante indenfor feltet solcelleparker i det åbne land.

8.1

Status på lokalplaner

Ud fra den kvantitative analyse kan det vurderes, hvordan plangrundlaget ser ud på nuværende tidspunkt for solcelleparker i det åbne land. Helt overordnet bliver der vedtaget flere og
generelt større lokalplaner, der giver mulighed for opstilling af solcelleparker. De gældende
lokalplaners størrelse og geografiske placering kan ses visualiseret på kortet på figur 37. Som
det ses på kortet, er der større områder uden lokalplaner til opstilling af solcelleparker. Disse
områder er Hovedstadsområdet, Aalborg, Østjylland og Sydvestjylland. Her må det antages,
at bl.a. befolkningstætheden, åbne landskaber og størrelse på byerne må have en betydning.
Det ses derimod, at områder med lav befolkningstæthed såsom Lolland, Sydsjælland og Vestjylland har flest lokalplaner. Nedenstående kort viser et øjebliksbillede for plangrundlaget
for solcelleparker i det åbne land, men det billede kan hurtigt ændre sig i takt med udviklingen.

Figur 37: Lokalplaner vedrørende opstilling af solcelleparker i Danmark samt friområder

Side 77 af 100

Planlægning af solcelleparker i fremtiden

8.2

Placering

Dansk forskning fra Brian Vad Mathiesen peger på forskellige perspektiver i forhold til solceller på tagflader (Mathiesen m.fl. 2017). Hvis behovet for solcelleparker stiger til 10.000 MW i
2050, er der stadig rigeligt med plads. På trods af det faktum er det solcelleparkerne på landbrugsjord, der er i størst udvikling. Det er desuden også denne model med solcelleparker på
landbrugsjord, som de største udviklere selv foreslår og har som virksomhedsmodel (se afsnit
2.1.1). Det tyder således på, at bygningstagene har et potentiale, men det er markanlæggene,
der kan give profit for både ejere af arealerne og udviklere af solcelleparkerne.
Dertil kommer spørgsmålet om, hvor de markbaserede solcelleparker skal placeres. I RingkøbingSkjern Kommune var politikken oprindeligt, at solcelleparkerne skulle placeres "i eller i tilknytning til byområder"(se afsnit 7.2.2). Den nye kommuneplan beskriver dog det helt modsatte, nemlig at arealerne skal placeres i det åbne land for at ikke optage arealerne for ny byeller erhvervsudvikling. Det viser, at der er mange hensyn at tage i kommuneplanlægningen.
Hvis der fokuseres på landskabet, ville solcelleparkerne muligvis passe bedst i udkanten af en
by, men i Ringkøbing-Skjern vægter hensynet til nye erhvervsgrunde større. Solcelleparken
i Erhvervsområdet Vandel Lufthavn (se figur 17) er et eksempel på det modsatte, hvor en
gammel lufthavn, som ikke anvendes som flyveplads mere, bebygges med solceller.
Derudover kommer spørgsmålet om placering i forhold til naboer, lavbundsjord og hybridanlæg. Det ses i afsnit 7.3, at der generelt er få naboer inden for 200 m af lokalplanerne. Én
enkelt lokalplan skiller sig meget ud fra de andre, nemlig lokalplan 2 i Lolland Kommune for
Energilandsbyen Horslunde.

Figur 38: Horslunde by er omkranset mod vest af en solcellepark
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Solcelleparken ligger helt op til byen, og som det kan ses på figur 38 har solcelleparken
et areal på samme størrelse som landsbyen. Lokalplanen er vedtaget allerede i 2013 og er
dermed en af de første lokalplaner for solcelleparker. I de fem kommuner findes der ikke
andre eksempler på solcelleparker placeret i umiddelbar nærhed af naboer. Dette sammenholdt med de nyere regler for nabokompensationer i VE-loven må formodes at medvirke til,
at solcelleparker i fremtiden ikke placeres så tæt på landsbyer.
Solcelleparker på lavbundsjord findes, men for lokalplanerne i kommunerne, findes der kun
fem lokalplaner på lavbundsjord. Vordingborg Kommune har tre af disse, og det er et fokusområde for kommunen (se afsnit 7.2.5). Det er teknisk muligt, og placeringen på lavbundsjord giver mening ift. multifunktionalitet og udtagning af lavbundsjorder. Fødevareminister Rasmus Prehn ser mange perspektiver i dette. Desværre er solceller på lavbundsjord
dyrere og mere besværlige at opstille ifølge Better Energy (se afsnit 4.3). Fordelene er altså
mange i forhold til at opstille solcelleparker på lavbundsjord, men omkostningerne er også
høje. I Lolland Kommune ser der ud til at være en forskel i kommunens egen definition på
lavbundsjord og Landbrugsstyrelsens definition af lavbundsjord (se afsnit 7.2.1). Som beskrevet i afsnit 5.3, kritiseres Landbrugsstyrelsens data desuden for at indeholde fejl og være
baseret på gamle undersøgelser. Hvis solcelleparker på lavbundsjord i fremtiden skal prioriteres, og nytteeffekten rent faktisk skal være til stede, må definitionerne være entydige og
datagrundlaget tidssvarende.
Hybridanlæg, hvor solceller placeres ved eksisterende vindmøller, findes, og en lokalplan i
Herning Kommune for en Energipark (Område til St. Soels Energipark) udlægger på en og
samme gang areal til vindmøller og solceller. Områderne tæt ved vindmøllerne er allerede i
høj grad påvirket og derfor kan områderne også bruges til solceller. Derudover er det sandsynligt, at vindmøllerne i forvejen har få naboer, og en solcellepark derfor vil give få nye
nabogener. Nogle af de samme hensyn gør sig gældende, når Faxe Kommune har placeret fire
af deres fem lokalplaner tæt ved en motorvej, hvor der ligeledes er få naboer, og områderne i forvejen er påvirket af støj fra motorvejen. Hybridanlæg har således flere perspektiver
end bare at planlægge solcelleparker ved vindmøller, men også støjbelastede områder som fx
arealer ved motorveje.
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8.3

