Forslag
Lokalplan nr. 147
Solenergianlæg nord for Fogderup

Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.
virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet
den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere et
solenergianlæg til elproduktion i området, og skal endvidere sikre en
hensigtsmæssig disponering af området, således at der skabes mulighed for
at etablere stiforbindelser til understøttelse af friluftslivet i området.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt
bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet
afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering
af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Sammenskrivning af miljøvurdering af kommuneplantillægget,
lokalplanen og det konkrete projekt.
I forlængelse af bygherrens ønske om at foretage en miljøvurdering af
det konkrete projekt og Aabenraa Kommunes beslutning om ligeledes at
foretage en miljøvurdering af plangrundlaget, har Aabenraa Kommune på
opfordring fra bygherren besluttet, at de 2 miljøvurderinger sammenskrives i
et dokument: Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 52, Lokalplan nr. 147
og det konkrete projekt (herefter Miljøvurdering(en)).
Beslutningen er truffet uagtet de 2 miljøvurderinger proceduremæssigt og
indholdsmæssigt ikke er helt ens og uagtet kommunens og bygherrens
ansvar for de enkelte elementer er forskelligt. Miljøvurderingen af
plangrundlaget er kommunens ansvar og foretages efter Afsnit II i LBK
nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingen af det
konkrete projekt er bygherrens ansvar og foretages efter samme lovs Afsnit
III.
Beslutningen om sammenskrivning er sket for at gøre den samlede
miljøvurdering inklusive afgrænsning af, hvilke emner der skal vurderes,
redegørelser for de offentlige høringer og overvågningsprogrammet mere
overskuelig for borgere og myndigheder.
Indholdet i Miljøvurderingen er afgrænset via en høring af berørte
myndigheder og offentligheden samtidig med den forudgående offentlige
høring om udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.
Miljøvurderingen fremlægges som forslag i offentlig høring og hos berørte
myndigheder sammen med planforslagene tillige med et forslag til tilladelse
til det ansøgte projekt efter Miljøvurderingslovens § 25.
Såfremt det efterfølgende besluttes at arbejde videre med sagen, udarbejdes
en redegørelse for den offentlige høring og der foretages eventuelle
rettelser i planerne, projektet og § 25-tilladelsen. Endvidere fastlægges et
overvågningsprogram, som kommunen skal iværksætte. Vurderes projektet
at have væsentlige miljøpåvirkninger, kan bygherren tillige pålægges et
overvågningsprogram af disse.
Endelig vedtagelse af Miljøvurderingen og § 25-tilladelsen foretages af
Byrådet samtidig med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og
lokalplanen.
I Miljøvurderingen er der indledningsvis redegjort nærmere for, hvilke dele

bygherren er ansvarlig for og hvilke dele kommunen er ansvarlig for.
Offentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 147 er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 20XX til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost til:
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 147
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge området til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til
elproduktion med tilhørende anlæg som f.eks. transformatorstation,
at fastlægge en disponering af området med delområder,
byggefelter, beplantningsbælter, faunapassager og
transformatorstation, samt sikre naturbeskyttede områder og
naturindhold i de økologiske forbindelsesområder,
at sikre, at der udføres den nødvendig afskærmende beplantning
omkring solenergianlægget så anlægget bliver mindst muligt synligt
fra det omgivende åbne land og nabobebyggelse,
at sikre vejadgang til området, herunder placering af
forbindelsesveje mellem byggefelterne,
at sikre, at arealerne langs med lokalplanområdets afgrænsning
og mellem delområderne bliver offentligt tilgængelige og kan
indrettes med trampestier, madpakkehuse, shelters og anlæg til
understøttelse af friluftslivet i området,
at sikre, at området reetableres som landbrugsareal, såfremt
solenergianlægget tages ud af drift.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler: 99, 115, 164, 169, 175 og 194
samt dele af matr.nr. 101, 168, 176, 184, 202, 209, og 229
Ejerlav: alle Foverup, Ravsted Ejerlav
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 25. april
2022 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved
lokalplanens vedtagelse.
Bonusvirkning

2.3

Lokalplanen indeholder bonusvirkning og erstatter de
landzonetilladelser efter planlovens § 35, stk. 1, til anvendelse,
udstykning, bebyggelsens og tekniske anlægs omfang, placering og
ydre fremtræden, beplantning, parkering, interne veje, rekreativ
stiforbindelse mv., jf. lokalplanens bestemmelser vedr.:
Anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion
jf. § 1.1 og 3.2
Anvendelse til shelters, madpakkehuse, trampestier mv. jf. § 3.4
Etablering af veje, stier og parkeringspladser jf. § 5.1-5.9
Omfanget af bebyggelse, anlæg, skiltning og belysning jf. § 6.1-6.8
Bebyggelse og anlægs ydre fremtræden - herunder skilte og
belysning jf. § 7.1-7.8
Etablering af hegn, beplantning, terrænreguleringer jf. § 8.1-8.16,
der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse,
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jf. planlovens § 15, stk. 4, idet disse forhold er tilladt med
nærværende lokalplan, som er tilvejebragt efter planlovens §
36, stk. 1, nr. 6. Bonusvirkningen omfatter desuden midlertidig
ændring af arealanvendelsen til midlertidige anlægsaktiviteter til
solcelleanlægget, såsom byggeplads, arbejdsveje og arbejdsarealer.
Bonusvirkningen gives på betingelse af, at vilkårene med § 2.4
opfyldes.
Ved ophør af solcelleanlæggets drift skal alle bygninger, tekniske
anlæg, tekniske installationer, interne veje og trådhegn, der alene
anvendes til anlæggets drift, fjernes af solcelleanlæggets ejer
inden ét år efter, at driften er ophørt. Bestemmelsen tinglyses
på ejendomme inden for lokalplanområdet, jf. § 2.3, ved planens
endelige vedtagelse, jf. § 10.3. Nedtagning af solcelleanlægget skal
ske uden udgift for det offentlige.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder A, B, C, D og E som vist på
kortbilag 1.

3.2

Delområderne A, B, C og D må kun anvendes til teknisk anlæg i
form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende tekniske
installationer og anlæg, herunder serviceveje, hegn og beplantning.

3.3

Delområderne A, B, C og D må desuden anvendes til fårehold mellem
solpanel-rækkerne.

3.4

Delområde E skal udtages af den jordbrugsmæssige drift og skal
være offentligt tilgængeligt. Således må der anlægges trampestier,
forbindelsesveje mellem delområderne, opsættes shelters,
madpakkehuse, infotavler, bænke og fitnessredskaber.

4

4.1

5

Udstykninger
Der gives mulighed for udstykning i det omfang, det er i
overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Veje, stier og parkering
Veje

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Fogderupvej via
eksisterende offentlige grusvej, som vist på kortbilag 2. Der må
endvidere etableres indkørsel til step-up transformeren i delområde
B fra Fogderup Nørremark, som vist på korbilag 2.

5.2

Der må etableres forbindelsesveje mellem delområderne som vist
principielt på kortbilag 2.

5.3

Internt i delområderne må der anlægges serviceveje.

