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HVAD ER EN LOKALPLAN?
Indhold
En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bestemmelser for et områdes
fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men
omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.
Tilvejebringelse
Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan,
inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må
ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først.
Offentlig debat
Et forslag til lokalplan skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og
myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Kommunen vedtager forslagene endeligt og offentlig bekendtgør herefter planerne.
Midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en
måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er
udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et
byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages
endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
Endelige retsvirkninger
Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg
mv., der er indeholdt i planen.
Dispensationer
Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Planen er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med PlanEnergi.
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REDEGØRELSE
Baggrund
Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for opførelse af et ca. 266 ha
stort solcelleanlæg til strømproduktion. Solcelleanlægget 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.

Lokalplanområdets placering på Sydlolland

Beskrivelse af Solcelleanlægget
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 stati-
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Solceller monteret på faste stativer

Solceller monteret på stativer med trackermekanisme
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ver eller på stativer med trackermekanisme, som drejer panelerne mod solen i løbet af dagen.
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 om- Eksempel på en teknikbygning, her en typisk transformerdanner jævnstrømmen til vekselstrøm
kiosk der transformere strømmen op til 10 kV
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Transformerstation
Der reserveres areal til etablering af én større 60/10 transformatorstation i tilknytning
til solcelleanlægget. Transformatorstationen vil samlet set optage et areal på op til en
halv hektar.
Den nye transformatorstation vil indeholde:
• Udendørs tekniske anlæg op til 200 m2 med højder op til 7 meter, bortset fra
lynafledere, som kan blive op til 15 meter høje.
• En teknikbygning på op til 50 m2 med en højde på op til 4,5 meter.

Snittegning af teknikbygning på en transformerstation

Eksempel på udendørsanlæg

Eksempel på transformatorstation
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i landzone, der anvendes til almindelig landbrugsdrift. Lokalplanområdet består af syv delområder, se figur 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 for 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 det kan blive opfattet som et sammenhængende område.



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



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.
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Figur 1: Lokalplanens delområder er markeret med rødt.

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. 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.
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Figur 2: Placering af lokalplanområdet i forhold til eksisterende lokalplaner 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.