Udformning

Solcelleparker i det åbne land skiller sig ud fra andre naturlige elementer i landskabet, hvilket
stiller krav til selve udformningen af en solcellepark. Helt overordnet ses det i de undersøgte
lokalplaner, at der er højdebegrænsninger på solpanelerne og de andre tekniske bygninger,
der etableres. Derudover laves der bestemmelser i lokalplanerne om, at solcelleparkerne skal
afskærmes af beplantningsbælter, så de visuelt bliver ”gemt væk” for naboer og andre forbipasserende. Disse beplantningsbælter har, som Dower konkluderer (Dower 2018), flere
forskellige formål, fordi det afskærmer panelerne, giver strukturer i landskabet og bidrager
positivt til økologiske forbindelser (Dower 2018, Kap. 19, s.388-389).
Beplantning, som afskærmning har i de første lokalplaner fra 2013-2014, har ikke været så
meget i fokus, men lokalplaner fra 2015 og frem har mere udspecificerede bestemmelser om,
hvordan beplantningens art, bredde og højde skal være. Det ses ligeså, at beplantning bruges
i visualiseringer i forbindelse med lokalplanlægning, som et værktøj til at mindske de visuelle
gener, der vil komme ved opstilling af en solcellepark. Det må siges, at afskærmende beplantning bruges til at skjule solcelleparkerne, og at de generelle retningslinjer i de undersøgte
kommuner stiller det som et krav, når der skal lokalplanlægges.
Den kvantitative analyse i afsnit 6.2.2, der omhandler udviklingen i 2013-2020, viser, at gennemsnitsstørrelsen på lokalplaner vedtaget i 2020 er 90 ha. Dette er næsten en fordobling fra
2019, hvor gennemsnitsstørrelsen var 50 ha. Denne kraftige udvikling i gennemsnitsstørrelsen på lokalplanerne kan bl.a. forklares med, at der blev vedtaget fem lokalplaner over 100
ha i 2020, hvor den største udgør 338 ha.
Gennemsnitstørrelsen på alle lokalplaner, som vedrører solcelleparker fra 2013-2020, er 46
ha, hvilket næsten er en fordobling af niveauet fra 2018. Som det er beskrevet i indledningen
kan denne udvikling forklares med det store prisfald i produktionen af solceller. Dette prisfald
har gjort, at det er blevet økonomisk rentabelt for udviklere at opstille store solcelleparker,
hvilket har medført en øget interesse for at lave større og større projekter, hvor stordriftsfordelene kan udnyttes. I forhold til den grønne omstilling er det positivt, at der produceres
mere grøn energi, men det har konsekvenser for det åbne land.
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8.4

