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HVAD ER EN MILJØVURDERING?
Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der
foretages en miljøvurdering af planer for at minimere eller helt undgå negative
miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan.
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal der gennemføres en miljøvurdering
af planer og programmer, hvor disse udarbejdes indenfor blandt andet fysisk planlægning
og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter
omfattet af lovens bilag 1 og 2. Indeværende projekt er omfattet af bilag 2 pkt. 3a –
industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og vand.
Berørte myndigheder høres, inden der tages stilling til afgrænsning af miljørapporten.
Indholdet i miljøvurderingen er begrænset til de oplysninger, der med rimelighed kan
forlanges med hensyn til høringssvar samt den aktuelle og tilgængelige viden.
Myndigheden skal herefter udarbejde en miljørapport, hvor der sker en grundig behandling
af de enkelte emners påvirkning af miljøet som følge af planens realisering.
Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, foretager Lolland
Kommune en offentlig høring med en 8 ugers frist for offentlighedens og myndigheders
fremsendelse af bemærkninger.
Efter høringsperioden gennemgår Lolland Kommune de indkomne forslag, bemærkninger og
kommentarer med henblik på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet. De
indkomne forslag behandles, inden der træffes beslutning om den endelige vedtagelse af
planen.
Den endeligt godkendte plan med tilhørende miljørapport offentliggøres samtidig med en
sammenfattende redegørelse og et program for overvågning.

Miljørapporten er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med PlanEnergi
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INDLEDNING
Nærværende miljørapport indeholder en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg XX
og Lokalplan XX for solcelleanlæg ved Rødby Fjord.
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter har
myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Indeværende projekt er omfattet af bilag 2 pkt. 3a – industrianlæg til fremstilling af
elektricitet, damp og vand, og derfor skal planerne miljøvurderes, hvilket betyder, at der
sammen med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg skal udarbejdes en miljørapport.
Lolland Kommune, har på baggrund af projektansøgning, screening og høring af berørte
myndigheder afgrænset miljørapporten til at omhandle planernes mulige konsekvenser for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kystnærhedszonen
Landzonen
Landskabelige forhold
Geologisk interesseområde
Arkæologiske interesser
Lavbundsareal
Økologiske forbindelser
Åbeskyttelseslinjen
Eksisterende og potentielle naturbeskyttelsesområder
Bilag 4-arter
Elproduktion og reduktion af emission af kuldioxid
Kumulative effekter
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IKKE TEKNISK RESUMÉ
Opsummering af den samlede miljøvurdering
Lolland Kommune ønsker med Lokalplan XX og Kommuneplantillæg XX at give mulighed for
etablering af solcelleanlæg i det inddæmmede areal Rødby Fjord.
Projektet giver mulighed for opførelse af solcelleanlæg på et ca. 266 ha stort areal.
Solcelleanlæggene placeres på flere ikke sammenhængende markarealer nordvest for
Rødbyhavn, centralt i det inddæmmede areal Rødby Fjord.
Baggrunden er en bygherres ønske om at opstille et solcelleanlæg med en kapacitet på op til
175 MWp og en årlig produktion på cirka 180.000 MWh. Det svarer til, at solcelleanlægget vil
kunne forsyne omkring 55.000 husstande (3275 kWh pr. husstand) med vedvarende el til
apparater og lys.
Der er ikke angivet andre alternativer til planerne end 0-alternativet, hvorved området
fortsat forbliver dyrket landbrugsjord.
Solcelleanlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles på
parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Der kan blive tale om paneler på faste
stativer eller på stativer med trackermekanisme, som drejer panelerne mod solen i løbet af
dagen.

Solceller monteret på stativer med trackermekanisme

Solceller monteret på faste stativer

Solpanelerne får en højde på op til 3,95 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt
valg af model. Friarealet mellem rækkerne af solpaneler kan variere, og er størst ved
opstilling af solpaneler på stativer med trackermekanisme.
Anlæggets levetid vurderes til at være 30 år. Når anlægget er udtjent, bliver det fjernet og
arealet reetableres, så det igen kan anvendes som landbrugsjord.
Området til solceller består af syv delområder.
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Solcelleområdes delområder er markeret med rødt.

Delområderne til solceller ligger midt på den tidligere fjordbund, som siden 1930’erne har
været drænet og dyrket. Nærmeste oprindelige kystlinje er ved Magleholm, en tidligere ø i
den nu inddæmmede Fjord, som ligger i en afstand af omtrent 70 meter fra det vestligste
punkt i delområde A. Kanalerne i området holder den tidligere fjordbund tørlagt og opdeler
landskabet i mindre fraktioner. Den manglende visuelle kontakt til havet har betydning for
landskabets karakter, som ikke fremtræder som et typisk kystlandskab. Hele
lokalplanområdet ligger inden for området med drænet fjordbund, der er gennemskåret af
lange lige drænkanaler.
Der er udarbejdet visualiseringer af solcelleanlægget som kan ses i afsnittet om
landskabelige forhold. Visualiseringerne viser den visuelle påvirkning af landskabet i
nærområdet omkring lokalplanområdet. Området hvori solcellerne placeres, er i det
lavtliggende og flade terræn ved Rødby Fjord. Diget langs kysten medfører, at der ikke er
visuel kontakt mellem kysten og landskabet inde i landet. Solceller samt tilhørende anlæg er
i høj grad afskærmet mod omgivelserne af eksisterende bevoksning. Den eksisterende
bevoksning skal ifølge lokalplanen suppleres med yderlige bevoksning, så synligheden af
solcelleanlægget sløres og den visuelle påvirkning af landskabet mindskes.
På baggrund af ovenstående er det vurderet, at der ikke vil være en væsentlig visuel
påvirkning af oplevelsen af kystlandskabet ved Rødby Fjord.
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Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne, og at
der i den forbindelse skal udarbejdes en miljørapport. Lolland Kommune har gennemført en
afgrænsning af miljørapportens indhold og har vurderet, at der skal gennemføres en
miljøvurdering af planernes mulige konsekvenser for følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kystnærhedszonen
Landzonen
Landskabelige bevaringsværdier
Geologisk interesseområde
Arkæologiske interesser
Lavbundsareal
Økologiske forbindelser
Åbeskyttelseslinjen
Eksisterende og potentielle naturbeskyttelsesområder
Bilag IV-arter
Elproduktion og reduktion af emission af kuldioxid
Kumulative effekter

Miljøvurderingen påviser, at kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages uden væsentlige
påvirkninger af miljøet under forudsætning af:
•
•
•
•

At der etableres et 6-rækket plantebælte langs delområdernes afgrænsning, på
strækninger, hvor der ikke findes eksisterende beplantning.
At der holdes en respektafstand til Hovedkanal, Nordkanal og Rødby Kanal i form af en
bræmme på 10 meter, der friholdes for beplantning, solcelleanlæg og teknikbygninger.
At Lolland Kommune meddeler dispensation til at bygge inden for åbeskyttelseslinje.
At der foretages en arkæologisk forundersøgelse i samarbejde med Museum LollandFalster.

Overvågning af de i lokalplanen beskrevne bestemmelser vil ske i forbindelse med
byggesagsbehandling og efter anlægget er sat i drift.
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Planindhold
Lolland Kommune ønsker med planerne at give mulighed for opførelse af et op til 266 ha
stort solcelleanlæg til strømproduktion. Solcelleanlæggene placeres på flere ikke
sammenhængende markarealer nordvest for Rødbyhavn, centralt i det inddæmmede areal
Rødby Fjord.

Kort 1: Lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdet er markeret med rød

Solcelleanlægget vil få en kapacitet på op til 175 MWp og en årlig produktion på cirka
180.000 MWh. Det svare til svarer til, at solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 55.000
husstande (3275 kWh pr. husstand) med vedvarende el til apparater og lys.
Det er relevant for miljøvurderingen, at lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen
og den inddæmmede Rødby Fjord, der er udpeget som lavbundsområde og som indeholder
landskabelige bevaringsværdier. Desuden ligger dele af området inden for
åbeskyttelseslinjen og en større del inden for en økologisk forbindelse, der er udpeget
omkring kanalerne i området. Endelig er størstedelen af området omfattet af det nationalt
geologisk interesseområde Dannemare-Rødby Fjord.
Lokalplanens delområder er afgrænset af flere lokalplanlagte områder til tekniske anlæg, se
kort 2:
•
•
•
•

Vindmøller ved Rødby Fjord
Solceller ved Rødby Fjord
Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord
Solceller ved Langelinie solcellepark
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Kort 2: Placering af lokalplanområdet i forhold til eksisterende lokalplanlagte områder med tekniske formål som solcelleanlæg og
vindmøller. Udvidelsen af solcelleanlæg ved Rødby Fjord er ikke opført endnu, men de mange anlæg vil danne et samlet
energilandskab i Rødby Fjord.