5.4

Forbindelsesveje og serviceveje skal etableres som græsveje. Hvis
lokale forhold, f.eks. fugtig bund, nødvendiggør det, må disse
etableres som grusveje med en bredde på højst 3,5 meter.
Stier

5.5

I delområde E må der etableres offentligt tilgængelige naturstier i
form af trampestier i græs, jord eller grus. Stierne må ikke anlægges
med stibredder på over 1 meter.
Parkering

5.6

8

Al parkering for servicekøretøjer skal ske inden for delområderne A,
B, C og D.
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5.7

Parkering for besøgende til delområde E skal ske som anvist på
kortbilag 2.

5.8

Alle p-pladser skal henligge som grus- eller græsflader - alternativt
med græsarmering.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Al bebyggelse, der knytter sig til solenergianlægget, herunder
transformere og solpaneler, skal placeres inden for de på kortbilag 2
viste byggefelter inden for delområderne A, B, C og D.

6.2

Inden for byggefelterne må der, sammenlagt for hele
lokalplanområdet, etableres op til 10 distributionstransformatorer.

6.3

Hver distributionstransformer må have en størrelse op til 3 m2 og en
højde på op til 3 meter.

6.4

Solpanelerne må ikke have en højde over 3 meter målt fra færdigt
terræn. Lynafledere er undtaget herfor.

6.5

Inden for det på kortbilag 2 særligt viste byggefelt på ca. 300 m2,
må der placeres en ”step-up” transformer. Inden for dette felt må
transformatordelen ikke have en højde over 3 meter. Koblingsdelen
må dog have en højde på op til 6 meter.

6.6

I delområde E må der placeres småbygninger og -anlæg til
understøttelse af friluftslivet i området, i form af f.eks. shelters
og madpakkehuse som vist principielt på kortbilag 2 samt
fitnessredskaber og lignende elementer.
Hver enkel af disse småbygninger må ikke have en størrelse over 10
m2 og en højde på 3 meter.
Fitnessredskaber og lignende elementer må ikke have en højde over
3 meter.

6.7

Inden for delområderne A, B, C og D må der etableres læskure i
forbindelse med fårehold. Der må etableres højst to læskure med en
højde på op til 3 meter og en størrelse på op til 50 m2 pr skur i hvert
byggefelt.

6.8

Belysning må ikke have en lyspunkthøjde, der overstiger 1,5 meter.
Lyskilden skal være nedadrettet og blændfri.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Solenergipanelerne skal opstilles i parallelle rækker med en ensartet
indbyrdes afstand.

7.2

Solpanelerne skal være anti-refleksbehandlede og fremstå ensartede
i udseende i hele lokalplanområdet.

7.3

Stativer skal udføres i ikke reflekterende materialer, eller materialer,
som kan være reflekterende på etableringstidspunktet, men som
hurtigt patinerer og bliver ikke reflekterende som f.eks. galvaniseret
stål. Stativer må gives samme farve som transformatorbygningerne.
Panelerne fremstår med kantprofiler i en mørke farve som svarer til
panelernes farve.

7.4

Alle transformator- og teknikbygninger skal farve- og
udtryksmæssigt fremstå ensartede i hele lokalplanområdet. De må
ikke være reflekterende* og skal fremstå med facader i en afdæmpet
jordfarve som f.eks. grøn, grå, brun eller sort.
*Ved ikke reflekterende skal forstå, at de skal fremstå med glanstal
under 20.

7.5

Læskure, madpakkehuse og shelters skal udføres i træ med
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tagbeklædning i tagpap.
Småbygningerne skal fremstå med ensartet materiale- og
farveholdning i hele området. Hvis bygningerne males, skal der
anvendes afdæmpede farver inden for jordfarveskalaen som f.eks.
grøn, grå, brun eller sort.

7.6

Der må ikke etableres permanent belysning i lokalplanområdet. Der
må dog etableres belysning ved teknikbygninger og transformatorer,
som kun må anvendes ved servicebesøg. Lyskilden må ikke placeres
med en højde, der overstiger bygningens højde og skal være
nedadrettet og blændfri.

7.7

Indenfor lokalplanområdet må der opstilles informationstavler,
herunder skilte med sikkerhedsinformation. Skiltene må have en
maksimal bredde på 1,5 meter og maksimal højde til overkant på 1,5
meter, må ikke være belyste og skal stå i tilknytning til bebyggelse.
Skiltene må kun være informerende og må ikke opsættes med
reklameformål.

7.8

Inden for det på kortbilag 2 viste deklarationsbælte må der
ikke, så længe deklarationen er gældende - eller uden tilladelse
fra ledningsejer, etableres solpaneler eller andre permanente
anlæg. Herunder beplantning. Der må etableres trådhegn langs
deklarationsbæltets nordlige og sydlige afgrænsning i delområde A
og langs den sydlige afgrænsning i delområde B.

8

Ubebyggede arealer
Delområder A, B, C og D

8.1

Ubebyggede arealer inden for delområder A, B, C og D skal tilsås
med græs og henligge som permanente græsarealer. Serviceveje må
dog klippes.

8.2

Der må etableres fårehold i delområderne A, B, C og D.
Delområde E

8.3

Ubebyggede arealer i delområder E skal retableres som sø- og
åbredder samt permanente græsarealer.

8.4

I forbindelse med madpakkehytter og shelters må der etableres
bål- og grillpladser. Disse pladser skal henligge som græs- jord- eller
grusarealer og må ikke befæstes med anden fast belægning.

8.5

Under og omkring fitness redskaber må der etableres nødvendige
arealer med faldsand.
Beplantningsbælter

8.6

Langs med afgrænsningen af delområderne A, B, C og D og
i øvrigt som vist på kortbilag 2, skal der etableres ubrudte
beplantningsbælter med bredder på henholdsvis 10 meter (6 rækker)
og 5 meter (3 rækker). Beplantningsbælterne må dog brydes ved
hegn, deklarationsbæltet og andre passagemuligheder.
Således skal beplantningsbæltet etableres med en bredde på 10
meter mod de ydre afgrænsninger mod syd, øst, vest og nord.
Eksisterende levende hegn, som vist på kortbilag 2, skal bevares og i
muligt omfang indgå i ovennævnte beplantningsbælter.

8.7

For beplantningsbælterne gælder følgende:
Ved en bredde på 10 meter skal beplantningsbæltet etableres med 6
rækker planter
Ved en bredde på 5 meter skal beplantningsbæltet etableres med 3
rækker planter.
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Beplantningsbæltet skal etableres med en rækkeafstand på ca. 1,5
meter og en planteafstand på ca. 1,25 meter.
Ved plantning skal planterne være kraftige i vækst, og
beplantningsbæltets sammensætning skal sikre, at den udvoksede
højde ikke er under 5 meter.
Beplantningsbæltet skal etableres med hjemmehørende arter.
Mindst 50 % af planterne skal være buske.
Mindst 25 % af planterne i hver anden række skal være
stedsegrønne. Ved etablering af tre rækker gælder det for den
midterste række.
Mindst 10 % af planterne skal være frugttræer- og buske.
Mindst 10 % af planterne skal være træer, herunder ammetræer.
Når beplantningsbæltet er fuldt udvokset, må det, i forbindelse med
vedligehold, beskæres til en højde på max. 3 meter. Beskæringen
må dog ikke være permanent, men må alene ske for at vedligeholde
og optimere tilstanden af beplantningsbæltet.
8.8

De valgte arter skal sammensættes således at beplantningsbæltet
opnår en højde på mindst 5 meter, når det er udvokset.