Stakeholders

Som beskrevet i stakeholderanalysen i afsnit 2.3 er der mange stakeholders, når det kommer
til planlægningsdelen af solcelleparker. Stakeholders har forskellige roller og også forskellige
holdninger til, hvordan solcelleparker bør udvikle sig i fremtiden. Som nævnt har kommunerne en stor magt, da de kan muliggøre solcelleparkerne ved at vedtage en lokalplan. To
vigtige drivers er udviklere og jordejere. Udviklingen ville gå i stå, hvis de ikke kunne se et
økonomisk incitament til at opstille solcelleparker. Som beskrevet i stakeholderanalysen står
naboer og det åbne lands interesseorganisationer tilbage som "gidsler". De bliver i høj grad
påvirket, men har en meget indskrænket indflydelse på de fysiske forhold. Det beskrives af
(Nicholls 2020), at projekter ofte har større opbakning, når naboer og befolkningen føler sig
hørt og inddraget i beslutningsprocesserne.
Godsejer på Jomfruens Egede, Joachim Moltke, kunne ikke få lov til at opstille en solcellepark
på hans jord efter en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen (se afsnit 2.2.2). Han udtaler om sin
rolle i den påtænkte solcellepark:
”Vi får tudet ørerne fulde af, at vi skal passe på miljøet, og især landmænd får lidt
uretfærdigt skudt i skoene, at vi smadrer miljøet. Men når jeg så prøver på at lave et
projekt, der kan bidrage til den grønne omstilling, så bliver det skudt ned - det synes jeg
altså er frustrerende”
— Godsejer Joachim Moltke i (Svenstrup 2021)
Foreningen Bevar Danmarks Kulturlandskaber er stiftet i oktober 2020 og har til formål at
sætte fokus på, at store solcelleparker placeres i det åbne land. Foreningen er nu i gang med
at sikre underskrifter til vedtagelse af et borgerforslag til Folketinget. Talspersonerne udtaler
i den forbindelse:
”Den grønne omstilling er vigtig, men det er helt unødvendigt at anvende store jordarealer
til landbaserede solceller – vi har i Danmark rigeligt med egnede tagarealer, der uden
problemer kan bringes i spil”
— Talspersoner for Foreningen Bevar Danmarks kulturlandskaber, Steen
Knarberg og Heidi Printzen i (Andersen 2021)
På den anden side står udviklerne og synes, at udviklingen går alt for langsomt. Adm. direktør
i Better Energy, Rasmus Lildholdt Kjær, mener, at de gode løsninger i den grønne omstilling
skal prioriteres højere. Han mener, at den manglende prioritering skyldes en berøringsangst
mod solcelleparker, selvom teknologien og virkemåden kan udgøre en del af den grønne
omstilling. Udviklingen er endda i fuld fart, selvom finansieringen ikke indeholder statsstøtte.
”Vi har ikke råd til at miste det her årti, som kan være det årti, hvor vi virkelig rykker på
de tilgængelige løsninger.”
— Adm. direktør i Better Energy, Rasmus Lildholdt Kjær i (Hinrichsen 2020)
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Meningerne er mange, og interesserne er forskellige. Naboer og interessenter i det åbne land
mener, at det går alt for stærkt, og at vi er ved at ødelægge vores landskab. Udviklere og
jordejere vil rigtig gerne bidrage til den grønne omstilling. Udviklere og jordejere er derfor uforstående overfor, hvordan andre interessenter kan mene, at den grønne omstilling er
vigtig, men så alligevel ikke er vigtig nok, når udviklerne kommer med konkrete løsninger.

