
Svendborg Byråd

Temamøde om solcelleanlæg
28. Oktober 2019

Svendborgvej 135, V. Skerninge



Program:

• Besigtigelse solcelleanlæg v. Rødkilde Gods

• Velkomst / Rikke Berg

• Beskyttede landskaber /Planværkstedet, Mette Bahrenscheer

• Behovet for VE-energi / Charlotte Vesterlund, Klima- og 

Energikonsulent

• Grundvandsbeskyttelse /Jacob Nørby, Geolog

• Planlægning / Helene Grenild, Planlægger

• Fælles drøftelse



Program:

• Beskyttede landskaber 

/Planværkstedet, Mette Bahrenscheer



Landskabskarakterkortlægning
Baggrund for og anvendelse af landskabskaraktermetoden Naturgrundlaget: 

Terræn, vand og jordbund

Landskabets anvendelse:
Arealanvendelsen i dag 
og de kulturhistoriske lag

De visuelle oplevelser:
Det der skaber rum og variation, 
udsigter, landmarks 
og de markante terrænformer

Både landskabet i dag og forståelse  
for historien og udviklingen

Hvad er et landskab?

Landskabskarakter

Landskabskarakteren er samspillet der skabes mellem: Naturgrundlaget,  
arealanvendeslen og de rumlige/visuelle forhold 

Landskabskarakteren er det der kendetegner et landskab - og samtidig adskiller det fra 
de omkringliggende landskaber

 Vedligeholde    Beskytte    Forbedre/udvikle

Alle landskaber 
har de samme byggesten....

• Skabe et fælles planlægningsgrundlag for landskab

• Fladedækkende og forholdt sig til hele landskabet

• Havde et rent landskabeligt fokus

• Hvor resultatet var systematiske og kunne revideres

• Hvor der arbejdes digitalt 

• Udviklet i et samarbejde mellem SNS, Skov & Landskab 
og udvalgte amter

• Senere er metoden tilpasset det kommunale niveau og 
LKM vejledningen kom i 2007

• Skalaen vi arbejdet i er Kommuneplanskala med 
udgangspunkt i kort 1:25.000

Baggrunden for LKM LKM giver landskabet en stemme

KOMMUNEPLAN
 

SUNDHED

TRAFIK

NATUR

KLIMA

BOLIG

ERHVERV

KULTURARV

LANDSKAB 

Landskabskaraktermetoden
Metodens tre grundlæggende faser:

FASE 4
Implementering i 
Kommuneplanen

Feltture til alle områder
Trin 4

Vi ser på landskabets naturgrundlag, hvordan er 
det dannet og opbygget - terræn, jordbund og vand

Vi ser på de karaktergivende 
elementer - hegn, skellinjer, veje, bebyggelse, be-
plantning og arealanvendelsen

Her får vi et billede af landskabet i dag og en forstå-
else for landskabets udvikling



Det rumlig/visuelle

Vi ser på de rumlige og visuelle forhold og de 
karaktergivende aspekter

Er landskabet enkelt eller komplekst

Hvordan er de rumlige afgrænsninger og hvad er 
landskabets skala

Er der særlige markante elementer 
eller mønstre i landskabet

Er der særlige visuelle oplevelsesmuligheder, 
udsigtspunkter eller er landskabet forstyrret af 
tekniske anlæg

Terræn, natur, skala og kompleksitet

Beplantninger og rum Arealanvendelse

Tekniske anlæg og visuel uro Landmarks og kulturhistorie

Beskrivelser af landskabskarakteren 2. Felttur - vurderinger

Karakterstyrke 
Hvor tydelige er nøglekarakteren/landskabskarateren og samspillet mellem 
naturgrundlaget, og hvordan landskabet er blevet brugt? 

Tilstand 
Hvor intakt er landskabskarakteren og tilstanden af landskabselementerne - 
og hvor forstyrret er området af tekniske anlæg? 

Oplevelsesrige landskaber 
Er der markante udsigter, terrænformer eller kulturbetingede helheder? 

Sårbarhed 
Hvordan påvirkes nøglefunktionerne af udviklingstendenserne - er det en 
landskabskarakter med en lang kontinuitet, er der markante udsigter, mønstre 

eller lignende der er sårbare over for forandringer?



Strategiske mål - fase 3

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder - Giver området et niveau op 

Kystforland - Giver området et niveau op

Værdifulde landskaber

Kystlandskabet og 
Det Sydfynske Øhav

Hvidkilde Herregård i 
dalforløbet ved Hvid-
kilde Sø

Valdemars Slot  
og Bregninge Bakker

Troense by

Egense Ås

Bakkelandskaberne 
med dødisterræn 

Hvad bruges LKM til?

Sagsbehandling og planlægning
LKM giver et fælles udgangspunkt og starter ikke på ny hver gang

Synliggøre en grøn blå strategi
skaber et fælles billede af værdierne

Formidling og dialog

Hvad kan de værdifulde 
landskaber?



Mange spillere på banen
- pres på landskabet

Solceller - udpege +områder  
eller afvente ansøgninger

Hvad siger anbefalingerne?