8.9

Ved etablering af beplantningsbælterne, må ingen busk have en
højde under 80 cm og intet træ under 150 cm. Her gælder det
endvidere, at buske skal have nået en gennemsnitlig højde på 1
meter efter én vækstsæson (1 år).

8.10

De på kortbilag 2 særligt anviste beplantningsbælter skal
bevares i videst muligt omfang som ledelinjer for flagermus.
Beplantningsbælterne må dog brydes ved hegn, deklarationsbæltet
og andre passagemuligheder.
Hegn

8.11

Der må etableres trådhegn med en højde på op til 2 meter.

8.12

Trådhegn skal placeres mellem de afskærmende beplantningsbælter
og solpanelerne - som vist principielt på kortbilag 2. Der må ikke
opsættes pigtråd inden for lokalplanområdet.

8.13

Trådhegn skal etableres med passagemulighed for småvildt
som harer og grævlinger. Således skal der pr. 30 m, etableres
en strækning med en længde på min 5 meter hvor hegnets
maskestørrelser skal være min. 20x20 cm.
Terrænreguleringer

8.14

Inden for byggefelterne må der foretages terrænregulering på
højst +/- 0,5 meter. Terrænreguleringer skal udføres som bløde
overgange, så de optræder som en naturlig del af landskabet. Der
må ikke etableres jordvolde.
Beskyttet natur

8.15

9

Der må ikke etableres faste anlæg eller stier inden for en afstand på
min. 10 meter fra områdets §3 beskyttede vandhuller.

Forudsætninger for ibrugtagning
Inden solenergianlægget må sættes i drift,

9.1

Skal beplantning være etableret jf. §8.6 - 8.10.

9.2

Skal de ubebyggede arealer være anlagt jf. § 8.1 og 8.4 og
bygninger jf. § 7.5 skal være etableret.
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9.3

Skal der være etableret vejadgang samt forbindelsesveje jf. § 5.2 og
5.4.

9.4

Skal det, ved tinglyst servitut, være dokumenteret en sikret vejret til
området jf. § 5.1 og 5.7.

9.5

Skal parkeringsarealet jf. § 5.7 være etableret.

Lokalplan nr. 147

Lokalplanbestemmelser

1
1.1

2

3

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet
af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk.
1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af
anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen
kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser
og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens § 17,
stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller
udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen
og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens
§ 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende
lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra
bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når
bebyggelsen opføres som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri
forstås bebyggelser, der opfylder gældende klassifikationskrav til
lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation
af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme,
når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens
§ 18.

6.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 147 er vedtaget af Aabenraa byråd den xx.
måned 2022.
Forslaget er offentliggjort den xx. måned 20XX.

Erik Uldall Hansen		
Tom Ahmt
Viceborgmester		Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger nord for Fogderup mellem vejene Fogderup Nørremark mod øst, Fogderupvej mod syd og Korupvej mod vest.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 118 ha, hvoraf ca. 73 ha udgør
solenergianlægget.

Eksisterende forhold
Landskab
Lokalplanområdet består af landbrugsarealer og er præget af marker, spredt
beplantning og lineære læhegn langs med markskellene.
Landskabet falder svagt fra øst mod vest, men fremstår i øvrigt forholdsvist
fladt og domineres visuelt af markstrukturerne og beplantningen i området.

Natur
Området gennemskæres af et øst-vestgående vandløb og flere mindre grøfter. Der ligger desuden en sø i områdets vestlige del samt flere mindre vandhuller / vådområder.
Mod øst og vest og, for størstedelens vedkommende, også mod nord, omkranses lokalplanområdet af brede og tætte levende hegn, som afskærmer
området visuelt fra omgivelserne.

Arealanvendelse
Området anvendes til landbrugsformål og er derfor præget af dette. Langs
med søer, vandhuller og vandløb er der bræmmer af udyrkede arealer.

Naboer
Ca. 500 meter syd for lokalplanområdets byggefelter ligger landsbyen Fogderup.
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Ca. 800 meter mod nordvest ligger Korup.
Ca. 500 meter vest for lokalplanområdets vestlige byggefelter ligger landbrugsejendommen Højagergård, og ca. 200 m sydøst for lokalplanområdet
østlige byggefelt ligger der to boliger.

Baggrund og formål
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere et solenergianlæg i området.
Lokalplanen har derfor til formål at fastlægge anvendelsen i området til
teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion. Lokalplanen skal
endvidere sikre en hensigtsmæssig disponering af området, således at der
skabes mulighed for at etablere stiforbindelser til understøttelse af friluftslivet i området.
Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres afskærmende
beplantning omkring solenergianlægget, således, at anlægget sløres og falder ind i områdets eksisterende beplantningsstruktur af levende hegn.
Lokalplanen skal endvidere sikre, at områderne langs med lokalplanområdets
afgrænsning og imellem delområderne og i periferien omkring anlægget ændres fra landbrugsjord til områder med højt naturindhold, dels ved at hjælpe
det på vej med strategisk tilsåning med permanent græs og beplantning og
dels ved at give naturen mulighed for at overtage arealerne.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter et areal
på ca. 118 ha. Området omfatter hele matr. 99, 115, 164, 169, 175 og 194
samt dele af matr.nr. 101, 168, 176, 184, 202, 209, og 229 alle Foverup,
Ravsted Ejerlav.
Området disponeres med 4 byggefelter, der varierer fra ca. 10 til 25 ha.
Sammenlagt disponeres ca. 72,5 ha. til solenergi.
Hele lokalplanområdet ligger i landzone og opretholdes i landzone ved lokalplanens vedtagelse.
Lokalplanen tillægges bonusvirkning for så vidt angår anvendelse, bebyggelse og anlæg.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet opdeles fem delområder A, B, C, D og E, som vist på kortbilag 1.
I delområderne A, B, C og D fastlægges anvendelsen til teknisk anlæg til
elproduktion i form af solenergi med tilhørende faciliteter som f.eks. teknikhuse og serviceveje.
Der gives desuden mulighed for fårehold inden for delområderne A, B, C og
D.
I delområde E, som udgør arealerne imellem og udenom delområderne,
fastlægges anvendelsen til naturområde, hvor der muliggøres etablering af
trampestier, madpakkehuse, shelters og redskaber til friluftsaktiviteter som
f.eks. fitness, som skal være med til at gøre området tilgængeligt for friluftsaktiviteter som gå- og løbeture.

Bonusvirkning
Efter planlovens § 15, stk. 4 kan en lokalplan for et område, der skal blive i
landzone, indeholde bestemmelse om, at lokalplanen erstatter de tilladelser
efter lovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.
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Bestemmelsen giver hjemmel til den såkaldte bonusvirkning af lokalplaner
for så vidt angår landzonetilladelser til de i lokalplanens bestemmelser § 3,
5, 6, 7, 8 og 9 angivne forhold og arealanvendelsesforhold vist på kortbilag
2. Det drejer sig om områdets anvendelse, udstykning, disponering af både
veje, stier, anlæg og bebyggelse, bygningsregulerende forhold (højde og
omfang), bebyggelsens udseende samt disponering af ubebyggede arealer,
herunder beplantning og hegning. Lokalplanen erstatter derfor de landzonetilladelser efter § 35, stk. 1 i Lov om Planlægning, som er nødvendige for
lokalplanens gennemførelse.