8.5

Kommunale retningslinjer

Lokalplanlægning må ikke være modstridende i forhold til den gældende kommuneplan. Hvis
det er tilfældet, kan der vedtages et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, så det
modstridende bliver tilpasset. På den måde kan det derfor vurderes, at den overordnede planlægning ligger i de enkelte kommuner, så længe det ikke modstrider de nationale interesser,
som det er beskrevet i afsnit 2.2.2.
Gennem den kvalitative analyse blev det klarlagt, at de undersøgte kommuner alle har eller
er på vej til at få retningslinjer i kommuneplanen for lokalplanlægning af solcelleparker. Disse
retningslinjer er langt fra ens, og det ses, at der er forskellige holdninger i de enkelte kommuner til, hvordan der skal lokalplanlægges. Fx har Lolland Kommune udpeget 10 potentielle
områder for, hvor der kan placeres solceller. I Ringkøbing-Skjern er der ingen områdeudpegning, men til gengæld er der en detaljeret liste med retningslinjer. Som den eneste kommune
i undersøgelsen har Vordingborg Kommune valgt at lave et samlet kommuneplantillæg, som
vedrører lokalplanlægning af fem områder. De andre kommuner i undersøgelsen har lavet
såkaldt ”ad hoc-planlægning”, hvor der vedtages et kommuneplantillæg i forbindelse med
lokalplanen.
I forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale er der set eksempler på andre måder, som
planlægningen håndteres, end i de kommuner, der indgår i den kvalitative analyse. En af
disse kommuner er Aalborg Kommune, der i forbindelse med en revision af deres kommuneplan fandt ud af, at deres landskabsmæssige planlægning har været mangelfuld og uens. De
har derfor lavet en landskabskortlægning, hvor hele kommunen er blevet kortlagt via ”landskabskaraktermetoden” for at skabe et beslutningsgrundlag. På den baggrund er der lavet
en samlet udpegning af arealer til forskellige energianlæg, som skal indgå i kommuneplanen 2021. Der udpeges bl.a. arealer til solcelleområder, som sker på baggrund af konkrete
ansøgninger fra forskellige virksomheder. Det vil sige, at der i Aalborg Kommune sker en sammenhængende håndtering for planlægning af vedvarende energi (Aalborg Kommune 2021,
s.2-3).
Sønderborg Kommune har valgt at gå meget systematisk til værks, hvor de først udregner behovet for strøm fra solcelleparker frem mod 2030. Herefter har de indsamlet idéer til konkrete
projekter fra 10 forskellige landmænd og udviklere. Gennem en screening er fem projekter
udvalgt til nærmere undersøgelser. Disse fem områder blev sammen med kommuneplanen
2019-2031 udpeget til potentielle projektområder, hvorefter arbejdet med lokalplanlægning
er igangsat. Planen er at udbygge de tre første lokalplaner, tilsvarende en kapacitet på 100
MW inden 2025 og herefter udbygge de andre to lokalplaner med en kapacitet på i alt 75
MW (Dall 2021).
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To modsætninger
Esbjerg Kommunes Plan og Miljøudvalg har på et temamøde d. 12. maj 2021 behandlet emnet
solenergi i forhold til den kommende kommuneplanrevision. På dette møde er det gjort klart,
at der ikke ønskes store solcelleparker i det åbne land i Esbjerg Kommune (Bjerre-Christensen
2021).
”Vi ønsker ikke de mange hektar jord inddraget til solcelle-parker, som man ser i andre
kommuner - det er en meget høj pris at betale med naturværdier til gengæld for
forholdsmæssigt lidt udbytte.”
— Formand for Plan og Miljøudvalget, Karen Sandrini (S)
(Bjerre-Christensen 2021)
Holdningen i Esbjerg Kommune er altså, at solceller skal indgå som en del af den grønne omstilling, men at det skal være i form af mindre solcelleanlæg som fx placeres i forbindelse med
et byområde, hvor det kan afskærmes af beplantning. Derudover mener de, at det i fremtiden
skal indtænkes på flere tagflader, og hertil er der udarbejdet en detaljeret vejledning (Esbjerg
Kommune 2012).
I Varde Kommune er holdningen en anden, da der jf. den foreløbige hovedstruktur til kommuneplan 2021 er en ”positiv udpegning” på i alt 7.300 ha. Denne udpegning har til formål
at være en hensigtserklæring til, at der er en stor sandsynlighed for, at det i fremtiden kan benyttes til solcelleparker, hvis planerne ikke strider imod anden lovgivning (Varde Kommune
2021, s. 66-67).
”Da der kun skal planlægges for 240 ha. solcelleanlæg, betyder det, at under 2 % af
områderne vil blive udnyttet.”
— Uddrag fra forslag til kommuneplan 2021 (Varde Kommune 2021, s. 67)
Det kan derfor ses, at Varde Kommune har taget stilling til, hvor stort et areal, der skal
opstilles solcelleparker på og udpeget en begrænset del af kommunens areal til potentielle
områder på nuværende tidspunkt.
De to nabokommuner Esbjerg og Varde har altså vidt forskellige holdninger til solcelleparker
i det åbne land. I Esbjerg Kommune ønsker de ikke at placere solcelleparker i det åbne land.
På den anden side af kommunegrænsen i Varde er der udpeget et bemærkelsesværdigt stort
potentialeområde. Det ses derfor her, at kommunernes politiske holdninger vedrørende solcelleparker har en stor betydning for, hvor de i fremtiden vil blive placeret. Eksemplet viser
tydeligt, at det er de enkelte kommuner, der træffer beslutningerne om solcelleparker, og at
der er en høj grad af kommunal selvbestemmelse på området. I området mellem Varde og
Esbjerg har det derfor stor betydning, om et påtænkt projekt ligger på den ene eller anden
side af kommunegrænsen.
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8.6