Hele lokalplanområdet ligger inden for området med drænet fjordbund, der er gennemskåret af lange lige drænkanaler.
Lokalplanens formål
Formålet med denne lokalplan er at åbne mulighed for opstilling af solceller indenfor lokalplanområdet med henblik på at fremme en CO2-neutral energiproduktion i Lolland Kommune. Lolland Kommune deltager i kampagnen om at være klimakommune, som er et initiativ
fra Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med denne kampagne er at få kommunerne
til at gøre en indsats mod klimaforandringerne lokalt, ved på den ene side at spare på energien og på den anden side at etablere vedvarende energianlæg indenfor kommunegrænserne. I Kommuneplan 2017-2029 for Lolland Kommune er området ved Rødby Fjord udpeget
som område til potentielt store solcelleanlæg.
Hensigten med lokalplanen er endvidere at sikre, at arealet udnyttes bedst muligt samt at
sikre, at solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i landskabet.
Desuden er det formålet at sikre arealer til vejanlæg, koblingsstationer og transformerstationer. Det skal yderligere sikres, at solcellerne er til minimal gene for naboer, ved at refleksioner og visuel påvirkning fra anlægget minimeres.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden.
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Aflysning af del af lokalplan 360-53
Den nordligste del af delområde B overlapper Lokalplanen 360-53 – Vindmøller ved 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.
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til opstilling af et solcelleanlæg til elproduktion.
Lokalplanen udlægger areal til opstilling af solceller med tilhørende adgangsveje, fundamenter, arbejdsarealer og tilknyttede koblingsstationer og transformer kiosker. Solcelleanlægget
får en kapacitet på op til 175 MW. Den årlige produktion fra de nye solceller er beregnet til
at blive op til omkring 180.000 MWh årligt, hvilket svarer til cirka 55.000 husstandes årlige
elforbrug til apparater og lys.
Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer
Vejadgange til lokalplanens delområde A vil ske fra Hobyvej over lokalplanlagt adgangsvej
til vindmøllerne ved Rødby Fjord. Vejadgang fra Hobyvej forudsætter, at der tinglyses vejret
over lokalplanlagt adgangsvej til vindmøllerne ved Rødby Fjord, lokalplan 360-53. Tilkørsel
til delområde B, C, D sker fra Langelinie. Tilkørsel til delområde E sker fra Langs Vejlevej.
Tilkørsel til delområde F og G sker fra Klokkerholmsvej. Se kortbilag 2.
Der fastlægges en byggefri zone til beskyttet natur på 10 meter og en byggefri zone på 10
meter til Rødby Kanal, Nordkanal og Hovedkanal. De byggefrie zoner friholdes for beplantning, hegn, solceller og teknikbygninger.
For at fastholde vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder, friholdelse en byggefrizone
på 10 meter til faunapassager/grønne korridorer som vist på kortbilag 2.
Anlægget overskrider den udlagte åbeskyttelseslinje som dele af delområde A, B, C og D er
omfattet af. En gennemførelse af projektet indenfor åbeskyttelseslinjen forudsætter, at Byrådet, helt eller delvis dispenserer fra denne.
Bebyggelsens omfang og placering
Projektet omfatter solcelleanlæg på et areal på ca. 266 ha. Solcellerne opstilles på solcellestativer på parallelle rækker.
Lokalplanområdet er placeret i et lavtliggende område, 1 km fra kysten. Området er beskyttet af velholdte diger. Områdets lave beliggenhed vurderes derfor ikke til at have nogen indflydelse på fremtidige bygningers udformning eller placering.
Indenfor en afstand af 200m fra lokalplanområdet er 2 helårsbeboelser beliggende. De to
helårsboliger er Langs Vejlevej 9 og Lidsø Gods på Lidsøvej 22.
Derudover ligger sommerhusområdet Kramnitse 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. Når beplantningsbæltet når sin fulde højde vil
solcelleanlægget være fuldt ud afskærmet.
Udover den eksisterende bevoksning i området, vil der i forbindelse med projektet blive
suppleret med levende hegn omkring området, hvilket vil skærme for den visuelle påvirkning fra anlægget. Læhegn vil blive etableret, hvor der ikke i forvejen er afskærmende bevoksning omkring områderne, som angivet på Kortbilag 2.
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Solcellerne opstilles på markstativer på parallelle rækker. Markstativerne fastgøres på dertil
udførte punktfundamenter. Solcellerne vil nå en højde på op til 3,95 meter over reguleret
terræn. Der etableres mindre teknikbygninger som transformer kiosker og koblingsstationer. Derudover kan der blive behov for etablering af én transformerstation til brug ved tilslutning til elnettet. En transformerstation vil omfatte en teknikbygning med en højde på ca.
4m og med et areal på ca. 50 m2. Ved transformerstationen vil der være udendørs tekniske
anlæg med et areal på omkring 200 m2. Der vil blive etableret master med en maksimal
højde på omkring 7 meter. Dog kan lynfangsmaster og galger gives en højde på maksimalt
15 meter.
Desuden kan der etableres mindre læskure ved afgræsning af arealerne med husdyr. Transformer kiosker, koblingsstationer og læskure vil maksimalt være 3,5 meter høje.
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. Der vil blive etableret trådhegn på
indersiden af det levende hegn af sikkerhedsmæssige årsager. Trådhegnet vil blive hævet
20cm så mindre dyr kan passere under. Større dyr kan bevæge sig langs beplantningsbæltet eller krydset området gennem de etablerede faunapassager som vist på kortbilag 2.
De visuelle forhold er nærmere behandlet i den tilhørende Miljørapport, hvor der også er
vist visualiseringer af fremtidige forhold.
For at minimere reflektioner skal solcellerne antirefleksbehandles.
Ubebyggede arealer
Arealer der ikke inddrages til veje eller teknikbygninger vil henligge som græsareal eller natur. Arealer under og omkring solcelleanlæggene kan afgræsses af får.
Ledningsanlæg
Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende
sikring af forsyningskabler og ledninger mv. Eksisterende tinglyste servitutter vedrørende
ledninger er oplistet under afsnittet servitutter.
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Foto 1: Eksempel på eksisterende anlæg med tilhørende små teknikbygninger, omgivende trådhegn og nyetableret
afskærmende bevoksning.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
STATSLIG PLANLÆGNING
Kystnærheds- og landzonen
Lokalplanområdet er beliggende i
landzone og indenfor kystnærhedszonen med undtagelse af en mindre del
af delområde B.
Kommuneplan 2017-2029 for Lolland
Kommune omfatter retningslinjer for
kystnærhedszonen, der som udgangspunkt skal friholdes for yderligere bebyggelse.
Lokalplanområdet ligger i landzone, i
et område, der i kommuneplan 20172029 er udpeget til at huse potentielle store solcelleanlæg, jf. retningslinje
11.8.5.