Udstykning
Der gives mulighed for udstykning i det omfang, det er i overensstemmelse
med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Veje, stier og parkering
Adgang til området etableres, som vist på kortbilag 2, via en eksisterende
offentlig grusvej fra Fogderupvej, hvorfra adgangen til de enkelte byggefelter
fordeles. Der etableres desuden adgang til step-up transformeren i den østlige del af delområde B fra Fogderup Nørremark.

Indkøsel fra Fogderupvej

Omkring byggefelterne og imellem solpanelerne må der anlægges serviceveje. Servicevejene skal være så diskrete som muligt og må derfor kun etableres som græsveje. Dog gives der mulighed for at de helt eller delvist må
anlægges som grusveje, hvis lokale forhold, som f.eks. fugtig bund, nødvendiggør det.
Imellem byggefelterne etableres der forbindelsesveje for servicekøretøjer
via passager, som vist på kortbilag B. Her anvendes primært eksisterende
overgange over grøfterne. Her må der etableres åbninger i de levende hegn,
låger i hegn samt overkørsler over krydsende vandløb og grøfter - dog kun
efter tilladelse og vilkår fra vandløbsmyndigheden.
I anlægsperioden vil der, for at fordele trafikken til området, blive etableret
en midlertidig indkørsel til området fra Fogderup Nørremark øst for området.
Alle stier i området skal anlægges som naturstier i form af trampestier i jord
/ grus, så de underlægger sig naturen i området.
Al parkering for servicekøretøjer skal foregå inden for byggefelterne. På kortbilag 2 udlægges der et mindre areal i delområde E, hvor øvrige besøgende
må parkere. Det forudsættes, at p-arealer udgøres af grus- eller græsflader.
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Bebyggelsens omfang og placering
Anlæggets kapacitet, når det er fuldt udbygget, vil være på ca. 72 MWh.
Inden for delområderne A, B C og D udlægges der byggefelter, som vist på
kortbilag 2. Inden for disse byggefelter skal al bebyggelse, der knytter sig til
solenergianlægget placeres. Herunder både transformatorer og solpaneler.
Omkring byggefelterne udlægges der en 5 meter bred zone til serviceveje og
på ydersiden af denne zone udlægges yderligere 5-10 meter brede beplantningsbælter.
Solpanelerne skal placeres på faste stativer og må ikke have en højde, der
overstiger 3 meter målt fra terræn.
Der må placeres op til 10 distributionstransformatorer, som må være op til 3
meter høje og have en størrelse på højst 3 m2. Disse må placeres frit inden
for byggefelterne.
Der må desuden placeres én Step-up transformer, som skal placeres inden
for det på kortbilag 2 viste og særligt udlagte byggefelt på ca. 300 m2 i den
østlige del af byggefelt B. Step-up transformeren består af en transformatordel med en højde på op til 3 meter og en størrelse på ca. 10 m2 samt en
koblingsdel med en højde på op til 6 meter.
Uden for byggefelterne må der placeres småbygninger i form af shelters og
madpakkehytter med placeringer som vist principielt på kortbilag 2. Småbygningerne må enkeltvis ikke have en størrelse over 10 m2 og en højde på
over 3 meter målt fra eksisterende terræn. Småbygningerne skal understøtte
et ønsket friluftsliv i området. Ud over disse småbygninger, kan der etableres
mindre enheder, som ligeledes skal understøtte friluftslivet i området. Det
kan f.eks. være fitnessredskaber og bænke, ligesom der må etableres informationstavler i området.
I den nordlige del af området forløber en højspændingsledning. Ledningen
er en 150 kV luftledningsanlæg kaldet ’Kassø-Bredebro’. Ledningsanlægget
drives og administreres af Energinet Eltransmission A/S, som er et datterselskab i Energinet. Langs højspændingsledningen er der fastlagt et servitutareal, inden for hvilket der ikke må opføres bebyggelse, beplantning mv.,
idet dette vil være i konflikt med den tinglyste servitut. Tilstandsændringer
i servitutarealet må ikke ske, uden at Energinet Eltransmission A/S forinden
har meddelt lodsejer dispensation fra den tinglyste servitut. Generelt kan der
ikke forventes meddelt dispensationer, da servitutten administreres restriktivt.
Der er planer om at lægge dette højspændingsanlæg i jorden, evt. uden for
projektområdet, og at der således på sigt muligvis ikke er konflikter med
denne servitut, som i så tilfælde vil blive ophævet. Så længe servitutten
gælder, må der ikke anlægges solenergianlæg inden for servitutarealet, som
er vist på kortbilag B. Det muliggøres imidlertid, at der kan etableres solenergianlæg inden for det pågældende område, hvis servitutten senere aflyses.
Området ligger i landzone og der fastlægges derfor krav om maksimale lyspunkthøjder for belysning - dette for at undgå lysforurening og blændingsgener.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Solenergianlæggene
Anlægget består af ensartede solenergipaneler monteret på parallelle rækker af faste stativer. Stativerne etableres i øst-vestgående retning således at
solpanelerne orienteres mod syd. Panelernes hældning optimeres i forhold til
solen. Stativerne forankres i jorden uden fundering i en dybde på 1,5 meter
under terræn.

Transformere
Delvist i periferien rundt om byggefelterne og inde blandt solpanelerne i nødvendigt omfang, placeres der 10 distributionstransformere på hver ca. 3 m2.
Disse har karakter af småbygninger med en højde på op til 3 meter.
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Farve og udformningsmæssigt skal de være ensartede i hele området. Farver skal ligge inde for jordfarveskalaen og skal være afdæmpede, som f.eks.
grøn, grå, brun eller sort, så de falder naturligt ind i omgivelserne.
I den østlige del af byggefelt B etableres der en såkaldt step-up transformer
med tilhørende teknikbygning og koblingsudstyr. Teknikbygningen skal udføres identisk med de øvrige distributionstransformere i området.
Hele anlægget udgør et areal på ca. 300 m2 og har en højde på op til 6 meter.
Småbygninger som shelters, madpakkehytter og læskure til fårehold skal
udføres i træ med tagbeklædning i tagpap. Småbygningerne skal fremstå
med ensartet materiale- og farveholdning i hele området. Hvis bygningerne
males, skal der anvendes afdæmpede farver inden for jordfarveskalaen som
f.eks. grøn, grå, brun eller sort.

Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer i byggefelterne tilsås med permanent græs, evt. med
mulighed for fårehold imellem panelrækkerne. I periferien omkring anlægget
vil der blive friholdt areal med en bredde på ca. 5 meter til en servicevej i
græs.
I forbindelse med fårehold må der opføres mindre læskure med en maksimal højde på 3 m i alle byggefelter. Alt efter behov må der placeres op til to

Principsnit

læskure pr. byggefelt.
I delområde E opretholdes / retableres de ubebyggede arealer som å- og
søbredder og permanent græs med mulighed for etablering af trampestier
igennem området. Særligt mod øst og vest etableres større sammenhængende områder, hvor naturen dominerer – også her gives der mulighed for
etablering af stier og små områder til ophold og evt. information om anlægget og naturen i området.
I disse områder gives der desuden mulighed for at kan etableres shelters og
madpakkehytter med placeringer som vist principielt på kortbilag 2, ligesom
der må etableres bænke og redskaber til understøttelse af friluftslivet i området, som f.eks. fitnessredskaber og infotavler.

Hegn
Det kan være nødvendigt at indhegne anlægget for at hindre uvedkommende adgang eller i forbindelse med fårehold. Derfor gives der, i nødvendigt
omfang, mulighed for at etablere et trådhegn rundt om de enkelte byggefelter. Trådhegnet skal, i så fald, placeres på indersiden af de afskærmende
beplantningsbælter, mellem beplantningsbæltet og servicevejen, så det, efter et par vækstsæsoner, vil være skjult af beplantningen. Hegnets højde må
være op til 2 meter.
For at sikre passage for småvildt som harer og grævlinger, stilles der krav
om, at trådhegn skal etableres med faunapassager med større maskestørrelser pr. 30 meter.
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Eksisterende vandløb som en del af delområde E

Beplantning
Omkring solenergianlægget skal der anlægges afskærmende beplantningsbælter med bredder på 5-10 meter. Bredden fremgår af kortbilag 2.
Langs med byggefelternes ydre afgrænsninger skal beplantningsbælterne
have en bredde på 10 meter, bestående af 6 rækker buske og træer. Internt
i området må beplantningsbæltet have en bredde på 3-5 meter, bestående af
2-3 rækker buske og træer.
Plantebælterne skal bestå af hjemmehørende arter, og skal bestå af mindst
50 % buske for at opnå en god tæthed. I hver anden række skal mindst 25
% af arterne være stedsegrønne. På strækninger med tre rækker gælder
kravet om stedsegrøn beplantning for den midterste række. Da der kun er
meget få hjemmehørende stedsegrønne arter i Danmark give ser mulighed
for at fravige dette krav i begrænset omfang for så vidt stedsegrønne arter.
Der skal plantes ammetræer og mindst 10 procent af planterne skal være
træer. Ligeledes skal mindst 10 % af planterne i området bestå af frugttræer- og buske, som kan være til glæde for beboerne i området.
De valgte arter skal sammensættes således, at hegnets højde mindst bliver
5 meter, når det er udvokset.
For at sikre, at de afgrænsende hegn får en afskærmende effekt inden for få
vækstsæsoner, stilles der krav om mindste højder for buske og træer, som
anvendes til etablering af beplantningsbælterne. Således skal buske have en
mindste højde på 80 cm og træer en mindste højde på mindst 150 cm ved
plantning.
Lokalplanområdet rummer desuden flere eksisterende levende hegn. Disse
udgør et væsentligt afskærmende element og ønskes bevaret i det omfang,
de kan integreres i den afskærmende beplantning.

Vej og trafik
Vejbetjening til alle byggefelter sker via eksisterende offentlige grusvej fra
Fogderupvej, som vist på kortbilag 2. Der muliggøres desuden etablering
af forbindelsesveje mellem byggefelterne, ligeledes som vist på kortbilag 2,
således at al trafik til området i driftsfasen sker fra Fogderupvej.
I anlægsfasen muliggøres der etablering af en midlertidig indkørsel til området fra Fogderup Nørremark. Denne indkørsel må opretholdes som permanent adgangsvej til ste-up transformeren i delområde B.

Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.
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I den nordlige del af området forløber en højspændingsledning. Ledningen
er en 150 kV luftledningsanlæg kaldet ’Kassø-Bredebro’. Ledningsanlægget
drives og administreres af Energinet Eltransmission A/S, som er et datterselskab i Energinet. Langs højspændingsledningen er der fastlagt et servitutareal, inden for hvilket der ikke må opføres bebyggelse, beplantning mv.,
idet dette vil være i konflikt med den tinglyste servitut tilstandsændringer i
servitutarealet ikke må ske, uden at Energinet Eltransmission A/S forinden
har meddelt lodsejer dispensation fra den tinglyste servitut. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som respekterer dette.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en
række betingelser. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan inden for en frist på maksimalt 5 år fra den
endelige lokalplans offentliggørelse. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation
i vejlovens §§ 99-102. Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens
vejledning om ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning
om ekspropriation efter vejloven.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Klimapolitik
Aabenraa Kommune vil gerne støtte op om udviklingen fra fossile brændstoffer til mere miljøvenlige energiformer. Klimapolitik 2015 sætter pejlemærkerne for, hvordan vi kan skabe vækst på en bæredygtig måde i Aabenraa
Kommune. Klimapolitikken skal støtte op om, at vi i stadig højere grad lokalt
kan forsyne vores egne virksomheder med bæredygtig og CO2–neutral energi fra vindmøller og biogas. For at sikre en bæredygtig udvikling, skal der
sættes fokus på, hvor fremtidens byer og boligområder skal være og ikke
mindst hvordan de skal udformes. Det er samtidigt gennem den strategiske
og fysiske planlægning at Aabenraa Kommune kan sætte fokus på, at øge
mængden af vedvarende energi der produceres i kommunen. Desuden har
vi mulighed for at foretage en mere generel planlægning for udnyttelsen af
vores ressourcer og dermed opnå CO2-reduktion.

Kommuneplan 2015
Aabenraa Kommune har en målsætning om, at der etableres flere anlæg
til produktion af vedvarende energi: biogas, vindmøller og solenergianlæg.
Både for at bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser samt understøtte erhverv, som er knyttet op på energisektoren. Etablering og drift
af anlæg kan give anledning til gener, men gennem planlægning søger kommunen for at reducere gener fra støjende, støvende og andre forurenende
anlæg.
Området har hidtil ikke været rammeplanlagt og der har således ikke været
fastlagt retningslinjer i kommuneplanen for etablering af store solenergianlæg i kommunen, og heller ikke udpeget områder til dette. For at sikre den
nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og denne lokalplan,
er der derfor udarbejdet et kommunetillæg nr. 52 som udlægger en kommuneplanramme til teknisk anlæg i det åbne land, hvorved realiseringen af
denne lokalplan muliggøres.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter inden for planområdet.