Statens rolle

Energiordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti
mener, at der er behov for statslig planlægning af solcelleparker. Ifølge dem er det ikke alene
en kommunal opgave at udlægge arealer til solcelleparker. Statens planlægning skal desuden
sørge for, at el-nettets kapacitet udnyttes mest effektivt. Der findes dog også partier som SF og
Radikale Venstre, der mener, at det fortsat er en kommunal opgave at planlægge for solcelleparker. Ifølge dem må det være den enkelte kommune, der bedst ved, hvordan solcelleparker
indpasses og planlægges i lige netop deres område (se afsnit 1).
Der er dog regelændringer på vej fra statsligt niveau, men deres udformning og betydning er
endnu uvis. Som uddybet i afsnit 2.2.3 afskaffes udligningsordningen med virkning fra 2023,
og det betyder, at det kan blive dyrere for udviklerne at få deres solcelleparker nettilsluttet.
Rammerne er ikke fastsat endnu, men nettilslutningstarifferne kan blive højere for udviklerne
i fremtiden. Der er desuden også mulighed for, at tilslutningstarriferne kan være geografisk
differentierede, hvilket betyder, at nogle områder kan favoriseres fremfor andre. Dansk Energi
kalder det for et "politisk-juridisk vakuum", som kan medvirke til, at den grønne omstilling
går i stå. Udgifterne vil ikke være til at forudsige, og det er uvist om fremtidige projekter
fortsat vil være rentable.
Selvom de ovennævnte regelændringer ikke findes i planloven, omhandler de placering af
solcelleparker i fremtiden, da der er mulighed for at indføre en geografisk differentieret tilslutningstarif. På den måde har staten mulighed for at påvirke, hvor man gerne vil have
solcelleparker i fremtiden, især under hensyntagen til el-nettets kapacitet. Endelig skal det
nævnes, at Indenrigs- og Boligministeren har en indsigelsespligt efter planlovens § 29 stk. 1,
når en solcellepark strider imod de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Som beskrevet har denne indsigelsepligt også været brugt i flere tilfælde (se afsnit 2.2.2). Denne
indsigelsespligt kan fungere som en ”stopklods” snarere end et konkret planlægningsværktøj.
Da der er mange energiordførere, som er fortalere for statslig planlægning på området, er
det sandsynligt, at der vil komme mere statslig styring på den ene eller anden måde. Som
følge heraf vil den kommunale selvbestemmelse blive indskrænket. Diskussionen vil herefter
handle om, hvorvidt det fratager kommunerne deres ansvar, når eksempelvis SF og Radikale
Venstre mener, at det fortsat skal være den enkelte kommune, der har den fulde beslutningskompetence, når det kommer til planlægning af solcelleparker. Kommende regler kan have
mange former og forskellige detaljeringsgrader. Man kan her både forestille sig konkrete
statslige arealudpegninger, eller mindre indgribende regler, hvor kommunerne forpligtes til
at tage stilling til spørgsmål om energiplanlægning. Afvejningen er her at kunne styre udviklingen med fysisk planlægning, men uden at sætte den grønne omstilling i stå, i takt med at
området bliver mere reguleret.
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Udvikling i fremtiden