Frihold det åbne land, klar grænse mellem by og land, 
kystområder skal især friholdes og tekniske anlæg kan 
ikke placeres i de værdifulde landskaber

Arbejd fra byerne og ud

Vælg gode lokaliteter for at opnå en effektiv produktion 
- god solorientering

Foretag konkrete landskabsvurderinger af anlæggene 
i forhold til påvirkning af landskabets karakter, tilstand 
og visuelle oplevelser - også over store afstande

Tænk i sam-lokalisering af energianlæg

Solceller vurderes som reversible anlæg

Kortlæg de kumulative effekter

Retningslinjer for solenergianlæg på terræn:

• Solenergianlæg på terræn må som udgangspunkt ikke placeres i områder med sær-

lige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle økologiske 

forbindelser og potentielle naturområder, ”beskyt” i landskabsanalysen, i kystforlan-

det, herregårdslandskaber, kulturarvsarealer eller fredede naturområder, inden for 

kirkebeskyttelsesområder og kirkebyggelinjer.

• Solenergianlæg på terræn må ikke placeres i kuperet terræn. Solenergianlæg må pla-

ceres på plane arealer eller marker arealer med ensidig hældning mod syd og vest.

• Solenergianlæg på terræn skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til; erhvervs-

bygninger, udnyttede erhvervsområder, byzone, tekniske anlæg eller i landskaber der 

i landskabsanalysen er udpeget som ”tilpas” eller som ”ændre”.

• Der kan arbejdes med placering af solenergianlæg på terræn i energicentre, hvor 

vindmøller, biogas og andre former for energianlæg placeres samlet under hensynta-

gen til ovenstående.

• Anlæggenes udformning skal tilpasses omgivelserne og påvirkning af omgivelserne 

skal om nødvendigt minimeres med beplantning 

Retningslinjer
Svendborg Kommune

• undgå solceller i 
beskyt-landskaber 

• Undgå kuperet terræn 
- OK med ensidig 
hældning mod syd 

• OK i tilknytning til by 
eller ved andre  
tekniske anlæg 

• Kan indpasses fx med 
beplantning

Tanker om indpasning

Frihold de værdifulde landskaber

Følg linjerne i landskab - strukturer 

Pas på at anlæggene ikke bliver for 
store - skala 

Afdæk hvorfra anlæggene vil 
opleves - synlighed og terræn

Anlæg tæt på byerne - skab adgang 
ud i landskabet 

Benyt skærmende beplantning - 
afværge synlighed 

Vær varsom med at ”tage hul på” 
nye landskaber - anlæggene fører 

ofte andre elementer med sig

Når vi kender landskabet...

• ... og dets byggesten og kan vi afdække
hvad der netop her udgør landskabets
værdier - brug LKM til det

• Med LKM starter man ikke på ny - der er
et fælles grundlag

• LKM kan styrke de gode landskabs- 
beslutninger og sikre værdierne

• Brug LKM til at formidle landskabets
”spilleregler” og landskabsværdier, og
tænk i afværgeforanstaltninger



Program:

• Behovet for VE-energi

/Charlotte Vesterlund



Målsætninger

50 % VE i 2025 kan nås ved, at 100 % af strømmen bliver produceret udelukkende fra VE.
Dvs. i Svendborg skal vi sikre produktion af mindst 200 mio. kWh årligt. 
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Vurderinger fra PlanEnergi, oktober 2019

• Lokalt skal vi ikke tænke så meget over de systemmæssige og samfundsøkonomiske 
konsekvenser ved henholdsvis sol og vind på land. Det afgørende er, at få flere 
energianlæg op overalt i landet og gerne øst for Lillebælt.

• Til gengæld kan vi med fordel lave en lokal helhedsvurdering, der bl.a. forholder sig til:
• Eventuelle gener fra de to anlægstyper. De er meget forskellige (visuelt, skygger og støj).

• Vindkraft optager i størrelsesorden 25 gange mindre areal end solceller for at producere samme 
mængde el.

• Solcelleanlæg kan med fordel kombineres med bl.a. beskyttelse af grundvand, strategisk udtagning af 
jord fra omdrift (kulstofbinding) samt mere sammenhængende natur.

I sidste ende kommer det ned til, hvad der kan lade sig gøre lokalt, og hvilken type anlæg 
borgere og politikere kan bakke op om.



Vedvarende energi (%)
Hvor langt er vi – og hvor meget mangler vi?

Godkendte eller opstartede projekter Ansøgte projekter

2018; 26,0%

Rødkilde; 0,4%

Broholm; 2,0%

Tved; 1,5%
Rest; 70,1%

2018+ 
projekter; 

29,9%

Hvidkilde Nord 
solceller; 4,4%

Stenstrup 
solceller; 1,4%

Skjoldemose 
møller; 2,0%

Øvrige 6 
solcellerprojek

ter; 15,5%

Rest; 46,8%



Program:

• Grundvandsbeskyttelse

/ Jakob Nørby



Stor del af kommunen er udpeget som 
Område med Særlig 

Drikkevandsinteresse



Området øst for Svendborg er et 
vigtigt indvindingsområde



Lokalplanområdet for solceller



Men hvad er et BNBO?