Den nordligste del af delområde B overlapper lokalplanen 360 – Vindmøller Rødby Fjord. Ved
vedtagelse af nærværende lokalplan vil den del af lokalplan 360 der overlapper blive aflyst.
Det vil ikke have negativ påvirkning på de eksisterende vindmøller, da der friholdes
arbejdsareal ved vindmøllerne og adgangsvejen til vindmøllerne bibeholdes.
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Beskrivelse af anlægget
Solcellerne
Solcelleanlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles på
parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Der kan blive tale om paneler på faste
stativer eller på stativer med trackermekanisme, som drejer panelerne mod solen i løbet af
dagen.

Solceller monteret på faste stativer

Solceller monteret på stativer med trackermekanisme

Solpanelerne får en højde på op til 3,95 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt
valg af model. Friarealet mellem rækkerne af solpaneler kan variere, og er størst ved
opstilling af solpaneler på stativer med trackermekanisme.
Anlæggets levetid vurderes til at være 30 år. Når anlægget er udtjent, bliver det fjernet og
arealet reetableres, så det igen kan anvendes som landbrugsjord.
Teknikbygninger
Ud over solcellepaneler etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i
området. Teknikbygningerne har en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter, og der etableres i
omegnen af 20 invertere og 1 transformerkiosk pr. hektar. Alle kabler føres som jordkabler.

De hvide kasser under solcellerne er invertere, som omdanner
jævnstrømmen til vekselstrøm

Eksempel på en teknikbygning, her en typisk transformerkiosk der
transformere strømmen op til 10 kV

Transformerstation
Der reserveres areal til etablering af én større 60/10 transformatorstation i tilknytning til
solcelleanlægget. Transformatorstationen etableres i det nordligste hjørne af delområde I, og
vil samlet set optage et areal på op til en halv hektar.
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Den nye transformatorstation vil indeholde:
• Udendørs tekniske anlæg op til 2000 m2 med højder op til 7 meter, bortset fra
lynafledere, som kan blive op til 15 meter høje.
• En teknikbygning på op til 250 m2 med en højde på op til 5 meter.

Snittegning af teknikbygning på en transformerstation

Eksempel på udendørsanlæg

Eksempel på transformatorstation
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EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet ligger omkring 5 kilometer vest for Rødby i den sydlige del af Lolland
Kommune. Lokalplanområdet ligger i landzone, der anvendes til almindelig landbrugsdrift.
Lokalplanområdet består af syv delområder, se kort 1 og 2:


Delområde A består hovedsageligt af landbrugsarealer med læbælter mod øst og vest.
Delområdet afgrænses af landbrugsarealer mod syd og vest, af markvej mod nord og
hovedkanalen mod syd.



Delområde B består udelukkende af landbrugsarealer og ligger delvist indenfor
lokalplan for Vindmøller ved Rødby Fjord. Delområdet afgrænses af landbrugsarealer
mod nord og lokalplan for Langelinie Solcellepark mod vest og syd, samt Langelinie
mod øst.



Delområde C består primært af landbrugsarealer indeholdende et område med træer i
den nordlige del samt læbælter mod syd og sydvest. I den sydvestlige del er en
maskinhal placeret. Området afgrænses af lokalplan for Langelinie Solcellepark mod
Nord, delområde E mod syd, Mellemnorskanal mod vest og Langelinie samt Langs
Vejlevej mod øst og sydøst.



Delområde D består udelukkende af landbrugsarealer med en række træer og buske
langs den sydlige afgrænses af området. Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord
afgrænser området mod øst, Langelinie mod vest samt landbrugsarealer mod nord og
syd.



Delområde E består af landbrugsarealer og gennemskæres af Mellemnorskanalen.
Området afgrænses af delområde C mod nord, Langs Vejlevej mod øst og
landbrugsarealer mod syd og vest. Områderne B, C, D, E og til dels F ligger nærmest
sammenhængende og de kan blive opfattet som et sammenhængende område.
Delområde D binder dem sammen med lokalplanområderne Solceller ved Rødby Fjord
og Udvidelse af solceller ved Rødby Fjord.



Delområde F består af landbrugsarealer med et læbælte midt gennem området og
gennemskæres af Øster Skarholms Rende. Området afgrænses af Mellemnorskanal og
lokalplan for Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord mod nord og af
naturbeskyttelsesområder mod syd og øst. Området vil opfattes som
sammenhængende med to delområder fra Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby
Fjord.



Delområde G består af landbrugsarealer med flere små læbælter og gennemskæres
delvist af Mellemnorskanal som også afgrænser området mod nord. Delområdet
afgrænses ydermere af landbrugsarealer mod øst og vest samt Klokkerholmvej mod
syd.

Lokalplanområdet ligger midt på den tidligere fjordbund, som siden 1930’erne har været
drænet og dyrket. Nærmeste oprindelige kystlinje er ved Magleholm, en tidligere ø i den nu
inddæmmede Fjord, som ligger i en afstand af omtrent 70 meter fra det vestligste punkt i
delområde A. Ved dræning og bortpumpning af vand holdes den tidligere fjordbund tørlagt og
de lange lige kanaler opdeler landskabet i mindre fraktioner. Den manglende visuelle kontakt
til havet har betydning for landskabets karakter, som ikke fremtræder som et typisk
kystlandskab.
Lokalplanområdet er en del af det inddæmmede areal Rødby Fjord, der tidligere var et
lavbundet fjordområde. Den tidligere kystlinje fremstår ikke tydeligt i terrænet, som er
meget fladt. Rødby Fjord er lavtliggende og gennemskåret af kanaler og grøfter, som via
Kramnitse pumpestation og sluse afvander området til Femern Bælt.
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Der er cirka 800 meter til kysten fra nærmeste punkt i delområde F. Kysten er er beskyttet
af et knap fire meter højt dige, der hindrer udsyn over havet. Den manglende visuelle
kontakt til havet har betydning for landskabets karakter, som ikke er et typisk
kystlandskab. Landskabet er præget af læhegn langs de lange lige vejforløb og mellem de
enkelte markfelter. Der er enkelte mindre skovpartier i området herunder den lille Grønlund
Skov, som ligger mellem delområde A og C.

Udsigt over kanten af Magleholm.
Eksisterende læhegn i området.

Landskabet umiddelbart omkring lokalplanområdet er relativt bebyggelsestomt med få
fritliggende gårde og boliger. Langs kysten mod Femern Bælt ligger sommerhusområder ved
Kramnitse og Bredfjed II. Sommerhusområdet Kramnitse er beliggende ca. 300 meter syd for
delområde E og 330 meter sydvest for delområde F. Sommerhusområderne ved Kramnitse er
afskærmet i retning af lokalplanområdet af levende hegn, og udsigten er begrænset af
eksisterende bevoksning og levende hegn.
Sommerhusområdet Bredfjed II er beliggende 450 meter syd for delområde G og er
afskærmet i nordøstlig retning mod lokalplanområdet. Mod øst vil eksisterende bevoksningen
delvist afskærme udsigten til lokalplanområdet.
De nærmeste offentlige veje omkring lokalplanområdet er Langelinie, Langs Vejlevej
Kramnitsevej og Hobyvej / Mindestensvej, se kort 1.
Der er levende hegn på øst- og vestsiden af delområde A. Ved delområde B, C og D er der
levende hegn mod Langelinie, og mellem delområde C og E. Delområde F og G er afgrænset
af mindre linjer af levende hegn mod primært sydøst.
Der er en del vindmøller i og omkring Rødby Fjord og i tråd med kommuneplanen, hvor
området er udlagt til potentielle store solcelleanlæg, er der opført og lokalplanlagt for en
række solcelleanlæg i området. Se Kort 3. Vindmøllerne er synlige over store afstande,
mens solcellerne oftest er mest synlige fra nærområdet. I området omkring de eksisterende
solceller medfører solceller og vindmøller tilsammen, at området får et teknisk præg. Ved
opførsel af solceller på de eksisterende lokalplanlagte områder vil dette forstærkes og
landskabet vil fremstå som et energilandskab.

11

MILJØRAPPORT – Solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Kort 3: Placering af lokalplanområdet (markeret med rødt) i forhold til planlagte tekniske anlæg (markeret med
gråt). Når alle anlæg er realiseret, vil de mange anlæg tilsammen danne et samlet fremtidigt energilandskab i
Rødby Fjor.

0-ALTERNATIVET
Lovens krav til alternativer er først og fremmest et krav om at beskrive 0-alternativet dvs.
den situation, hvor planerne ikke vedtages. Det indebærer en fremskrivning af den
udvikling, der må forventes i området uden de foreslåede planer, men inden for rammerne
af eksisterende planlægning.
Der er til Kommuneplantillæg XX og Lokalplan XX ikke angivet andre alternativer til planen
end 0-alternativet.
Såfremt planen ikke gennemføres, må det forventes, at planområdet fortsat anvendes til
konventionel landbrugsmæssig drift.

MILJØVURDERING AF PLANERNE
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter har
myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Indeværende projekt er omfattet af bilag 2 pkt. 3a – industrianlæg til fremstilling af
elektricitet, damp og vand, og derfor skal planerne miljøvurderes, hvilket betyder, at der
sammen med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg skal udarbejdes en miljørapport.
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Lolland Kommune, har på baggrund af projektansøgning, screening og høring af berørte
myndigheder afgrænset miljørapporten.
Oplæg om afgrænsning af miljørapporten samt idéoplæg vedrørende projektet har været
sendt i høring hos berørte myndigheder og i offentlig debat fra den XX 2019 til den XX
2019. Der indkom følgende bemærkninger:
I denne tabel skal indsættes de nye høringssvar fra dette projekt. I tabellen er de tidligere
høringssvar fra Lange Linie.