Arkæologi
Haderslev museum, arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk kontrol
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af området, og udtaler, at såfremt der ikke skal ikke skal terrænregulering
ved opsætning af solpanelerne, så vil Museet ikke foretage yderligere på disse arealer.
Museet vurderer dog, at på de områder, hvor der skal laves teknikbygninger,
ledningstracéer, veje og andet anlægsarbejde med jordbearbejdning under
normal pløjedybde, at der høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste
fortidsminder ved anlægsarbejde inden for planområdet.
Såfremt der skal benyttes dybdepløjning eller anden metode udover almindelig, skånsom landbrugspløjning ved etablering af læhegn og anden skov så
gælder det, at Museet vurderer, at der også her er høj risiko for at støde på
væsentlige jordfaste fortidsminder.
Museet anbefaler derfor, at bygherre får foretaget en frivillig forundersøgelse
af planområdet forud for anlægsarbejdet. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsminder på planområdet, og
om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved
anlægsarbejdet. Da projektområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til
forundersøgelse - jf. Museumslovens § 26.2 – afholdes af bygherre.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på planområdet, skal
disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde
er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver
nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.
De jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens § 27. Derfor skal
man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille
arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

Miljø
Støj
Solenergianlæg er ikke særskilt reguleret i forhold til støj, men er omfattet
af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det er ud fra miljømæssige synspunkter ønskeligt, at niveauet af støj fra virksomheder er meget lavt i det
åbne land, ikke mindst på grund af det normalt lave baggrundsstøjniveau.
Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det
åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i et vist omfang at acceptere et
støjniveau, der kan påføre omboende støjulemper.
Solcellerne i sig selv afgiver ikke støj i driftsfasen. Anlæg, der er udstyret
med invertere kan indeholde blæsere, der afgiver støj i lighed med den støj,
blæseren i en computer afgiver. Ved opstilling af solenergianlæg på tidligere
landbrugsjord, vil støjgener ved landbrugsdriften elimineres.
Vedligeholdelse af området vil bestå af græsklipning og hækklipning, når de
afskærmende levende hegn opnår en højde, som kan have indflydelse på
solcellernes produktion. Det forventes, at solenergianlæggene ikke vil give
anledning til væsentlige støjgener uden for anlæggenes arealer. Hvis der,
mod forventning, skulle komme klager over støjen, vil der blive taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Støj fra transformerstationer
En transformatorstation (step-up transformer) består bl.a. af transformere,
afbrydere, pumper og blæsere. Når der sendes strøm gennem transformerne, opstår der vibrationer i jernkernen, der kan give dyb brummende lyd
på omkring 100 Hz eller en snerrende lyd. Når vejret er meget varmt, og
blæserne er tændt, giver det normalt en susende lyd, der kan sammenlignes
med lyden fra emhætter.
Støj tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”. De vejledende grænseværdier for støj i det åbne land skal være overholdt ved opholdsarealet til
boligen ved de omkringliggende ejendomme
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Grundvand
En del af projektområdet er udpeget som indvindingsoplande til to almene
vandværker og dertil nitratfølsomme indvindingsområder. Da den nuværende
arealanvendelse er intensivt landbrug, vurderes anlægget at medføre en positiv effekt på de lokale grundvandsforhold.
Der udarbejdes ikke en særskilt grundvandsredegørelse idet et solenergianlæg til elproduktion ikke giver anledning til øget risiko for forurening af
grundvandet.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser.
Den sydøstlige del af planområdet ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde. Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for interesserne ift. dette.

Forurening
Step-up transformeren, som placeres i den østlige ende af byggefelt B, indeholder olie (ca. 15.000 l), som fungerer som kølemiddel og isolation i transformeren. Transformeren placeres på et støbt kar af beton, som vil opsamle
evt. oliespild, så der ikke er fare for forurening af natur og grundvand i området.

Dyrehold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres fårehold i områdets
byggefelter - mellem solpanel-rækkerne. Til det formål kan der etableres
mindre læskure og opsamlingsfolde, men ikke permanente stalde mv. Dyreholdet reguleres efter husdyrlovgivningen. Der skal indsendes ansøgning om
etablering, ændring og udvidelse af dyrehold, gødningsopbevaringsanlæg og
lignende til Aabenraa Kommune.

Natur
Habitatdirektivet / Natura 2000
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 6, skal der, i redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, indgå en vurdering af planens virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.
Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose ca. 8,5 km syd for projektområdet, se Figur 91.
Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at værne om arterne på områdets
udpegningsgrundlag, i dette tilfælde Rørhøg, Hedehøg, Trane, Blåhals og
Rødrygget tornskade (Miljøstyrelsen, 2020).
Det nærmeste habitatområde er H85 Bolderslev Skov og Uge Skov ca. 11,5
km øst for projektområdet, se Figur 91. Bolderslev Skov danner sammen
med Uge Skov en af Danmarks største naturskove. Der er stor forekomst af
småbladet lind, og området har urskovsagtige præg. Natura 2000-området
er primært udpeget for at bevare værdierne i disse skoves skovnaturtyper,
en række sø-typer og stor vandsalamander (Miljøstyrelsen, 2020).
Grundet afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder og projektets karakter, vurderes det at være uden påvirkning af Natura 2000-områders udpegningsgrundlag eller integritet.

Beskyttede arter / Bilag IV
Af relevante bilag IV-arter har der været foretaget kortlægning af spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder og arter af flagermus. Der er ikke
registreret forekomst af spidssnudet frø, løgfrø eller stor vandsalamander.
Nærmeste fund af løgfrø er fra flere vandhuller syd for Fogderup ca. 1100m
syd for projektområdet. For de øvrige arter, er nærmeste fund endnu længere fra projektområdet.
I miljøvurderingen / VVM-redegørelsen, som følger denne lokalplan, er der
undersøgt, hvordan realiseringen af planforslaget vil kunne påvirke flager-
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mus i området. Konklusionen er, at der ikke vil ske en påvirkning, da der
ikke er yngle og raststeder i området. Dog er der to nord-sydgående beplantningsbælter, som flagermusene bruger som ledelinjer og de skal derfor
bevares i videst muligt omfang. Disse beplantningsbælter er vist på kortbilag
2

§ 3 beskyttet natur
Området består overvejende af landbrugsarealer i omdrift, og der er kun
beskedne naturbeskyttelsesmæssige interesser. Helt konkret ligger der tre §
3-beskyttede vandhuller i projektområdet, samt vandløbene Fogderup Nordvandløb og Tilløb B, der begge er udpeget som § 3-beskyttede vandløb.
Ekstensivering af driften vil generelt betyde, at der sker mindre udvaskning
af næringsstoffer til vandløbene i projektområdet og til nedstrøms-liggende
vandområder, og kan potentielt være positivt for vandkvaliteten.
Projektets driftsfase vurderes at være uden påvirkning af § 3-beskyttet natur.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området ligger i det åbne land og er ikke omfattet af varmeplanen for
Aabenraa Kommune. Lokalplanen muliggør ikke tiltag, der medfører behov
for varmeforsyning.

Vandforsyning
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan
2018-2022.
Anlæg, som kræver bortledning af spildevand forudsætter, at der meddeles
særskilt tilladelse til afledning af spildevand.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere m.v.
i henhold til gældende affaldsregulativer. Der henvises til pt. gældende affaldsbekendtgørelsens kap. 10 (bek.nr. 1309 af 18/12-2012) om erhvervsaffald.

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Projekter om solenergianlæg er opført på miljøvurderingslovens bilag 2:
Punkt 3a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Det betyder, at planerne og projektet er omfattet af krav om miljøvurdering
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jf. ovenstående pkt. 1.
Aabenraa Kommune har derfor vurderet, at planforslagene til lokalplan nr.
147 og kommuneplantillæg nr. 52 skal ledsages af en miljøvurdering. De
to rapporter, dvs. miljørapport og miljøkonsekvensrapport (VVM) er sammenskrevet, da der er stort sammenfald i miljøvurderingslovens krav til indholdet af de to rapporter. Miljøvurderingen udgør således både miljøkonsekvensrapport (VVM) samt miljørapport for etablering af solenergianlæg nord
for Fogderup.