På nuværende tidspunkt er der gang i udviklingen i planlægningen af solcelleparker, og det
gavner den grønne omstilling. Derudover er det blevet en forretning for virksomheder, der
beskæftiger sig med udvikling af solcelleparker, hvor de tjener penge på at finde og udvikle
områder for herefter at sælge dem til andre investorer (se afsnit 2.1). Dette er som udgangspunkt positivt. Som beskrevet i (Mocanu m.fl. 2015) har dette også positive følgevirkninger
som nye jobs og økonomisk vækst. Artiklen, der bygger på cases i Rumænien, nævner også negative konsekvenser, som fx mindre landbrugsjord og væsentlige ændringer i det åbne
land.
Mange af de nye lokalplaner, der giver mulighed for opstilling af solcelleparker, udgør flere hundrede hektar. Disse tekniske anlæg sætter sine spor i landskabet, men det forsøges at
skjule dem med beplantning på alle sider. Der er dog en tendens til, at flere kommuner begynder at blive mere opmærksomme på udviklingen og derfor indarbejder nye retningslinjer
i deres kommuneplaner for at styre lokalplanlægningen i højere grad. Det er på trods af, at
kommunerne befinder sig i en dobbeltrolle, hvor den grønne omstilling skal fremmes og de
samtidigt skal styre arealplanlægningen. Denne situation er svær at håndtere i kommunerne
og kunne det tænkes at den overordnede planlægning skal ligge på et højere niveau?
Teknisk set burde det potentielt være kapaciteten på el-nettet, der skulle indgå som en styrende faktor, men sker der en udvikling i PtX (Power to X) kan placering i fremtiden være
underordnet. PtX-anlæg kan med fordel placeres i områder med stor el-produktion, så strømmen ikke skal transporteres ud på el-nettet, men i stedet udnyttes på stedet. PtX vil åbne
op for nye muligheder, der vil gøre solcelleparker langt mindre afhængige af el-nettet, da
strømmen kan omdannes til fx brint, der kan bruges som brændstof efter en elektrolyseproces (Wittrup 2020). PtX kan dermed være med til øge behovet for el-produktion og samtidig
gøre el-produktionen mindre afhængig af kapaciteten på el-nettet. Fremtiden er uvis, men
teknologiudviklingen med batterier og PtX kan ende med at blive en betydningsfuld faktor i
fremtiden.
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Specialet giver et overblik over lokalplaner for solcelleparker i Danmark. Den kvantitative
analyse er stringent afgrænset til lokalplaner, som vedrører opstilling af solceller i det åbne
land. Potentielle projekter, der kun er i idéfasen eller som lokalplanforslag, er ikke inddraget.
Projekterne i analysen har altså et vedtaget plangrundlag. Dette er ingen sikkerhed for, at projekterne realiseres, men med en vedtaget lokalplan eksisterer muligheden for realiseringen.
Det blev forsøgt at indsamle andre data om opsatte solcelleparker i Danmark gennem Energistyrelsen og gennem Kaas & Mulvads opgørelse for TV2. Som beskrevet i afsnit 5.2.1 blev
disse opgørelser fravalgt af flere årsager, og analysen bygger derfor udelukkende på vedtagne
lokalplaner.
Den kvalitative analyse undersøger kommunale retningslinjer samt lokalplaner i fem kommuner ud fra et sæt parametre. Dog kunne mange andre parametre også være inddraget i denne
forbindelse. Specialet kunne have undersøgt processen mellem udvikler og kommune, eller
hvordan projekterne er blevet til. Dette ville også have medvirket til at interviews af stakeholders ville være mere relevant. I et marked med konkurrence mellem udviklerne er det dog
tvivlsomt, om de vil deltage i interviews om deres kommende planer og dermed offentliggøre
arbejdsmetoder og forretningsmuligheder. Specialet har i stedet haft fokus på retninglinjerne
i kommuneplanerne samt indholdet af lokalplaner og geografiske analyser.
Den kvalitative analyse af lokalplaner undersøger ejer/lejerforhold, naboforhold samt anvendelsen af multifunktionalitet. Andre parametre kunne også her være relevante, fx høringssvar
til lokalplanerne, og om høringssvarene har medvirket til ændringer. Her kunne interviews
med den kommunale forvaltning være benyttet. Ligeledes kunne det være undersøgt, om
lokalplanerne har været genstand for debat i de lokale medier.
Specialet kunne endvidere have haft mere fokus på den nuværende kapacitet på el-nettet og
sammenligne dette med solcelleparkernes placering. Kapaciteten på elnettet styres af Energistyrelsen, der er myndighed for elforsynings- og energiproduktionsområdet. Kapacitetsproblemer i forskellige egne af landet er dog også et tema, som angår lands- og kommuneplanlægning. Denne problematik går altså på tværs af flere sektorer, der gør planlægningen af
energianlæg kompliceret.
På nuværende tidspunkt er det kommunerne, der gennem kommune- og lokalplanlægning
har den største indflydelse på udviklingen. Udviklingen er båret af udviklere, der kan tjene
penge på at opstille solcelleparker og sælge den grønne strøm. Der er politisk bevågenhed på
emnet og nogle påpeger, at der er behov for mere overordnet statslig styring inden for dette
område. Kap. 8 tager flere emner op til brug for denne diskussion. I denne diskussion er det
relevant at overveje, hvilke styringsredskaber der bedst vil kunne løse opgaven.
I en mere politisk kontekst kunne specialet have haft fokus på udarbejdelse af konkrete anbefalinger til den fremtidige styring og planlægning af solcelleparker. Planlægning af solcelleparker angår både el-forsyning, infrastruktur, klima og erhvervsudvikling. Temaet kunne
således både høre under Energistyrelsen, Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, Erhvervsstyrelsen eller det nyoprettede Indenrigs- og Boligministerium.