Der indkom en flere bemærkninger vedrørende bevaring af og hensyntagen til naturen i
Rødby Fjord. Naturbeskyttelsesinteresserne i området er behandlet og vurderet i
miljørapporten.
Dertil kom et høringssvar fra Museum Lolland-Falster som anbefaler, at der forud for
anlæggelsen af solcelleanlæggene udføres en arkæologisk forundersøgelse af eventuelle
arealer, hvor der skal foregå sammenhængende jordarbejder jf. museumslovens kapitel 8 §
26.
Endelig indkom et forslag om at udvide lokalplanområdet, så det omfatter matrikel 74 b,
Rødby Fjord, Gloslunde. På baggrund af forslaget er delområde 4 tilføjet til det oprindelige
forslag.
Efterfølgende har Lolland Kommune afgrænset miljørapporten til at omfatte følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kystnærhedszonen
Landzonen
Landskabelige bevaringsværdier
Geologisk interesseområde
Arkæologiske interesser
Lavbundsareal
Økologiske forbindelser
Åbeskyttelseslinjen
Eksisterende og potentielle naturbeskyttelsesområder
Bilag 4-arter
Elproduktion og reduktion af emission af kuldioxid
Kumulative effekter

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og nærmeste punkt i
lokalplanområdet ligger ca. 800 meter fra kysten.
Ifølge planloven skal landets kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke
er afhængige af kystnærhed, og der må kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der
er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Desuden skal der ved planlægning for bebyggelse og anlæg i de kystnære områder oplyses
om den visuelle påvirkning af omgivelserne.
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Kort 4: Kystnærhedszonen

Relevante miljøbeskyttelsesmål
Statslige interesser i kommuneplanlægningen:
•

Den kommunale planlægning skal som udgangspunkt friholde og ikke opsplitte de
åbne kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder. Der kan kun
inddrages nye arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering (Planloven §5a og b)
Kommuneplan 2017-2029:

•

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere byudvikling,
tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed.
Anlæg, der nødvendigvis skal have en kystnær placering, skal som udgangspunkt
lokaliseres, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

•

Kystnærhedszonen er en planlægningszone og ikke en forbudszone. Reglerne hindrer ikke, at
nødvendige arealer kan inddrages i kommune- og lokalplanlægningen, men der stilles krav
om, at det sker på baggrund af en grundig planlægning, der tager de fornødne hensyn til de
kystlandskabelige helheder.
Området er udlagt til solcelleanlæg i kommuneplanen
Lokalplanområdet ligger i et område, der i kommuneplan 2017-2029 er udpeget til at huse
potentielle store solcelleanlæg, jf. retningslinje 11.8.4. Se Kort 5 side 14. Delområde B
ligger delvist inden for kystnærhedszonen.
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Områderne til potentielle store solcelleanlæg er blevet udlagt på baggrund af et ønske om at
samle større vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i landskaber, som er
tyndt befolkede, og hvor landskaberne vurderes at have en lav sårbarhed. Dermed
begrænses den visuelle påvirkning til få afgrænsede områder og andre mere sårbare
områder friholdes.
Ved at benytte den udvalgte lokalitet til
solceller, giver placeringen mulighed for at
udnytte den eksisterende energiinfrastruktur
til vindmøllerne og solcellerne, der grænser op
til lokalplanområdet.
Solindstrålingen ved kysterne er generelt
større end inde i landet, og dermed vil
solcelleanlæg placeret i nærkystområderne
producere mere energi, end anlæg placeret
inde i land.
Ingen visuel kontakt til kysten
Landskabet i og omkring lokalplanområdet er
præget af de lavtliggende inddæmmede
områder, og den meget flade, og kun svagt
Illustration viser solindstråling for Danmark i
bølgede moræneflade, som tegner den
kWh/m2/år baseret på målinger foretaget af
oprindelige kystlinje. Det knapt 4 meter høje
Danmarks Meteorologiske Institut.
dige mod Femern Bælt, sydvest for
lokalplanområdet, hindrer udsyn over havet. Kanalerne i området er med til at holde den
tidligere fjordbund tørlagt og til at opdele landskabet i mindre fraktioner. Den manglende
visuelle kontakt til havet har betydning for landskabets karakter, som ikke fremtræder som
et typisk kystlandskab.
Planlovens §16 stk. 3 stiller krav til lokalplanlægningen om at redegøre for visuel påvirkning
af omgivelserne ved planlægning for anlæg indenfor kystnærhedszonen.
For at kunne få en idé om, hvordan solcelleanlæggene vil blive oplevet i landskabet, er der
udarbejdet visualiseringer fra relevante punkter i området. Se afsnittet om Landskabelige
bevaringsværdier.
Vurdering
Lokalplanområdet er placeret i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning af
potentielle områder til store solcelleanlæg og i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg,
som er den planmæssig begrundelse for lokaliseringen. Den funktionelle begrundelse for
placeringen er nærheden til det overordnede el-transmissionsnet og muligheden for at
udnytte den eksisterende energiinfrastruktur til vindmøllerne og solcellerne.
Lokaliseringen af det nye tekniske anlæg følger hovedprincipperne for planlægning i
kystnærhedszonen:
•
•

Anlægget placeres bag eksisterende sommerhusområder
Anlægget placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg – vindmøller og
solcelleanlæg
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•

Størstedelen af anlægget placeres indenfor et i kommuneplanen udpeget område til
store solcelleanlæg. Derved sikres det, at øvrige åbne kystnærhedsområder påvirkes
mindst muligt.

Dertil kommer, at solinstrålingen i området er højere end længere inde i land.
Visuel påvirkning af landskabet inden for kystnærhedszonen
Visualiseringerne viser den visuelle påvirkning af landskabet i nærområdet omkring
lokalplanområdet. Lokalplanområdet er placeret i det lavtliggende og flade terræn ved
Rødby Fjord. Diget langs kysten medfører, at der ikke er visuel kontakt mellem kysten og
landskabet inde i landet. Solceller samt tilhørende anlæg inden for lokalplanområdet er i høj
grad afskærmet mod omgivelserne af eksisterende bevoksning. Den eksisterende
bevoksning skal ifølge lokalplanen suppleres med læhegn, således, at anlæggets synlighed
sløres og den visuelle påvirkning af landskabet mindskes.
På baggrund af ovenstående er det vurderet, at der ikke vil være en væsentlig visuel
påvirkning af oplevelsen af kystlandskabet ved Rødby Fjord.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Kommuneplanen stiller krav om afskærmende beplantning som afhjælpende
foranstaltninger for den visuelle påvirkning af omgivelserne skal der plantes 6-rækkede
læhegn omkring anlægget, der kan skærme for indsyn til solcellepanelerne, jf.
kommuneplanens retningslinje 11.8.6 og 11.8.7. Hvor der er eksisterende bevoksning
suppleres denne. Se mere under afsnittet om Landskabelige bevaringsværdier.
Konklusion
Det i lokalplanen nævnte anlæg vurderes at være i overensstemmelse med relevante
miljøbeskyttelsesmål og vurderes ikke at ville medføre en forringelse af oplevelsen af
kystlandskabet, såfremt de nævnte afhjælpende foranstaltninger etableres. Den
planmæssige begrundelse for placering i kystnærhedszonen er kommuneplanens udpegning
af området som velegnet til placering af store solcelleanlæg.
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Områder til potentielle store solcelleanlæg
Solcelleanlægget placeres i landzone i tilknytning til eksisterende energiproducerende
anlæg.

Relevante miljøbeskyttelsesmål
Statslige interesser i kommuneplanlægningen:
•
•

•

Det er en statslig interesse, at Danmarks energiforsyning på lang sigt skal være
uafhængig af fossile brændsler. (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2017)
Kommuneplanens retningslinjer for landzoneadministration skal som
udgangspunkt sikre friholdelse af det åbne land for anden bebyggelse end den, der
er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. (Vejledning om
landzoneadministration Planlovens §§ 34-38, 2002), (Naturstyrelsen, 2013)
Industri og tekniske anlæg bør placeres i tilknytning til byområder, medmindre de
som vindmøller er afhængige af en placering i det åbne land.