Ikke teknisk resumé
Projektbeskrivelse
Projektet omfatter etablering af et solenergianlæg med tilhørende tekniske
anlæg, samt områder til levende hegn og permanent græs. Når solenergianlægget er færdigetableret og i drift, vil produktionskapaciteten være op til
72.000 MWh, hvilket svarer til en forsyning af ca. 17.750 standard-husstandes elforbrug.
Solenergianlægget vil bestå af solcellepaneler med højde på op til 3 m over
terræn. Derudover etableres op til 10 mindre transformerbygninger (samlehuse) og en step up-transformer. Under solcellepanelerne etableres op til
390 invertere.
Projektområdet ligger i det åbne land ca. 500 m nord for landsbyen Fogderup. Området ligger i landzone og består i dag af marker i landbrugsdrift.
Gennem projektområdet forløber vandløb og grøfter, og der er enkelte småsøer.
Projektområdet har en størrelse på i alt ca. 118 ha, hvoraf ca. 72,5 ha disponeres til solenergianlægget. Projektområdet udgøres af fem delområder
(A, B, C, D og E), herunder fire til solenergianlæg og ét til levende hegn og
permanent græs. Omkring byggefelterne etableres et trådhegn på op til 2 m.
Der etableres slørende beplantning omkring projektområdet og byggefelterne.
Byggefelternes areal varierer fra ca. 10,6 til ca. 24,5 ha. Resten af projektområdet på ca. 45,5 ha udlægges til område med levende hegn og permanent græs med offentlig adgang. Her etableres trampestier, madpakkehuse
og shelters til offentlig rekreativ benyttelse.

Referencescenariet
Referencescenariet (0-alternativet) er den situation, der her benyttes som
sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvilke påvirkninger projektet medfører. Referencescenariet er den situation, hvor projektet ikke gennemføres.
Referencescenariet er baseret på videreførelse af den eksisterende landbrugsdrift på arealerne i projektområdet, og med den nuværende behandling
(gødskning mv) af arealerne.