Figur 3: Kystnærhedszonen (Stiplet linje)

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.
I dette tilfælde er den planlægningsmæssige begrundelse, at området af
Lolland Kommune er udlagt som egnet område til placering af solceller.
Baggrunden for dette er et ønske om
at samle større vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller. Dermed begrænses den visuelle påvirkning til få afgrænsede områder og andre mere sårbare områder friholdes. I
området Rødby Fjord er der allerede
flere større eksisterende og planlagte
vindmøller og solcelleanlæg.
Den funktionelle begrundelse er nærheden til det overordnede eltransmissionsnet. Anlægget kan tilsluttes den
eksisterende transformerstation ved
Rødby.
Den visuelle påvirkning af kystlandskabet inden for kystnærhedszonen
er nærmere behandlet i den tilhørende miljørapport.
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Landzone/Område til potentielle
store solcelleanlæg
Anlægget placeres i landzone i tilknytning til eksisterende energiproducerende anlæg.
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.
En større del af delområde G samt en
mindre del af delområde F ligger
umiddelbart udenfor udpegningen.
Lokaliseringen af solenergianlægget
er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og kan ske
under hensyntagen til øvrige beskyttelsesinteresser.

Figur 4: Områder til store solcelleanlæg (blå ring) sammen
med eksisterende solcelleanlæg (grå stribet) og lokalplanområdet.

Nationalt geologisk interesseområde
I delområde A, B, C og en del af E
placeres solcelleanlægget i et nationalt geologisk interesseområde, Dannemare, der er en sammenhængende
bundmoræneflade med strømlinede
landskabsformer fra Bælthavsfremstødet.
Områdets geologiske værdi er, at det
er et typeeksempel på det plane
bundmorænelandskab, som er udviklet i sjældent set grad på Sydlolland.
Landskabets former, deres indbydes
overgange og sammenhæng bør
fremtræde intakte og klare i landskabet.
I miljørapporten er det vurderet, i
hvilket omfang oplevelsen af landskabets geologi i udpegningen påvirkes
af de planlagte solceller.

Figur 5: Geologisk interesseområde

Natura-2000
Nærmeste Natura 2000 område, er:




Habitatområde - Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor, Hyllekrog-Rødsand.
Ramsarområde - Farvandet
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mellem Lolland og Falster med
Rødsand, Guldborg Sund og
Bøtø Nor
Fuglebeskyttelsesområdet Kyststrækningen v. HyllekrogRødsand

Alle beliggende med en afstand på ca.
7.4 km til delområde G.
Alle øvrige områder ligger omkring 10
km eller mere fra lokalplanområdet.
På grund af afstanden vurderes lokalplanen ikke at påvirke Natura-2000
områder.
NATURBESKYTTELSE
Åbeskyttelseslinje
Dele af delområde A, B, C og D er
omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Hovedkanal, Nordkanal og Rødby Kanal.
Naturbeskyttelsesloven fastsætter i §
16 stk. 1, at åbeskyttelseslinjen ligger
fra vandløbets øverste kant og 150
meter ud fra begge kanter. Inden for
linjen er der forbud mod at placere
bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne, master og
vindmøller samt forbud mod ny beplantning eller terrænændringer,
uden at der er opnået dispensation
fra byrådet.
Al bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at byrådet i
Lolland Kommune giver dispensation
efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.

Figur 6: Stiplet linje viser beskyttet vandløb. Blå optegning
viser åbeskyttelseslinjen
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§3 beskyttet natur
Der er udpeget et mindre § 3-beskyttet vandhul på 720 m2 i delområde C.
I vandhullet er registreret grøn frø
som fremgår af Naturbeskyttelseslovens bilag 4.
I miljørapporten er det vurderet, i
hvilket omfang det § 3-beskyttede
vandhul vil påvirkes af de planlagte
solceller.

Figur 7: §3 beskyttet vandhul i delområde C. Blå optegning
viser vandhullet

Økologiske forbindelser
Dele af lokalplanområderne overlappes af økologiske forbindelser.
De økologiske forbindelser skal sikre,
at bestande af planter og dyr kan
spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener,
til at fastholde en sund udvikling.
Samtidig skal forbindelserne 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.
Retningslinjerne for økologiske forbindelser foreskriver, at der ved lokalplanlægning indenfor økologiske forbindelser, skal tages hensyn til dyrs
og planters spredningsmuligheder. De
skal fremmes, og det skal sikres, at
der ikke opstår barrierevirkning. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport.