Kommuneplan 2017-2029:
•

•

Tekniske anlæg bør fortrinsvis placeres i byerne og i nærheden af andre tekniske
anlæg. Ved placering af anlæg i det åbne land skal der tages hensyn til natur,
miljø, landskab, kulturarv og kirkeomgivelser. Retningslinje 11.1
Store solcelleanlæg, der er anlæg over 400 KW, bør placeres bynært eller i
nærheden af eksisterende energianlæg og andre større tekniske anlæg, samt i
nærheden af overordnede el-transmissionsledninger. Retningslinje 11.8.5

Lokalplanområdet ligger i et område, der i kommuneplan 2017-2029 er udpeget til at huse
potentielle store solcelleanlæg på baggrund af områdets nærhed til eksisterende
energianlæg. Se Kort 5: Potentielle områder til solceller.
Området til solcelleanlæg ligger med undtagelse af en del af delområde G indenfor
udpegningen af område til potentielle store solcelleanlæg.
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Kort 5: Potentielle områder til solceller. Kort 11.8.1 fra Kommuneplan 2017-2029 Lolland Kommune. Den blå oval
angiver områder til potentielle store solcelleanlæg. Øvrige signaturer viser eksisterende kommuneplanrammer og
lokalplaner.

Vurdering
Det er vurderet, at anlægget kan placeres i landzone, idet lokaliteten er i overensstemmelse
med kommuneplanens udpegning af områder til store solcelleanlæg, og placeringen sker i
tilknytning til eksisterende anlæg og infrastruktur under hensyntagen til øvrige
beskyttelsesinteresser.
Delområde G er delvist placeret indenfor udpegningen af området til potentielle store
solcelleanlæg men som samlet solcelleanlæg med placering i nærheden af eksisterende
energianlæg og andre større tekniske anlæg, samt i nærheden af overordnede eltransmissionsledninger er projektet overordnet set i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinjer.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Intet at bemærke.
Konklusion
Lokaliseringen af et solenergianlæg ved Rødby Fjord er i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinjer for placering af tekniske anlæg i det åbne land.
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Landskabelige forhold

Relevante miljøbeskyttelsesmål
Kommuneplan 2017-2029, målsætninger:
1.
Forandringer skal som udgangspunkt ske i respekt for den karakter og de
stedbundne kvaliteter, der knytter sig til landskaberne. Der skal lægges særlig
vægt på at bevare værdifulde jordbrugslandskaber.
2.
Landskabelige bevaringsværdier skal sikres og styrkes gennem forvaltning og
planlægning, men det kan også ske gennem eksempelvis landskabspleje, natur- og
kulturarvsgenopretning, fredning og formidling.
3.
Adgangen til og sammenhængen mellem de værdifulde jordbrugslandskaber
skal sikres og udbygges for bl.a. at styrke turismen, friluftslivet, naturen og
kulturarven.
Retningslinje 8.1.2
 I værdifulde jordbrugslandskaber skal landskabets karaktertræk samt rumlige og
visuelle kvaliteter i videst muligt omfang sikres og forbedres gennem planlægning
og forvaltning. Der må som hovedregel kun opføres byggeri og anlæg, der er
erhvervsmæssigt nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Øvrigt
byggeri, anlæg, terrænændringer eller ændret arealanvendelse kan kun ske for at
varetage væsentlige planlægnings- eller samfundsmæssige hensyn. Offentligheden
bør sikres adgang til at opleve landskabskvaliteterne.
Dele af området til solcelleanlæg i delområde F og G er placeret i et område som i
Kommuneplan 2017-2029 er udpeget som værdifuld jordbrugslandskaber, se kort 6. Inden
områder udpeget som værdifulde jordbrugslandskaber kan inddrages til andre formål end
jordbrug, skal det dokumenteres, at det sker for at varetage væsentlige planlægnings- eller
samfundsmæssige hensyn.
Nye arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig og funktionel
begrundelse, hvis det sker i værdifulde jordbrugslandskaber.
Hensigten er, at landbrugsjord ikke unødigt inddrages til andre formål, og at der hvis det
inddrages tages størst muligt hensyn til landbrugsinteressen.
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Kort 6:De værdifulde jordbrugslandskaber er vist med grøn skravering. Lokalplanområdet er markeret med rødt.

Store dele af Lolland Kommune er udpeget som værdifulde jordbrugslandskaber og
solcelleanlæg kan med fordel indpasses, hvor klimaudfordringerne gør marginale jorde
mindre rentable til jordbrugsformål, f.eks. hvis perioden, hvor de står under vand i foråret,
truer vinterafgrøder, eller hvor længere tørkeperioder går ud over høstudbyttet. Anlæggene
kan således placeres i områder, hvor anvendelsen og udbyttet ellers bliver mere ustabilt.
Planlægning for solceller i området betragtes som midlertidigt, som ikke udelukker mulighed
for at benytte arealerne til jordbrugsmæssig drift fremadrettet.
Eksisterende forhold/Beskrivelse af området
Generelt er landskabet i og omkring lokalplanområdet domineret af landbrugsmæssig drift
med store markparceller, som er indbyrdes adskilt af læhegn og afvandingskanalerne i
området. Inden for lokalplanområdet drives jordbruget som konventionel dyrket
landbrugsjord, dvs. arealerne dyrkes med almindelig jordbehandling, gødskning og
sprøjtning.
Alle delområderne grænser op til kanalerne hvor delområde A som det eneste op til
Hovedkanal mod syd. Delområde B grænser som den eneste op mod Nordkanal mod
nordvest og mod Rødby Kanal som løber langs delområde B, C og D. Mellemnordskanal
løber fra øst gennem delområde F, nord om delområde G, gennem delområde E og langs
delområde C for at ende ud i Hovedkanal, se kort 6.
Generelt er kanalerne i området ikke markante, med mindre man oplever dem på langs. De
’forsvinder’ let i det meget flade landskab, hvor der stort set ikke er terrænbevægelser.
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Billedet er taget hvor Langelinie og Rødby Kanal krydser. På billedet ses et langt kig over det flade landskab og
Rødby Kanal.

Lange frie kig over de flade agre, bliver ofte begrænset af levende hegn og mindre
skovbeplantninger langs vejene i området. På punkter uden eksisterende bevoksninger er det
muligt at få lange kig over det flade landskab. Visuelt betyder de mange læhegn, at
landskabet får en varieret rumlig struktur med korte og længe kig ind til de forskellige
landskabsrum. I afsnittet om eksisterende forhold er de eksisterende læhegn nærmere
beskrevet.
Udover eksisterende læhegn forventes omkringliggende vedtagne lokalplaner at medføre
flere solcelleanlæg og heraf flere levende hegn i området. Dette vil bidrage til yderlige
bevoksning i området, når solcelleanlæggene med tilhørende beplantningsbælter etableres.
Dette vil medføre en væsentlig ændring af den generelle opfattelse af landskabet som
varieret med korte og lange kig over primært store landskabsrum. De eksisterende og de
planlagte solcelleanlæg vil tilsammen være med til at ændre karakteren og opfattelsen af
landskabet. Ændringen vil ske fra opfattelsen af et landskab med korte og lange kig over
primært åbne landskabsrum, til i højere grad at indeholde mindre landskabsrum der opdeles
af læbælter og begrænser muligheden for de lange kig over landskabet.
Afskærmende beplantning
I henhold til kommuneplanens retningslinje 11.8.6 skal store solcelleanlæg sløres med
beplantning. Beplantningen bør udformes således, at landskabet ikke påvirkes i væsentlig
grad og skal udføres med mindst 6-rækket plantebælte.
Lokalplanens formål er blandt andet at sikre at der etableres afskærmende beplantning og
planens retningslinje 8.1 samt bilag 2 angiver placering og dimensioner på beplantningen.
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Hvor der ikke findes skærmende beplantning i form af læhegn eller større bevoksninger, vil
der i forbindelse med etablering af anlæggene blive plantet læhegn med seks rækker
omkring de enkelte områder. Læhegnsplantning vil bestå af egnstypiske hjemmehørende
arter.
Når hegnet når en væksthøjde på omkring 3 meter (efter 3-4 vækstsæsoner), vil det
afskærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Solcelleanlæggene indhegnes
desuden med trådhegn på op til 2m af sikkerhedsmæssige årsager. Trådhegnet placeres på
indersiden af de levende hegn og hæves 20cm så det tillader mindre dyr at passere området.

Kort 7. Viser eksisterende beplantning (grøn stribet linje) og fremtidig beplantning (grøn linje).

Delområde A afskærmes langs den nordlige afgrænsning, som er parallel med Hobyvej /
Mindestensvej og langs grænsen ned mod Hovedkanalen. Det er ikke nødvendigt at etablere
nyt hegn mod nordvest og syd, idet eksisterende beplantning afskærmer i tilstrækkelig grad
i retning af Hobyskov.
Delområde B afskærmes af nyt levende hegn mod nord. Mod øst afskærmes arealet af det
tætte hegn langs Langelinie og mod vest af den beplantning, som skal etableres omkring
naboområdets solcelleanlæg samt eksisterende beplantningsbælte i nærområdet.
Delområde C afskærmes af ny beplantning langs afgrænsning mod vest. Delområdet
afskærmes af eksisterende levende hegn mod Langelinie og Langs Vejlevej.
Delområde D afskærmes mod nord, syd og vest. Mod vest afskærmes området af
eksisterende solcelleanlæg med tilhørende beplantning.
Delområde F afskærmes mod både nord, syd, øst og vest med undtagelse af en mindre
strækning med eksisterende levende hegn.
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Delområde G afskærmes mod nord, syd, øst og vest bortset fra strækninger med
eksisterende levende hegn.
Det anbefales, at der til de nye levende hegn vælges arter, som kan danne en naturlig
sammenhæng med de eksisterende levende hegn i området.