• BNBO står for BoringsNært BeskyttelsesOmråde

• Beregnet størrelse af det område, som vandet i magasinet  
strømmer til en boring indenfor et år (store indvindinger)



Umiddelbart ikke et sårbart BNBO



Bek. om krav til kommuneplan-lægning i 
OSD og indvindingsoplande
• friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder til almene 

vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der 
medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Forbud – Som i visse tilfælde kan fraviges, hvis grundvandet sikres.  

Begrundes + Redegørelse for grundvandssituationen



Naturstyrelsens vejledende udtalelse 
om opsætning af solenergianlæg –
juni 2013

• Solenergianlæg er placeret på 'tilladelseslisten', liste 1 i bilag 1, som 
et teknisk anlæg, der kan ligge i NFI, hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 

• OBS: Nye undersøgelser tyder på, at der kan være en vis afsmitning af 
miljøproblematiske stoffer fra solpaneler til omgivelser herunder fra 
overflades antireflektions behandling (kryolit) ligesom anvendelsen 
af rengøringsmidler og evt. skyggemidler med problematiske stoffer 
kan forekomme.  



Solceller som grundvandsbeskytter

• Umiddelbart et plus

Umiddelbart ingen pesticider, kunstgødning eller spildevandsslam
Grundvandsdannelsen er sandsynligvis større end uden.
Afgræsset areal -> varieret flora + insekter
Næringsstoffer fra fåreholdet?



Etablering af solceller i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD vurderes, at være 
‘uproblematisk’ planlægningsmæssigt set.

Solceller i BNBO kan kræve at:

Kommunen redegør overfor Staten, at anlægget ikke medfører øget fare for forurening af 
grundvandet.

I sårbare BNBO’er og NFI anbefales det, at panelerne har en dokumenteret miljøvenlig 
overfladebehandling, og der ikke vil blive anvendt stoffer eller midler, der kan være miljømæssigt 
problematiske. 

OBS – Fredskov ville være det sikre kort mht. grundvandsbeskyttelse.

Solceller har en begrænset levetid, kan afgive stoffer, og der er ikke tinglyst pesticidfri drift mv.

Opsummering 



Program:

• Planlægning

/ Helene Grenild



9 ansøgninger - 3 lodsejere

- flere delområder kommer til



Nationale interesser i 

kommuneplanlægningen

Fire statslige interesseområder:

• Vækst og erhvervsudvikling

• Natur- og miljøbeskyttelse

• Kulturarvs- og 
landskabsbevarelse

• Hensyn til nationale og 
regionale anlæg.



Kulturarvs- og 

landskabsbeskyttelse

”Kommuneplanen skal 
indeholde….retningslinjer til sikring af 
bevaringsværdige landskaber som i 
udgangspunktet skal friholdes for større 
byggerier og tekniske landskaber”

”at bevaringsværdige landskaber 
herunder større sammenhængende 
landskaber, som udgangspunkt ikke 
reduceres”

”kommuneplanen indeholder 
retningslinjer for sikring af kulturhistoriske 
bevaringsværdier herunder 
beliggenheden af værdifulde 
kulturmiljøer”

Kystnærhedszonen



Natur- og miljøbeskyttelse

”Kommunen skal friholde boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO)….for udlæg af 
nye arealer til en arealanvendelse der 
medfører øget fare for forurening af 
grundvandet”

”Hvis kommunen fraviger forbuddet skal den 
udarbejde en grundvandsredegørelse til 
kommuneplantillægget”

Redegørelse skal godtgøre 

- at der er en særlig 
planlægningsmæssig begrundelse for 
placeringen

- at lokalisering uden for de nævnte 
områder er undersøgt og ikke fundet 
muligt

- at faren for forurening af grundvandet 
kan forebygges”



Bindinger i planlægningen 

Udarbejdelse 

af planer

Forhandling 

med staten 

ved 

modstridende 

interesser

Byråd

Igangsæt-

telse af 

planlæg-

ning

Byråd

Endelig 

vedtagelse 

af planer

Behandling af 

klager i 

klagenævnet

Mange modstridende interesser

Forhøring

Indledende 

dialog med 

staten og 

andre 

myndigheder

Klage-

Mulighed

Stor 

sandsynlighed 

for klager 

Høringsperiode

Stor sandsynlig-

hed for mange 

høringssvar

Statsligt veto, hvis 

kommune og stat 

ikke er enige. 

Forhandling

Byråd

Planlæg-

ning

fortsættes

Udarbejdelse 

af planer

Byråd

Igangsæt-

telse af 

planlæg-

ning

Byråd

Endelig 

vedtagelse 

af planer

Få modstridende interesser

Forhøring Klage-

Mulighed

Mindre 

sandsynlighed 

for klager 

Høringsperiode

Mindre 

sandsynlighed 

for mange 

høringssvar

Byråd

Planlæg-

ning

fortsættes



Valg af kriterier 

Størrelse/

CO2-

effekt

Andet



Program:

• Fælles drøftelse



Opsamling

Nedbringelse af CO2 Beskyttede landskaber

Bindinger = Tid GrundvandTid = Penge
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