Figur 8: Økologiske forbindelser vist med grøn optegning
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MUSEUMSLOVGIVNING
Forud for igangsættelse af jordarbejder for opførelse af solcelleanlæggene
skal Museum Lolland-Falster inddrages, således at området om nødvendigt kan undersøges for eventuelle
fortidsminder i jorden.
Der ligger beskyttede sten- og jorddiger langs delområde G´s afgrænsning
mod nordvest samt ved delområde
E´s vestligste hjørne.

Figur 9: Beskyttede diger ved delområde E.

KOMMUNEPLANLÆGNING
Landskabelige bevaringsværdier
Lokalplanområdet er omfattet af det
inddæmmede landskab – Saksfjed
Inddæmning og Rødby Fjord, der er
udpeget som værdifuld jordbrugslandskabt.
Der må som hovedregel kun opføres
byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af
landbrug, skovbrug og fiskeri. Øvrig
arealanvendelse som til energiproduktion fra solcelleanlæg kan kun ske
hvis det varetage væsentlige planlægnings- eller samfundsmæssige
hensyn.
Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport.
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Lavbundsareal
Lokalplanområdet ligger indenfor det
inddæmmede areal Rødby Fjord, som
i Kommuneplanen er udpeget som
lavbundsareal.
Målsætningen for lavbundsarealerne
er at sikre områdernes mulighed for
at udvikle sig til værdifulde naturområder. Desuden er der en målsætning
om at afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold i tiden fremover ved
at sikre mulighed for tilbageholdelse
af overfladevand og udjævning af afstrømningen ved ekstreme regn hændelser.
Retningslinjerne for lavbundsarealer
foreskriver, at der ved planlægning af
anlæg, der berører lavbundsarealer
skal foretages en vurdering af fremtidig vandstandsstigning, regn-intensitet og vandafledning samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning.

Figur 10: Lavbundsareal

Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport.
Eksisterende og potentielle naturområder
Et område på 0,2 ha i delområde F og
på 1,3 ha i delområde G er udpeget
som eksisterende og potentielt naturområde i kommuneplan 2017-2029.
Solcelleanlægget kan etableres i området, uden at forringe de naturmæssige værdier eller spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet.

Figur 11: Eksisterende og potentielle naturområder markeret med grøn.
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Rammeområde for sommerhuse
Sommerhusområdet ved Kramnitse
(ramme 360-S3) er beliggende 300
meter syd for delområde E og 330
meter sydvest for delområde F.
Sommerhusområdet Bredfjed II
(Ramme 383-222) er beliggende 450
meter syd for delområde G.
Sommerhusområderne ved Kramnitse
er afskærmet i retning af lokalplanområdet af levende hegn, og udsigten
er begrænset af eksisterende bevoksning og levende hegn.
Sommerhusområder ved Bredfjed II
er afskærmet i nordøstlig retning mod
lokalplanområdet. Mod øst vil eksisterende bevoksningen delvist afskærme
udsigten til lokalplanområdet. Når beplantningsbæltet når sin fulde højde
vil solcelleanlægget være fuldt ud afskærmet.

Figur 12: Rammeområde for sommerhuse markeret med
gul skravering.
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LOKALPLAN 360-119
For et område til tekniske formål - opstilling af solceller til elproduktion
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:
 at udlægge området til opstilling af solceller til elproduktion,
 at fastlægge områdets anvendelse til tekniske anlæg,
 at muliggøre etablering af solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige
installationer og transformerstationer samt vejanlæg,
 At sikre, at anlægget gennem placering og udformning tilpasses nærområdets
kulturmiljø, beskyttet natur og indpasses optimalt i landskabet samt at der
etableres skærmende beplantning
 At muliggøre indhegning af delområderne samt evt. afgrænsning med husdyr,
 At sikre vejadgang til området, og
 At sikre at området reetableres når elproduktion fra solceller ophører.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
matrikelerne eller dele af matriklerne:
A.
B.
C.
D.
E.