Visualiseringer
For at give en idé om, hvordan solcelleanlæggene vil blive oplevet i landskabet, er der
udarbejdet visualiseringer fra forskellige steder.
Fotopunkterne er valgt, så de viser det der kan ses af delområderne fra nærmeste veje og
fra punkter i landskabet. En del af fotopunkterne er taget forholdsvis tæt på områderne til
solcelleanlæg, da solcellerne oftest ikke er synlige fra større afstande på grund af deres
højde, eksisterende bevoksning og det flade terræn.
Fotopunkterne fremgår af Kort 8 og på de følgende sider er vist både eksisterende og
fremtidige forhold til sammenligning. Der er ikke indsat afskærmende bevoksning på
visualiseringerne. Dette er valgt for at kunne vise solcelleanlæggene ved nyetablering, hvor
de fremstår mest synligt.

Kort 8: Kort over placering af visualiseringspunkter i forhold til lokalplanområdet
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Fotopunkt 1. Eksisterende forhold: Udsigt mod øst fra Kramnitsevej. Man ser i retning mod delområde A som
sammen med delområde B, C og E ligger skjult bag eksisterende levende hegn. Se også Foto 1.

Fotopunkt 1. Visualisering: Fra Kramnitsevej ved Lilleholm vil det være stort set umuligt at se solcelleanlæggene på
grund af afskærmende beplantning, som allerede i dag afskærmer områderne og afstanden på 1350m til delområde
A. Dertil kommer supplerende afskærmende beplantning, som vil afskærme yderligere. Solcelleanlæggene i
delområde A, B, C og E ligger alle bag eksisterende bevoksning og er angivet med rødt på visualiseringen.
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Fotopunkt 2. Eksisterende forhold: Udsigt langs Rødby Kanal set mod nordvest fra broen ved Langelinie.
Solcelleparken ’Langelinie 1’ og vindmøller ved Rødby fjord er synlig i baggrunden. Denne oplevelse kan opnås
glimtvis ved færdsel på Langelinie, hvor der indimellem er hul i et ellers tæt levende hegn langs vejen.

Fotopunkt 2. Visualisering: Vindmøllerne vil stadig være dominerende element i landskabsrummet, men solcellerne
øger områdes tekniske præg væsentligt og hindrer udsyn over landskabet. Anlægget er vist uden afskærmende
beplantning.
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Fotopunkt 3. Eksisterende forhold: Udsigt mod nordvest fra Fugleholm på ’Langs Vejlevej’. Til højre i billedet under
pilen ses Grønlund Skov.

Fotopunkt 3. Visualisering: Solcellerne er fra denne afstand markante og skærmer for udsynet over landskabet og
oplevelsen af landskabet er væsentligt forandret. Anlægget er vist uden afskærmende beplantning. Når
beplantningen vokser op og slører for indsynet til solcellerne, vil de fremstå mindre markante, men oplevelsen af
landskabet vil stadig være forandret.
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Fotopunkt 4. Eksisterende forhold: Udsigt mod nord fra Myggefjed. Eksisterende bevoksning afskærmer en del af
udsigten over det tørlagte landskab Rødby Fjord. I baggrunden ses vindmøllerne på Landø.

Fotopunkt 4. Visualisering: Solcelleanlægget er delvist synligt mellem bevoksningen og beliggende i en afstand af
ca. 480 m fra fotopunktet. Afhængig af årstid og afgrøder på foranliggende mark vil anlægget være delvist synligt
eller helt skjult. Anlægget forandrer ikke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad, heller ikke når beplantning
omkring anlægget gror til.
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Synlighed
Delområderne, hvor solcelleanlæggene planlægges opført, er i dag ofte afskærmet mod
omgivelserne af mange levende hegn og mindre bevoksninger.
På Kramnitsevej nord for Lilleholm vil man ikke kunne se solcelleanlæggene når man kigger
mod området, se visualisering 1. Fra omkringliggende markveje og boliger på Magleholm er
det yderst begrænset med indkig til delområderne.
Delområde A og B vil delvist kunne ses fra Hobyvej / Mindestensvej som går nord for
vindmøllerne ved Rødby Fjord og i en afstand af ca. 650m fra delområde B. Eksisterende
levende hegn og småbevoksninger skærmer og begrænser indsynet og det vil forsat være
vindmøllerne der dominere i landskabet set fra nord ved Hobyvej / Mindestensvej.
Den største visuelle påvirkning vil være langs Langelinie, hvor huller eller afbrydelser i det
levende hegn giver indsigt til delområde B, C, D langs Langelinie. Fra broen hvor Langelinie
krydser Rødby Kanal vil solcelleanlæggene i delområde B, C og D være markante og
forandre oplevelsen af landskabet væsentligt som det fremgår af visualisering 2.
Delområde C, E og G vil kunne ses fra de få steder på Langs Vejlevej, hvor der er huller i
det levende hegn, som ellers skærmer for udsigt over de flade jorde.
Solcelleanlæg inden for lokalplanområdet vil ikke kunne ses fra kysten på grund af diget.
Sommerhusområdet ved syd for Myggefjed vil kun i meget begrænset omfang kunne skimte
toppen af solcellerne i delområde G, som vist på visualisering 4.
Sommerhusområderne ved Kramnitse er afskærmet i retning af lokalplanområdet af levende
hegn, og udsigten mod nordøst er begrænset af eksisterende bevoksning og levende hegn.

Afgrænsningen af sommerhusområdet ved Kramnitse
mod lokalområde i nordøstlig retning.

Udsigt i retning af delområde A, C og E fra
sommerhusområdet ved Kramnitse.

Vurdering
Landskabet omkring Grønlund Skov er påvirket af de store vindmøller og af eksisterende
solcelleanlæg samt anlæg under opførelse, se kort 2 og 3. Området er fragmenteret og
opdelt af adskillige levende hegn og forholdsvist unge beplantninger, se kort 7.
Solcelleanlæggene og de tilhørende omkransende læhegn kan indpasses i denne struktur,
og vil ikke ændre væsentligt på landskabsoplevelsen i området. Der vil dog være områder i
landskabet hvor der før var vidtstrakt udsigt som vil blive afskærmet på grund af anlæg og
beplantning, se kort 7. På den baggrund er det vurderet, at realisering af anlæggene der er
beskrevet i lokalplan for solceller ved Rødby Fjord, vil forandre dele af landskabet omkring
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lokalplanens områder. Overordnet set vil der dog ikke være en væsentlig visuel påvirkning
og det er vurderet, at de nye anlæg vil kunne placeres i området.
Realisering af lokalplan for solceller ved Rødby Fjord vil ikke væsentligt påvirke
kystlandskabet eller adgangen til kysten, idet delområderne ligger på opdyrkede arealer
med begrænset tilgængelighed og synlighed fra offentlig vej.
Solcelleanlægget er maksimalt 3,95 meter højt, og vil ikke dominere området vertikalt, men
anlægget og den afskærmende beplantning vil påvirke frie kig over landskabet. Dele af
områderne er i dag afskærmet af eksisterende skovparceller og levende hegn, og der vil
således ikke være tale om en væsentlig ændring. Vindmøllerne vil fortsat være det
dominerende tekniske anlæg i området.
Kanalerne i området opleves ikke som dominerende landskabselementer, men er
karaktergivende for området. Idet der etableres randzoner omkring kanalerne, vil kanalerne
og de nærmeste omkringliggende arealer fortsat kunne opleves. Men hvor der opføres
anlæg langs kanalerne vil det dog forandre den eksisterende oplevelse af de lange kanaler
der gennemskærer de åbne marker. Mest markant kan solcelleanlægget opleves i samspil
med Rødby Kanal, på det sted hvor Langelinie krydser kanalen. Her vil eksisterende
afskærmende beplantning langs delområde B og C delvist skærme for udsigten mod vest
langs Rødby Fjord mens der vil være mere eller mindre frit udsyn langs Rødby Kanal mod
øst.
Konklusion
Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil påvirke landskabelige bevaringsværdier i
væsentlig grad, da de overordnede strukturer i landskabet ikke forstyrres. Dele af anlægget
er placeret tæt på Hovedkanal, Rødby Kanal, Nordkanal og mellemnorskanal og som på fra
fotopunkt 2. Kanalerne fremstår hverken markante fra Kramnitsevej, Hobyvej,
Mindestensvej, Langs Vejlevej eller Langelinie og den visuelle påvirkning af kanalerne som
landskabselement vil ikke ændres væsentligt ved opstilling af solcelleanlægget.
De eksisterende og de planlagte solcelleanlæg vil tilsammen være med til at ændre
karakteren og opfattelsen af landskabet. Ændringen vil ske fra opfattelsen af et landskab
med korte og lange kig over primært åbne landskabsrum, til i højere grad at indeholde
mindre landskabsrum der opdeles af læbælter og begrænser muligheden for de lange kig
over landskabet. Ved at stille krav om, at solcellerne skal sløres med beplantning, og at
teknikbygninger holdes i dæmpede farver, vil anlægget kunne indpasses i landskabet, hvor
der i forvejen findes tekniske anlæg, læbælter og andre bevoksninger.
Ved at placere solcelleanlæggene i området, der i kommuneplanen er udpeget til potentiel
placering af solcelleanlæg, og hvor der i forvejen er præget af eksisterende solcelleanlæg,
vindmøller og Gerringe deponeringsanlæg (lossepladsen), holdes disse elementer inden for
et afgrænset landskabeligt område. Derved opnår man mulighed for at friholde andre
arealer for tekniske anlæg. Den del af delområde G og den lille snip af delområde F, som
ligger udenfor afgræsningen, vurderes ikke at have væsentlig betydning for
landskabsoplevelsen i området.
Samlet set vurderes det, at nærværende solcelleanlæg ikke i væsentlig grad vil påvirke de
landskabelige værdier i Rødby Fjord. Solcelleanlægget er blot endnu et lag i
kulturlandskabets fortælling om menneskets udnyttelse af naturressourcerne, som er
kendetegnende for området.
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Nationalt geologisk interesseområde
Delområde A, B, C og halvdelen af E ligger indenfor det værdifuldt geologisk område,
Dannemare, som indeholder nationale geologiske interesser. Se Kort 9: Geologiske
interesser. Udpegningen dækker over en 2-3 kilometer bred strækning på omkring 15
kilometer der starter ca. 1 kilometer inde i landet og ligger parallelt med kysten.
Udpegningsgrundlaget er at landskabet indeholder monoton bundmoræneflade med enkelte
parallelle småbakker.