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Denne konklusion vil besvare de tre hovedspørgsmål, der opstilles i problemformuleringen. Besvarelserne tager udgangspunkt i de forskellige analysers betragtninger og resultater.
1. Hvor mange lokalplaner findes for store solcelleparker i det åbne land, og
hvordan har udviklingen været siden 2013?
Gennem en kvantitativ analyse kan det konkluderes at der pr. april 2021 i alt er 85 lokalplaner, svarende til 3.617 ha., som vedrører opstilling af solcelleparker i hele Danmark. Dette
resultat er fremkommet ud fra opstillede kriterier (se afsnit 6.1.1) og generelle overvejelser
(se afsnit 6.1.2). Ud af de 85 lokalplaner er der 34 lokalplaner, svarende til 837 ha, der er
helt eller delvist udbygget med en solcellepark.
Det kan konkluderes, at der er andre plangrundlag end specifikke lokalplaner, der giver mulighed for at opstille en solcellepark. Den ene mulighed er en landzonetilladelse, men det kan
ses, at solcelleparkprojekterne bliver lokalplanpligtige, når de har en størrelse på 1-2 ha. Der
kan dog ikke siges noget om antallet af solcelleparker, der er opført med en landzonetilladelse, da der ikke findes et fyldestgørende datasæt for landzonetilladelser på landsplan. Den
anden mulighed er at anvende lokalplaner, som er beliggende i erhvervsområder inden for
byzonen. Dette kan der bl.a. ses et eksempel på ved Vandel, hvor en lokalplan til erhvervsformål anvendes til opstilling af en solcellepark.
Udviklingen i antallet af vedtagede lokalplaner pr. år har i perioden 2013-2020 været svingende, men der ses en kraftig stigning i antallet i 2019 og 2020 (se figur 22). En lignende
udvikling ses på gennemsnitsstørrelsen på lokalplanerne , hvor der efter en svingende gennemsnitsstørrelse i de enkelte år fra 2013-2018, sker der en kraftig udvikling i 2019 og 2020
(se figur 23). Det kan derfor konkluderes, at 2020 er det år med flest vedtagne lokalplaner,
nemlig 20 i alt, der har en gennemsnitsstørrelse på 90 ha.
Den geografiske fordeling af disse kan ses på kortet på figur 18. Lokalplanerne fordeler sig
på 40 forskellige kommuner, som det fremgår af kortet på figur 19.
2. Hvad er strategien i kommuneplanerne, og hvordan er der lokalplanlagt for
solcelleparker i 5 udvalgte kommuner?
Ud fra den kvalitativ analyse kan det konkluderes, at der er forskellige tilgange og strategier i kommuneplanerne i de fem udvalgte kommuner. Det ses, at der er sket en udvikling
i retningslinjerne inden for de seneste år. I forbindelse med kommuneplanrevision i flere af
kommunerne ses det, at der sker væsentlige opdateringer i retningslinjerne vedrørende solcelleparker i det åbne land. Disse opdaterede retningslinjer bliver både mere detaljerede, men
kan også siges at være mere vidtgående.
Der er forskellige eksempler på mønstre i de enkelte kommuner, hvor fx Lolland Kommune
har fem lokalplaner samlet i samme område. I Faxe Kommune er lokalplanerne derimod
primært placeret i forbindelse med en motorvej.
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I de fem undersøgte kommuner ses der ikke nogle mønstre i ejerforholdene, og det vurderes,
at der er mange forskellige ejertyper. På en del af de undersøgte lokalplanområder, findes der
tinglyste lejekontrakter, hvor solcelleparken står på lejet grund. Ved tinglysning sikres lejers
rettigheder overfor tredjemand.
Ved en GIS-analyse er det klarlagt, hvor mange naboer, der er til lokalplanområderne indenfor
en afstand af 0-200 m og 200-1000 m. Alle undersøgte lokalplanområder har under 10 naboer
inde for 200 m, med undtagelse af en lokalplan beliggende ved Horslunde by (se figur 38).
I Horslunde er der opført en solcellepark på størrelse med selve byen, og dette eksempel ses
at være særligt bemærkelsesværdigt i forhold til nærhed af naboer.
Der er fokus på beplantning i lokalplanerne i undersøgelsen, men det kan ses, at de nyeste
lokalplaner har mere detaljerede bestemmelser om beplantning end de ældste lokalplaner
har. Der er ligeså forskellige krav i hver kommune til art, bredde og højde på beplantningen.
I forbindelse med lokalplanlægning viser flere kommuner, at der tænkes multifunktionelt.
Dette omhandler solcelleparker, som placeres i forbindelse med vindmøller som en slags
hybridanlæg. Ligeså er der lokalplanlagte arealer på lavbundsjord, så disse kan udtages af
landbrugsdrift. Der er i en enkelt kommune fokuseret på at placere solcelleparker på arealer
langs en motorvej, som allerede i forvejen er belastet af støjgener.
3. Hvilke forhold er relevante at forholde sig til i den fremtidige håndtering af
planlægning for solcelleparker i Danmark?
Gennem udarbejdelse af specialet, er der kommet syv temaer til udtryk, som kan anses for
at være relevante i forhold til den fremtidige planlægning af solcelleparker i det åbne land.
Disse syv temaer ses på nedenstående liste:
1. Status på lokalplaner
2. Placering
3. Udformning
4. Stakeholders
5. Kommunale retningslinjer
6. Statens rolle
7. Udvikling i fremtiden
Temaerne er behandlet gennem resultaterne fra den kvantitative- og kvalitative analyse med
input fra andre relevante kilder og iagttagelser fra specialets udarbejdelse. Temaerne agerer
som oplæg til den fremtidige diskussion af planlægningsområdet vedrørende solcelleparker.
Helt specifikt kan specialet give en status på solcelleparker på landsplan samt give et indblik
i de fem kommuner, som har flest lokalplaner for solcelleparker.
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Perspektivering