90b, Rødby Fjord, Gloslunde ‐ 21,35 ha.
Del af 72, Rødby Fjord, Tirsted ‐ 20,35 ha.
81, Rødby Fjord, Tirsted ‐ 62,42 ha.
68C, Rødby Fjord, Tirsted ‐ 8,16 ha.
Del af 58a, Rødby Fjord, Gloslunde, 76 og 77 og del af 30, Rødby Fjord, Tirsted ‐20,10 ha.
F. 26, 27 og 28, Rødby Fjord, Tirsted ‐ 71,04 ha.
G. 3b og 8 Rødby Fjord, Tirsted samt del af 18b, 17a, og del af 22, 16b, 16a, 15
og 14 Rødby Fjord, Rødby Jorder ‐ 63,00 ha.
2.2

Det samlede lokalplanområde ligger i landzone og forbliver i landzone med vedtagelse af denne lokalplan.

2.3

Solceller og øvrige tekniske anlæg fjernes for ejers regning senest et år efter, elproduktionen fra solcellerne er ophørt.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Inden for området må der etableres solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer, som transformerer og koblingsstationer, vejanlæg, indhegning og
beplantning.

3.2

Arealer der ikke anvendes til det nævnte i § 3.1, må kun anvendes til landbrug
eller henligge som natur.
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§4

Udstykning

4.1

Lokalplanen giver mulighed for at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet.

4.2

Det er en betingelse for tilladelse til udstykning, at der på ejendommen tinglyses
deklaration med Lolland Kommune som påtaleberettiget om, at lokalplanområdet
skal geninddrages til landbrugsmæssig drift eller natur senest et år efter, at elproduktionen fra solcellerne er ophørt og være sammenlagt med en landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser.

§5

Vej- og adgangsforhold samt byggelinje

5.1

Vejadgang til lokalplanens delområde A skal ske fra Hobyvej over lokalplanlagt
adgangsvej til vindmøllerne ved Rødby Fjord som vist på kortbilag 2. Tilkørsel til
delområde B, C, D sker fra Langelinie. Tilkørsel til delområde E sker fra Langs
Vejlevej. Tilkørsels til delområde F og G sker fra Klokkerholmsvej. Inden for områderne må der kun etableres veje som er nødvendige for driften af anlægget.

5.2

Veje må have en kørebredde på højest 5 meter. Vejene skal udføres med en kørefast belægning af grus eller andet godkendt vejmateriale.

5.3

Der fastlægges følgende byggelinjer: Randzonen på 10 meter langs Hovedkanal,
Nordkanal og Rødby Kanal samt en randzone på 10 meter fra beskyttede vandløb som friholdes for beplantning, hegn, solceller og teknikbygninger.

5.4

Der fastlægges følgende byggelinjer: Randzone på 10 meter fra § 3-beskyttet
vandhul i delområde C, som friholdes for beplantning, hegn, solceller og teknikbygninger.

§6

Anlæggets omfang og placering

6.1

Der må etableres solceller indenfor hele lokalplanområdet, med undtagelse af
zonen omkring vandhullet i delområde C, beskyttede vandløb samt randzoner
omkring Hovedkanal, Nordkanal og Rødby Kanal.

6.2

Solcelleanlægget med tilhørende tekniske installationer må have en maks. højde
på 3,95 meter, målt fra naturligt terræn.

6.3

Transformer kiosker og koblingsstationer må opføres med en maks. højde på 3,5
meter, målt fra naturligt terræn.

6.4

Transformerstation
Der må opføres en transformerstation med en teknikbygning og tilhørende udendørs anlæg samt indhegning og afskærmende beplantning

6.5

Teknikbygningen på transformerstationen må maksimalt udgøre 50 m2 og have
en maksimal højde på 4,5 meter, målt fra naturligt terræn.

6.6

Fritstående el-tekniske anlæg i forbindelse med transformerstationen, som fx
transformere, samleskinner mv. må maksimalt udgøre 200 m2 og må ikke opføres med større højde end 7 meter, målt fra naturligt terræn. Dog kan ”lynfangsmaster og galger” gives en højde på maksimalt 15 meter, målt fra naturligt terræn.

6.7

Der skal sikres grønne korridorer i en bredde på mindst 10 m som vist på kortbilag 2.
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6.8

Der skal friholdes en bygningsfri bræmme på mindst 10 meter til vandhuller og
andet natur, som er beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3.

§7

Anlæggets ydre fremtræden

7.1

Solcellerne skal anti-refleksbehandles således, at der ikke opstår refleksgener for
omkringboende og trafikanter.

7.2

Til øvrige anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer, hvor
glanstallet overstiger 20.

7.3

Farver skal holdes i dæmpede jordfarver blandet med sort eller grå.