Relevante miljøbeskyttelsesmål
Statslige interesser i kommuneplanlægningen:
•

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer, der bidrager til at sikre indbyrdes
overgange og sammenhænge i de værdifulde geologiske områder mod indgreb,
der kan forstyrre den naturlige dynamik, der er grundlag for udpegningen.

Nationalt geologisk interesseområde:
•
•
•
•

Område: Dannemare
Geologi: Sammenhængende bundmoræneflade med strømlinede ØSØ-VNV
gående landskabsformer fra Bælthavsfremstødet.
Værdi: Typeeksempel på det plane bundmorænelandskab, som er udviklet i
sjældent set grad på Sydlolland.
Forvaltning: Større tværgående bebyggelse samt læ- og skovplantninger kan
sløre landskabsformerne og de strømlinede landskabsformer. Det bør derfor
undgås.

Kommuneplan 2017-2029:
•
•

•

Det er vigtigt at sikre de geologiske formationer, herunder deres indbyrdes
overgange og sammenhænge, så de fremtræder intakte og klare i landskabet.
Ved planlægning og landzoneadministration skal man være særlig opmærksom
på, at de geologiske interesser ikke sløres eller ødelægges af gravning,
bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring
Der skal tages særlige hensyn til geologien i de interesseområder. Byggeri,
anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning, skovrejsning mv., som kan sløre
landskabets dannelsesformer, skal søges udført på andre lokaliteter. Disse
ændringer kan kun finde sted, hvis der undtagelsesvist ikke kan findes et
alternativ.

På baggrund af blandt andet de geologiske interesser er delområde A, B, C og E desuden
omfattet af kommuneplanudpegningen ’skovrejsning uønsket’.
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Kort 9: Geologiske interesser

Vurdering
Anbefalingen om at undgå større tværgående bebyggelse samt læ- og skovbeplantning i
området, stemmer ikke overens med kommuneplanens udpegning for lokalisering af store
solcelleanlæg. Udpegningen er blandt andet foretaget på baggrund af landskabets lave
sårbarhed.
Naturstyrelsen betegner i sin seneste vejledning solcelleanlæg som midlertidige anlæg.
Panelerne monteres på borde, som opstilles på pæle. Efter demontering vil området
tilbageføres til sin nuværende anvendelse, og der vil ikke ske terrænmæssige reguleringer i
forbindelse med projektet.
Der er ud over Grønlund Skov flere tætte læhegn i området, som opdeler området på kryds
og tværs. Når de afskærmende læbælter har opnået ønsket højde, vil solcelleanlæggene i
lokalplanområdet ikke ændre på landskabsoplevelsen i væsentligt omfang, idet de vil være
afskærmet mod omgivelserne – i stort omfang af eksisterende læhegn. Anlæggene vil dog
sløre landskabets dannelsesformer yderligere.
Det vurderes, at solcelleanlægget kan opføres indenfor udpegningen af geologiske
interesser, uden at få langvarig betydning for områdets fortælleværdi og geologiske
formationer.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Ingen anbefalinger
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Konklusion
Der kan lokalplanlægges for solceller i området uden væsentlige problemer i forhold til de
geologiske interesser i området, idet anlægget betragtes som midlertidigt. Desuden ligger
lokalplanens delområder A, B, C og delvist E inden for et mindre område i udpegningens
sydøstligste del og det er derfor en lille del af det overordnede geologiske område der bliver
påvirket. På den baggrund er det vurderet, at planlægning for solceller i delområderne ikke
vil have en væsentlig påvirkning på helheden af det geologiske interesseområde.

Arkæologiske interesser
Der er ingen fredede fortidsminder indenfor lokalplanens afgrænsning, og der er heller ikke
gjort fund af fortidsminder i området.
En del af delområde G afgrænses af et beskyttet dige mod sydvest.

Kort 10: Beskyttede diger
Relevante miljøbeskyttelsesmål
Kommuneplanens retningslinje 7.4.2


Ved udarbejdelse af lokalplaner eller konkrete anlægsarbejder skal Museum
Lolland-Falster høres, da arealerne kan indeholde kulturhistoriske
bevaringsværdier.
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Vurdering
Museum Lolland-Falster har foretaget en arkivalsk kontrol for at kortlægge hvilke risici, der
vil være i forbindelse med et kommende anlægsarbejde på arealerne. Hvor den gamle
fjordbred har ligget, kan der være risiko for at støde på fortidsminder særligt i form af
stenalderbopladser, som har ligget tæt ved kysten.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Det anbefales derfor særligt, at der i dette område foretages en arkæologiske
forundersøgelse. Generelt anbefales det, at der ved etablering af solcelleanlæg foretages en
arkæologisk forundersøgelse på de steder, hvor der laves sammenhængende jordarbejder i
form af fx kabeltracéer, transformatorstationer, adgangsveje m.m.
Der skal holdes afstand til de beskyttede diger, så disse ikke beskadiges i forbindelse med
anlægsarbejdet.
Konklusion
Hvis der udføres arkæologisk forundersøgelse, er der ingen problemer med etablering af
solcelleanlægget i forhold til fortidsminder.
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Lavbundsarealer
Lokalplanområdet ligger inden for det inddæmmede areal Rødby Fjord, der er udpeget som
lavbundsareal, se Kort 11. Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer,
som tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorde.

Kort 11: Udbredelsen af lavbundsarealer omkring lokalplanområdet

Relevante miljøbeskyttelsesmål
Målsætning for lavbundsarealer, Kommuneplan 2017-2029:
•

Sikre lavbundsarealernes mulighed for at udvikle sig til værdifulde naturområder.

•

Afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold i tiden fremover ved at sikre
mulighed for tilbageholdelse af overfladevand og udjævning af afstrømningen ved
ekstreme regnhændelser.

Retningslinje 10.4.1:
•

Ved planlægning og administration af areallovgivningen for byggeri og anlæg, der
berører lavbundsarealer, skal fremtidig vandstandsstigning, regnintensitet og
vandafledning samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning vurderes.
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Vurdering
Det vurderes, at solcelleanlægget ingen indvirkning vil have på ovennævnte forhold idet
området er beskyttet af diget mod Femern Bælt, og fordi der er rig mulighed for afvanding i
området via de mange kanaler.
Solcelleanlæg betragtes som midlertidige anlæg (Naturstyrelsen, 2013), og vil ikke
ødelægge mulighederne for fremadrettet at udvikle sig til værdifulde naturområder.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Ingen anbefalinger
Konklusion
Det konkluderes, at anlægget kan etableres uden problemer i forhold til en eventuel
vandstandsstigning eller for fremtidig mulighed for etablering af naturgenopretning.
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Økologisk forbindelse
Alle delområder af lokalplanområdet ligger inden for økologiske forbindelser omkring
kanalerne, se Kort 12. Økologiske forbindelser, også kaldet spredningskorridorer, skal sikre,
at bestande af planter og dyr uhindret kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt
med individer og gener, til at fastholde en sund udvikling.

Kort 12: Økologiske forbindelser

Relevante miljøbeskyttelsesmål
Kommuneplan 2017-2029, målsætning:
•
•

Muligheden for dyre- og plantearters spredning mellem naturområder skal
forbedres i de økologiske forbindelser.
Naturandelen i de økologiske forbindelser skal øges.

Retningslinje 9.4.2:
•

Ved planlægning og administration af areallovgivningen i de økologiske
forbindelser skal større byggerier og anlæg undgås eller placeres, så dyr og
planters spredningsmulighederne ikke forringes.