På nuværende tidspunkt er det kommunerne, der gennem kommune- og lokalplanlægning
har den største indflydelse på planlægningen. Udviklingen er båret af udviklere, der kan tjene
penge på opstilling af solcelleparker og på salg af grøn strøm. Der er politisk bevågenhed på
området og statslig styring anses som en mulighed.
Byplanarkitekt Holger Bisgaard argumenterer eksempelvis for, at der skal mere statslig planlægning til (Bisgaard 2021). Den nuværende situation ligner den i 1980’erne og 1990’erne,
hvor der kom gang i opstillingen af vindmøller. I den periode prøvede amterne at lave overordnet strategisk planlægning for vindmøller. I planlægningen skulle der bl.a udpeges konkrete områder til opstilling og være krav til, hvordan opstillingen skulle foregå. Derudover
skulle afstand til naboer og hensyn til natur overvejes.
Ifølge Bisgaard er det udelukkende markedet, der bestemmer, hvor solcelleparkerne skal placeres i det åbne land. Det er dermed den enkelte ansøgning, der bestemmer, hvor der placeres solcelleparker. Dette ender med, at solcelleparkerne ligger tilfældigt og uhensigtsmæssigt
i landskabet. Ifølge Bisgaard er kommunerne derudover for små til at varetage denne planlægningsopgave.
Bisgaard mener, at man kunne gøre det samme, som man gjorde dengang med vindmøllerne. Her prøvede man at styre udviklingen ved regionplanlægning i amterne. Det regionale
planlægningsniveau er stort set væk i dag, så på nuværende tidspunkt kan regionerne ikke
lave egentlig arealplanlægning. Til gengæld har staten denne mulighed gennem landsplandirektiver med udpegninger, krav til opstilling og udformning. Afstandskrav og hensyn til
naboer er allerede i dag inddraget i VE-loven. Skulle det ske, at det regionale planlægningsniveau genopstod, kunne det tænkes, at planlægning for solcelleparker blev en opgave for
regionerne.
Tidligere har vi altså haft en lignenede problematik i det åbne land. Vindmøller kan i nogen
grad sammenlignes med solcelleparker, da der i begge tilfælde er tale om vedvarende energianlæg, som har en stor indflydelse på landskabet. Bisgaard peger på en konkret model for
statslig planlægning og styring af solcelleparker. Argumentet er desuden, at det kan lade sig
gøre, fordi det allerede er sket i forbindelse med udviklingen i opstilling af vindmøller.
Det er indiskutabelt, at udviklingen af solcelleparker er drevet af markedet. Ligesom Bisgaard
argumenterer for, kan det overvejes, om det er en dårlig udvikling, da der ikke er overordnede
regler for planlægningen. Omvendt kan det også anses som et sandt eventyr. Den grønne omstilling er båret af private, og det er rentabelt at producere grøn strøm. Solcelleparkerne kan
som sagt køre helt uden statslig støtte. På den måde arbejder markedskræfterne selv henimod
at få produceret mere grøn strøm til gavn for klimaet. Solcellebranchen mener desuden, at
de går en usikker tid i møde, hvor tilslutningstariffer kan komme til at stige, og en skepsis
for solcelleparker kan brede sig i befolkningen. De mener faktisk, at den grønne omstilling
kan gå helt i stå. Holdningerne er mange, og området er komplekst. I sidste ende må det dog
siges at være politiske løsninger, der skal varetage de mange hensyn.
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Anvendte love og bekendtgørelser
Oversigt over relevante love og bekendtgørelser:
• Love
– Elforsyningsloven (Lovbekendtgørelse 2020-02-06 nr. 119 om elforsyning)
– VE-loven (Lovbekendtgørelse 2020-02-07 nr. 125 om fremme af vedvarende energi)
– Planloven (Lovbekendtgørelse 2020-07-01 nr. 1157 om planlægning)
– Landbrugsloven (Lovbekendtgørelse 2020-02-06 nr. 116 om landbrugsejendomme)
– Byggeloven (Lovbekendtgørelse 2016-09-23 nr. 1178
– Miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
– Klimaloven (Lov 2020-06-26 nr. 965 om klima)
• Bekendtgørelser
– Kraftværksbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-12-29 nr. 2244 om tilladelse til
etablering og ændring af elproduktionsanlæg)
– Nettilslutningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-05-30 nr. 743 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker)
– VE-bonusordningen (Bekendtgørelse 2020-12-14 nr. 2161 om VE-bonusordning til
naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker)
– Bekendtgørelse om grøn pulje (Bekendtgørelse 2020-05-30 nr. 742 om grøn pulje)
– BR18 (Bekendtgørelse 2019-12-12 nr. 1399 om bygningsreglement 2018)
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