7.4

Alle former for skiltning og reklamering skal godkendes af Lolland Kommune.

§8

Ubebyggede arealer og hegning

8.1

Der skal udlægges areal til beplantningsbælte bestående af minimum 5 rækker
langs matriklens skel som vist på kortbilag 2. Hvor der er eksisterende skærmende
beplantning, skal der ikke udlægges areal til beplantningsbælter. Beplantningen
skal bestå af egnstypiske hjemmehørende arter i blandet stedsegrønne arter. Beplantningsbæltets endelige højde skal være minimum samme højde som solcelleanlæggene.

8.2

Hegn i skel skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden med en maks. højde på 2 meter og skal være hævet mindst
20cm målt fra jorden.

8.3

Det i retningslinje 8.1 nævnte beplantningsbælte skal etableres inden ibrugtagning af solcelleanlægget.

8.4

Det skal sikres, at det i retningslinje 8.1 nævnte beplantningsbælte til stadighed
består af veletablerede planter i sund vækst. Udgåede planter skal straks, ved
førstkommende plantesæson, erstattes med nye sunde planter.

8.5

I beplantningsbælterne skal der være 1,5 meter mellem hver planterække og
1,25 meter mellem hver plante i rækken, indtil beplantningsbæltet slutter tæt.
Beplantningsbælterne skal bestå af en blanding af hjemmehørende lokalitetstilpassede buske (jf. plantevalg.dk). Følgende egnskarakteristiske buske, alm. syren, kræge, mirabel og rød kornel, kan iblandes men de må maksimalt udgøre
30 % af planterne.

8.6

Beplantningsbælterne må tyndes og vedligeholdes efterhånden som buskene
vokser sig større, men beplantningsbælterne skal fortsat kunne slutte tæt, i løbet af 3 vækstsæsoner. Beplantningsbælter må kun ryddes, hvis de erstattes af
nye beplantningsbælter, i første plantningssæson efter rydning.

8.7

Der skal holdes dyr til nødvendig afgræsning af lokalplanområdets delområder.
Der må opføres et mindre læskur til dyrene i delområderne.

8.8

Der må ikke etableres permanent belysning af anlægget.

8.9

Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden
skal overholdes.
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8.10

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens
område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til
det eksisterende terræn. Terrænregulering skal udføres med bløde overgange,
så de optræder som en naturlig del af landskabet.

8.11

Minimum 0,5 % af solcellearealet (inden for beplantningsbæltet) skal tilsås med
en bivenlige frøblanding.

§9

Ledningsanlæg

9.1

Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger.

9.2

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 10

Miljøforhold

10.1

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige
støjgener.

10.2

Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet
standses og kommunen underrettes i henhold til Lov om forurenet jord, § 71.

10.3

De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal
overholdes.

§ 11

Forudsætning for ibrugtagning af anlægget

11.1

Inden solcellerne kan sættes i drift, skal området være ryddet for byggeaffald.

11.2

De i retningslinje 8.1 nævnte beplantningsbælter skal etableres inden ibrugtagning af solcelleanlægget.

§ 12

Tilladelser efter anden lovgivning

12.1

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt
byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8.

12.2

Forinden området kan anvendes til opstilling af solceller, kræves tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. Landbrugslovens §6, en tilladelse til opstilling af
solceller gennem lov om planlægning jf. Landbrugsloven §11 stk. 2 eller tilladelse til forpagtning af arealet til opstilling af solceller jf. landbrugslovens §28 stk.
2.

§ 13

Bonusvirkning

13.1

Lokalplanen erstatter med bonusvirkning jf. Planlovens § 15 stk. 4, de nødvendige landzonetilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 til ændret arealanvendelse
samt bebyggelse og anlæg i landzone, der er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

§ 14

Lokalplanens retsvirkninger

14.1

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem-
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melser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,
der er indeholdt i planen.
Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
I henhold til lov om planlægning § 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter
og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen.
§ 15

Vedtagelsespåtegning

15.1

Forslag til Lokalplan 119 er vedtaget af Lolland Kommune den 4. december 2019
i henhold til lov om planlægning § 24.

Gert Mortensen
Fmd. Teknisk Udvalg

/

Bjarne Hansen
Direktør

Forslag til Lokalplan 119 er fremlagt i offentlig høring fra den xxxxx til den xxx
2018.
15.2

Lokalplan 119 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XXXXXXX i henhold
til lov om planlægning § 27.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den
endelig vedtagne plan den xxxxxxxxxxxxx
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