De økologiske forbindelserne skal gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til nye
levesteder, der skabes eller genskabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye
vandhuller, vådområder, skovrejsning og læhegn.
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For at fastholde vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder, sikres de økologiske
forbindelser gennem friholdelse af arealer til faunapassager/grønne korridorer som vist på
kort 13.

Kort 13: Grønne korridorer i lokalplanområdet

De eksisterende kanalerne i området fungerer som grønne korridorer og er med til at sikre de
økologiske forbindelser i området.
Udover kanalerne og de nye grønne korridorer kan solcelleanlæggene med tilhørende
græsarealer genskabe, i hvert fald delvist, en mere varieret vegetation end tidligere. Dermed
vil arealerne få en øget betydning for en lang række dyrearter som fourageringsområde. Af
personsikkerhedsmæssige årsager og af risiko for tyveri etableres et trådhegn omkring
anlægget, og uden for dette et beplantningsbælte med hjemmehørende blomster- og
frugtbærende træer og buske. Dette vil tiltrække fouragerende dyr, og arealet kan derfor få
funktion som en del af en grøn korridor, en spredningskorridor.
Maskestørrelsen på trådnettet er med til at bestemme, hvilke arter pattedyr, som vil kunne
bevæge sig gennem området, og hvilke der må finde vej udenom, eksempelvis langs det
levende hegn.
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Eksempel på tråd hegning omkring eksisterende solcelleanlæg i Rødby Fjord

Vurdering
Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil påvirke plante- og dyrearters mulighed for at sprede
sig væsentligt i forhold til spredningsmulighederne i den nuværende tilstand i området.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Trådhegn omkring anlægget skal hæves 20cm for at sikre, at mindre dyr kan sive under.
Der er fastsat retningslinjer som sikre, at der holdes en respektafstand på 10 meter til
Hovedkanalen, Nordkanal og Rødby Kanal således at spredningskorridorer langs vandløb
kan opretholdes for større pattedyr. Etablering af grønne korridorer kan desuden blive gode
ledelinjer, raste- og fourageringsområder for faunaen i området.
Det anbefales at trådhegnet fjernes når beplantningsbæltet når op i fuld højde. Dermed vil
større pattedyr på sigt, have nemmere ved at krydse området.
Konklusion
De grønne korridorer og en ubebygget bræmme langs Hovedkanalen, Nordkanal og Rødby
Kanal vil sikre, at også større dyr uhindret kan vandre langs kanalen. Derved vil dyr og
planters spredningsmulighederne langs kanalen ikke forringes. Den vil derimod forbedres,
idet der er etableres levende hegn langs anlægget.
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Åbeskyttelseslinjen
En del af delområde A, B, C og D ligger inden for åbeskyttelseslinjen omkring
Hovedkanalen, Nordkanal og Rødby Kanal, se Kort 14.

Hovedformålet med åbeskyttelseslinjen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og
som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Kort 14: Stiplet linje viser beskyttet vandløb. Blå optegning viser åbeskyttelseslinjen.
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Relevante miljøbeskyttelsesmål
Statslige interesser i kommuneplanlægningen:
•

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages
beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter fra
vandløb der er omfattet af åbeskyttelselinje.

•

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra åbeskyttelseslinjen, jf.
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

Kommuneplan 2017-2029
•

•

Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks.
bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages
tilplantning eller ændringer i terrænet.
Kommunen træffer afgørelse om dispensation. Der skal foreligge særlige
omstændigheder, for at der kan dispenseres.

Kanalerne som værdifulde landskabselementer
De lange lige kanaler i området er med til at skabe landskabets karakter og er en del af
fortællingen om landskabets udvikling fra lavbundet fjord til tørlagt, drænet og inddæmmet
landbrugslandskab. Kanalerne opleves mest markant fra tæt hold hvor øjet kan følge de
snorlige kanaler med ensartet vegetation, bestående af græs og urter, langs kanterne, se
foto i nærværende afsnit samt foto i afsnit om Landskabelige forhold. Fra det øvrige landskab
er kanalerne meget lidt synlige og opleves dermed ikke specielt karaktergivende.
Planlægning af solceller inden for åbeskyttelseslinjen kan medføre en visuel påvirkning af
kanalerne som værdifulde landskabselementer. Ved de eksisterende solcelleanlæg Langelinje
1 og Rødby Fjord er der dispenseret og efterfølgende etableret solceller inden for
åbeskyttelseslinjen.
Kanalerne som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Områderne hvor der opstilles solceller udtages af landbrugsdrift og græs og urter vil vokse
under og mellem panelerne. På ydersiden af trådhegn vil der blive etableret læbælter langs
delområderne. Desuden vil der fortsat være en 10 meter bræmme langs kanalerne.
Den bygningsfri bræmme på 10 meter på hver side af kanalerne med en åbeskyttelseslinje
er vist på principtegning af anlæg og bygningsfri zone langs kanalerne.

Principtegning af anlæg og bygningsfri zone langs kanalerne
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Dispensation
Bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at byrådet i Lolland Kommune giver
dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65. Lolland Kommune vurderer, at der
kan dispenseres for etablering af solcelleanlæg indenfor åbeskyttelseslinjen i de ovennævnte
delområder. Til baggrund for denne vurdering ligger at lokalplanen tager højde for økologisk
forbindelse, da der er stillet vilkår om beplantning rundt om solcelleanlægget der vil sikre dyr
og planters sprednings muligheder samt at kommunen vurderer, at opstillingen af solceller
kan opstilles uden væsentligt at tilsidesætte de landskabelige værdier i området. Samtidig
ligger området inden for udpegningen for placering af store solcelleanlæg. På samme måde
er der tildelt dispensation for placering af solceller inden for åbeskyttelseslinjen for både
eksisterende og planlagte solcelleanlæg i området, der ligeledes ligger indenfor udpegning for
placering af store solcelleanlæg, som er beskrevet i kommuneplanen.
Solcelleanlægget betragtes som et midlertidigt anlæg, og etableringen af et alternativt
energiforsyningsanlæg tjener desuden et anerkendelsesværdigt formål, som kan berettige
en dispensation, hvis ikke væsentlige landskabelige interesser tilsidesættes.

Eksisterende solcelleanlæg Langelinie 1 som er placeret langs Rødby Kanal og Nordkanal. På billedet er vist
forholdet ved Nordkanal.
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Eksisterende solcelleanlæg Langelinie 1 som er placeret langs Rødby Kanal og Nordkanal. På billedet er vist
forholdet ved Rødby Kanal.

Vurdering
I dag er kanalenerne ved lokalplanområdet kun synlige fra de offentlige veje Mindestensvej
og Langelinie netop, der hvor vejene krydser kanalerne. I fremtiden vil kanalerne fortsat
være synlige fra disse punkter. På ovenstående foto kan det ses hvordan solcelleanlægget
ved Langelinje 1 opleves langs kanalerne. Her er det vurderet, at solcellerne ikke opleves
markante og oplevelsen af de lange lige kanaler ikke ændres væsentligt. På den baggrund
er det vurderet, at etablering af solcelleanlæg inden for beskyttelseslinjen omkring
kanalerne ikke vil have en væsentlig visuel påvirkning på af oplevelsen af kanalerne som
værdifulde landskabselementer.
Både læbælter og markerne under solcellerne kan fungere som levesteder samt
spredningskorridorer for dyr og planter. For de større dyr vil trådhegnene givetvis have en
afskærmende effekt, men de hensigtsmæssigt placerede grønne korridorer der fremgår af
kort 13 vil afhjælpe dette, og det er vurderet, at det ikke vil give problemer i forhold til
dyrenes bevægelse i det omkringliggende landskab. På den baggrund er det vurderet at
solcelleanlæg, trådhegn samt afskærmende bevoksning ikke vil forringe kanalernes funktion
som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Der etableres en bygningsfri bræmme på 10 meter fra vandløbskanten, for at sikre at
spredningskorridoren langs vandløbet kan opretholdes for større pattedyr.
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Konklusion
Etablering af anlæg inden for åbeskyttelseslinjen kræver en dispensation fra Lolland
Kommune.
I forhold til den landskabelige påvirkning og kanalernes funktion som levested og
spredningskorridor for dyr og planter er det vurderet, at etablering af anlæg inden for
åbeskyttelseslinjen er visuelt acceptabelt og ikke har en væsentlig negativ påvirkning på
planter og dyreliv.
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Eksisterende og potentielle naturområder
I delområde C er et mindre vandhul på omkring 720 m2 som er beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens §3, se kort 16.
En meget begrænset del af delområde G og F, er udpeget som potentielt naturområde i
kommuneplan 2017-2029, se Kort 15: Potentielle naturområder.
Relevante miljøbeskyttelsesmål
Statslige interesser i kommuneplanlægningen:
Grønt Danmarkskort skal sikre, at naturbeskyttelsesområder, herunder §3-områder, Natura
2000-områder, økologiske forbindelser og potentielle naturbeskyttelsesområder, sikres mod
indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg m.v., der kan forringe
naturindholdet, levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr.
Kommuneplan 2017-2029, retningslinje 9.2.3:
Naturværdier i eksisterende og potentielle naturområder skal sikres og om muligt forbedres
gennem forvaltning, planlægning og arealadministration. Eksisterende værdier og indsatsen
for at bevare og forbedre disse skal løbende formidles gennem naturvejledning.

Kort 15: Potentielle naturområder fra kommuneplan 2017-2029. De lysegrønne områder er udlagt som potentielle
naturbeskyttelsesinteresser.
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Ved administration og planlægning inden for de potentielle naturområder skal
naturværdierne sikres og om muligt forbedres. Som udgangspunkt bør der ikke planlægges
for nye anlæg inden for de potentielle naturområder, men eksisterende byggeri og anlæg
kan som udgangspunkt ombygges og udvides, hvis det ikke forringer de naturmæssige
værdier eller spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet.
Delområde F og G er en del af et større opdyrket areal, som er omgivet af arealer med
eksisterende og potentielle naturbeskyttelsesinteresser i form af fredskovsarealer, beskyttet
natur og kanaler. Selve delområderne indeholder ikke de store naturværdier, idet der tale
om landbrugsarealer.
Der bliver ikke placeret solceller ved det §3 beskyttet vandhul i delområde C og der holdes
en afstand til området på 5 meter, hvor der ikke etableres anlæg.
Vurdering
Det beskyttede vandhul i område C vil ikke blive direkte berørt og desuden vil dyrkning af
markene omkring det ophøre. Solcelleanlægget betragtes som et midlertidigt anlæg, og det
vurderes, at etablering af et solcelleanlæg i området, ikke vil få væsentlige negative
konsekvenser for hverken det lille §3 beskyttet vandhul eller det potentielle naturområde,
men derimod vil tilføre området naturværdier i form af det levende hegn, som etableres
omkring anlægget.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Der etableres en ubebygget bræmme langs Hovedkanalen, Mellemnorskanal og Rødby Kanal
for at sikre større dyrs bevægelighed. Desuden holdes en buffer på 5 meter til vandhullets
afgrænsning i delområde C.
Konklusion
Solcelleanlægget kan etableres i området, uden at forringe de naturmæssige værdier eller
spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet.
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Bilag IV arter
Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter, dvs. særligt beskyttede planter og dyr, på selve
lokalplanens arealer, men det er der i flere af de §3-beskyttede vandhuller omkring
området. Her er der fundet løgfrø, spidssnudet frø, springfrø, stor vandsalamander,
strandtudse samt grønbroget tudse.
I delområde C er et mindre vandhul på 720 m2 som er beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens §3 og kunne potentielt indeholde ikke registrerede bilag IV-arter.

Kort 16: §3 beskyttet vandhul i delområde C. Blå optegning viser vandhullet

Vurdering
Det §3 beskyttede vandhul i delområde C er ikke nærmere undersøgt for plante- og
dyrearter. Det vurderes, at værdifulde paddearter især løgfrø samt insekter kan forekomme i
og omkring vandhullet (forsigtighedsprincippet).
Som beskrevet i afsnittet Eksisterende og potentielle naturområder, placeres solceller ikke
helt opad § 3 vandhullet. Der friholdes en bygningsfri bræmme på mindst 5 meter til
vandhullet som sikre at bilag IV-arter kan udveksle tilstrækkeligt med individer og gener til,
at fastholde en sund udvikling.

46

MILJØRAPPORT – Solcelleanlæg ved Rødby Fjord

På de resterende arealer i lokalplanområdet der som nævnt primært består af opdyrket
landbrugsjord, findes der næppe nogen bilag IV arter da arealerne ikke levner ideelle
levemuligheder for bilag IV arter.
En undtagelse er dog f.eks. flagermus der naturligvis, fra tid til anden kan træffes
overflyvende, fouragerende eller på træk særligt langs større læhegn i området. Solcellerne
vil ikke påvirke flagermus negativt.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Der etableres ubebygget bræmme til vandhullet i delområde C. Der holdes en buffer på 5
meter til vandhullets afgrænsning.
Konklusion
Det kan konkluderes, at projektet højst sansynligt ikke vil have en negativ påvirkning på
bilag IV arter.
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Elproduktion og reduktion af emission af kuldioxid
Etablering af 175 MWp solcelleanlæg vil årligt kunne producere op til ca. 180.000 MWh,
svarende til ca. 55.000 husstandes årlige elforbrug.
Denne elproduktion fortrænger anden elproduktion baseret mere eller mindre på fossile
brændsler og dermed emissionen af klimagassen, CO2. Desuden reduceres udledningen af
diverse forurenede stoffer. Tabellen angiver størrelsesordenen.
Reduceret emission/produktion, årligt

’Gennemsnits-el’

1)

Tons pr. år
CO2

77.400

SO2

9,0

NOx

39,6

Partikler

1,8

Slagger og aske

5004

Tabel 1: Reduceret emission og produktion af diverse forurenende stoffer som følge af solcelleprojektet. 1)
Beregningsmetode, Gennemsnits-el: CO2-fortængning som følge af ’gennemsnitselproduktionen’, kul, vind,
kraftvarme etc.

Vurdering
Reduktion af ovenstående forureninger og affaldsproduktioner er alle i miljømæssig forstand
positive. Det gælder både for klima, næringsstofforurening af land og vand,
befolkningssundhed og affaldsdeponering.
Særligt springer CO2-fortrængningen i øjnene. Den svarer til mellem 20.000 og 25.000
husstandes årlige emission fra elforbrug.
Anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger
Ingen yderligere anbefalinger.
Konklusion
Fra en overordnet miljømæssig betragtning må det konkluderes, at reduktionen af
emissionen af CO2 og andre effekter er langt den største og væsentligste påvirkning
solcelleprojektet udøver på miljøet, forstået i bred forstand.
Det kan således konkluderes at positive effekter af projektet overstiger de negative.
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Kumulative effekter
Lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende energianlæg, herunder
vindmøller og solceller. Der er planlagt for og etableret en række solcelleanlæg i området,
og mod nord står flere større vindmølleparker.

Foto 7: Etablering af naboprojektet Langelinie 1, som er under opførelse i tilknytning til vindmøllerne ved Rødby
Fjord

Vurdering
De mange tekniske anlæg ligger helt eller delvist i kystnærhedszonen. Parkerne vil ikke
forhindre offentlighedens adgang til kystområderne, idet de etableres på åben mark, og
eksisterende infrastruktur ikke berøres.
Desuden opføres anlæggene primært indenfor kommuneplanens udpegning af områder til
store solcelleanlæg, og derved kan andre kystnære områder friholdes for tekniske anlæg.
Anbefalinger til afværgeforanstaltninger
Ingen yderligere anbefalinger
Konklusion
I de første år før beplantningen vokser til vil solcelleparkerne være synlige i landskabet på
strækninger langs vejene i området, hvor der er frit udsyn mod områderne. Derved vil
anlægget øge det tekniske udtryk i området. Når bevoksningen efter tilvoksning, specielt i
sommerhalvåret, skærmer for indsyn, vil synligheden af solcelleparkerne være begrænset.
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Opsamling, miljøvurdering
Der er ikke angivet andre alternativer til planerne end 0-alternativet, hvormed planområdet
fortsat forbliver dyrket landbrugsjord.
Anlægget placeres i kystnærhedszone med den planmæssige begrundelse, at området er
udpeget til lokalisering af store solcelleanlæg i kommuneplanen, at anlægget kommer til at
ligge i direkte tilknytning til øvrige tekniske anlæg i området, og at det desuden kommer til
at have let adgang til eltransmissionsnettet.
Lokalplanens delområder bliver en del af et samlet energilandskab, som er placeret i den
tørlagte Rødby Fjord. Området er meget fladt og er gennemskåret af afvandingskanaler og
levende hegn på kryds og på tværs. Det danner et fragmenteret landskab, som det er nemt
at indpasse et nyt anlæg i. Delområderne er allerede afgrænset mod omgivelserne af
eksisterende beplantning på mange sider, og når der etableres ny afskærmende
beplantning, vil anlæggene kunne sløres effektivt.
Der etableres bygningsfrie randzoner langs kanalerne, hvor dyr og plantearter kan sprede
sig, i øvrigt understøttet af de levende hegn, frem for åben mark.
Anlæggene betragtes som midlertidige anlæg, som ikke vil have langvarige konsekvenser
for geologiske interesser og landskabelige værdier i området.
Miljøvurderingen påviser, at kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages uden væsentlige
påvirkninger af miljøet under forudsætning af:
•
•

•
•

At der etableres et 6-rækket plantebælte langs delområdernes afgrænsning, på
strækninger, hvor der ikke findes eksisterende beplantning.
At der holdes en respektafstand til Hovedkanal, Nordkanal og Rødby Kanal. En
bræmme på 10 meter, der friholdes for beplantning, solcelleanlæg og
teknikbygninger.
At der foretages en arkæologisk forundersøgelse i samarbejde med Museum
LollandFalster.
At Lolland Kommune meddeler dispensation til at bygge inden for åbeskyttelseslinje.
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