Plangrundlaget
Forslag til kommuneplantillæg nr. 52
Planområdet er under eksisterende forhold ikke omfattet af kommuneplanrammer, der kan rumme tekniske anlæg såsom solenergianlæg. Realisering
af projektet forudsætter derfor, at Aabenraa Kommune vedtager et kommuneplantillæg.
I forbindelse med den ansøgte etablering af et nyt solenergianlæg har
Aabenraa Kommune derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 52. Planområdet for kommuneplantillægget er sammenfaldende med planområdet for
lokalplanen.
Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge kommuneplanrammer
for området, der fastlægger anvendelsen til teknisk anlæg til elproduktion.
Forslag til Lokalplan nr. 147
I forbindelse med den ansøgte etablering af et nyt solenergianlæg har
Aabenraa Kommune udarbejdet Lokalplan nr. 147.
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Lokalplanens formål er at udlægge områdets anvendelse til solenergianlæg
med tilhørende anlæg (transformerstationer mv.), samt at fastlægge områdets disponering med byggefelter, beplantningsbælter og en god tilgængelighed til området. Lokalplanen skal bl.a. sikre vejadgangen til området, etablering af afskærmende beplantning, stier og rekreative anlæg (madpakkehuse,
shelters), samt at arealet retableres til landbrugsdrift, når solenergianlægget
tages ud af drift.
Planområdet fastholdes i landzone og lokalplanen tillægges bonusvirkning,
hvilket betyder, at de tiltag, som lokalplanens bestemmelser muliggør, ikke
vil kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Miljøvurdering af projektet
Trafik
Etablering af solenergianlægget giver anledning til tung trafik i anlægsfasen,
hvor solpaneler og andet materiel skal transporteres til projektområdet på
lastvogne med containere. I driftsfasen består trafikken hovedsageligt af besøg med varebil, når der er behov for tilsyn eller service af anlægget, hvilket
ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger. Påvirkningen i denne fase
er derfor ikke miljøvurderet.
Vurderingen af de trafikale forhold er udarbejdet på baggrund af trafiktal
på de omkringliggende veje samt oplysninger om antallet af kørsler til og
fra projektet i anlægsfasen. I anlægsfasen vil der være adgang til projektområdet ad eksisterende grusvej fra Fogderupvej syd for området, samt fra
Fogderup Nørremark øst for området. Adgangen fra øst vil ske syd for vejens
S-kurve, der ligger i den sydøstlige del af projektområdet.
Der ankommer ca. seks lastbiler to gange pr. uge i anlægsperioden, der varer 3,5 til 4 måneder. Det vurderes, om de to ovennævnte adgangsveje kan
håndtere den trafik, der kommer i anlægsperioden.
De to adgangsveje er for smalle til, at to lastbiler kan passere hinanden, og
der kan på især Fogderup Nørremark også komme anden trafik, da vejen er
gennemgående. Der vurderes derfor at være behov for at etablere en ensrettet transportrute for lastbiler på til og fra projektområdet samt etablering
af vigelommer ved hhv. grusvejen fra Fogderupvej og ved Fogderup Nørremark, således at øvrig trafik, (der ikke ensrettes), kan passere. Derudover
vurderes rabatter at skulle forstærkes langs disse to smalle veje.
Uden disse afværgeforanstaltninger vurderes påvirkningen som følge af trafik
i anlægsfasen at være væsentlig negativ, dog på lokalt niveau, mens etablering af afværgeforanstaltningerne vurderes at reducere påvirkningen til mindre negativ. Det skal overvåges, at der udføres de nødvendige vigelommer
og ensrettet færdsel for projektets lastbiler samt rabatforstærkning. Overvågningen foretages af kommunen som vejmyndighed samt af bygherre,
der skal sikre, at chaufførerne kender transportruterne, f.eks. ved skiltning
internt i og nær projektområdet.
Trafik i anlægsfasen kumulerer med den øvrige trafik på vejnettet, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
Støj
Solenergianlæg kan give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne i driftsfasen som følge af støj fra de tekniske anlæg såsom invertere, transformere
mv. Derudover kan driften af de grønne arealer give anledning til støj i forbindelse med maskinel slåning.
I anlægsfasen vil der være støj fra transporter og maskiner til anlæggets
etablering. Støjbelastningen fra etableringen vurderes som svarende til en
byggeplads, idet der ikke sker nedramning af anlægget. Påvirkningen er af
midlertidig karakter og udføres i dagtimerne på hverdage og vurderes at
være af mindre væsentlig karakter.
Som grundlag for vurderingen af projektets støjpåvirkning i driftsfasen er
der udarbejdet en støjmodel over det planlagte solenergianlæg. Støjberegningerne for projektet er udarbejdet og udført i henhold til Miljøstyrelsens
vejledning ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.
Beregningerne er foretaget under forudsætning af fuld drift døgnet rundt,
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selv om det reelt kun er i drift i døgnets lyse timer. Vurderingen af støjpåvirkning fra driften er således konservativ og tager udgangspunkt i et ”worst
case-scenarie”. Beregningerne er foretaget på baggrund af de forventede
kildestyrker fra invertere, samlehuse og step up-transformerstation.
Beregningerne viser, at der ikke vil være overskridelse af Miljøstyrelsens
støjgrænseværdier for de omkringliggende boliger. Påvirkningen af de omkringliggende boligejendomme vurderes derfor at være mindre væsentlig.
På baggrund af støjundersøgelsen vurderes det, at der ikke vil være behov
for afværgeforanstaltninger eller overvågning i anlægs-, drifts- eller demonteringsfasen.
Støjen fra solenergianlægget kumulerer både i anlægs- og driftsfase med
støj fra områdets trafik og vindmøller, men da støjbidraget fra solenergianlægget er lavt vurderes der kumulativt set ikke at være væsentlig negativ
påvirkning.
Natur og Natura 2000
Projektets mulige påvirkning af områdets natur er vurderet for anlægs- og
driftsfasen, samt nedtagningsfasen. Der er som grundlag for vurderingen
lavet feltundersøgelser i sommerhalvåret 2021.
Projektområdet ligger ca. 8,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område,
som er fuglebeskyttelsesområdet F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte arterne
rørhøg, hedehøg, trane, blåhals og rødrygget tornskade. Traner forekommer
indimellem på markerne i projektområdet. Etablering af solenergianlæg på
markene vil fortrænge tranerne til de omkringliggende marker i stedet. Dette
vil ikke påvirke tranebestanden, hverken i området eller i fuglebeskyttelsesområdet. På grund af den store afstand og projektets karakter, vurderes projektet at være uden påvirkning af Natura 2000-området.
I projektområdet er tre vandhuller, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. De kan også være levested for særligt beskyttede arter (bilag
IV-arter), såsom spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø. Omtrent 1
km syd for projektområdet findes en bestand af løgfrø. Kendte forekomster
af de øvrige arter ligger endnu længere fra projektområdet. Vandhullerne
er besigtiget og vurderes at have en ringe til moderat naturtilstand, uden
væsentlige naturværdier. De vurderes ikke at være egnede levesteder for
spidssnudet frø, stor vandsalamander eller løgfrø, grundet deres ringe vandkvalitet og tilgroning.
Der er kortlagt otte arter af flagermus i området. De fundne arter er alle almindelige arter, der forekommer spredt i det danske landskab. Det er især
pipistrelflagermus og troldflagermus der er i området. Der er ikke fundet
yngle- eller rastesteder for flagermus i området, men der raster sandsynligvis bl.a. pipistrelflagermus syd for området, i Fogderup. To af områdets læhegn vurderes at have betydning for flagermus, idet de bruges meget, dels
til at fange føde langs, dels som ledelinje gennem området til andre fødesøgningsområder nord for området.
Projektet er tilpasset områdets natur, idet der anlægges grønne rekreative
områder i et stiforløb gennem området og rundt om de tre vandhuller. Dette
betyder, at vandhullerne ikke påvirkes. De to læhegn, der fungerer som ledelinjer for flagermus igennem området, bevares. Projektet vurderes at være
uden negativ påvirkning af § 3-beskyttet natur og bilag IV-arter.
Projektet medfører, at landbrugsdriften af markerne ophører i hele projektets
levetid. Herved reduceres udledningen af næringsstoffer mv. til de tre vandhuller. Dette kan være en positiv påvirkning, men hvorvidt det medvirker
til en synlig positiv forandring er usikkert, da vandhullerne har opbygget en
pulje næringsstoffer i bundsedimentet, som vil fastholde dem i en næringsrig
tilstand længe fremover. Til gengæld vil ophør af pløjning og anden jordbearbejdning, samt stop for anvendelse af sprøjtemidler, have en positiv effekt
på dyr og planter i vandhullerne, samt insektlivet generelt. Disse effekter
kan også smitte positivt af på f.eks. flagermus idet fødegrundlaget kan forøges.
Projektområdet har et fugleliv typisk for egnens agerland, med en række
almindelige arter af småfugle og vibe, agerhøne, ravn, musvåge og tårnfalk.
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Om vinteren er der registreret rastende forekomster af gæs og svaner på
markerne omkring projektområdet, især syd for projektområdet. Svaner og
gæs og andre arter, der raster på markerne om vinteren, vil blive fortrængt
fra projektområdet til de omkringliggende marker. Ekstensivering af driften i
projektområdet og etablering af afgræsning kan være positivt for insektspisende småfugle.
Der er i kommuneplanen udpeget økologiske forbindelser, der forløber i
projektområdets nordvestlige og nordøstlige afgrænsning langs vandløb og
skovbryn og over åbne, dyrkede marker. Spredningsforholdene for vilde dyr
og planter vil blive ændret som følge af projektet. I anlægsfasen kan forstyrrelse medføre en midlertidig bortskræmning af vildtet. I driftsfasen vil trådhegnet omkring byggefelterne til solceller begrænse færdslen for større vildt
såsom hjortevildt, mens mindre og mellemstort vildt såsom ræv, grævling
mv. kan passere gennem hegnets store masker. Projektets beplantning samt
det forhold, at arealer tages ud af landbrugsdrift, vil forbedre spredningsmulighederne og give flere levesteder og fødesøgningssteder for vilde dyr.
De levende hegn og områder med permanent græs vil være et positivt bidrag til de økologiske forbindelser.
Der er ikke fundet væsentlige negative påvirkninger af naturforhold ved
projektet, og derfor heller ikke foreslået afværgeforanstaltninger eller overvågning. Der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer og
projekter.
Overfladevand
I projektområdet løber tre offentlige vandløb: Fogderup Nordvandløb, Tilløb
A og Tilløb B. Vandløbene har intet konkret miljømål i gældende Vandområdeplan eller nyeste Basisanalyse, og den aktuelle tilstand er ukendt. Ved
forvaltningen af vandløbsstrækninger uden konkret miljømål skal myndighederne tage hensyn til, at den aktuelle tilstand i disse ikke forringes, eller at
opnåelse af god tilstand ikke hindres i de konkrete, målsatte vandløb.
Fogderup Nordvandløb har udløb til Hvirlå, som er en del af Vidå vandsystem, der har udløb til Vadehavet. Hvirlå har miljømål god økologisk tilstand,
og den samlede aktuelle tilstand for vandløbet er dårlig på strækningen
nedstrøms tilløb af Fogderup Nordvandløb. Dette skyldes, at tilstanden for
fisk er dårlig, idet tilstanden for smådyr er høj. Tilstanden for makrofytter er
ukendt.
For Vadehavet er miljømålet en god økologisk tilstand, men den samlede
tilstand er ringe. I gældende Vandområdeplan er der fastlagt et indsatsbehov
for reduktion af kvælstoftilførslen til Vadehavet. En del af kvælstoftilførslen
bliver reduceret i nuværende planperiode gennem forskellige indsatser (vådområder, lavbundsprojekter, spildevand mv.). Derefter resterer indsatser til
yderligere reduktion af tilførslen af kvælstof, som er udskudt til kommende
planperiode. Myndighederne må ikke meddele tilladelser til projekter, der
kan forringe tilstanden i vandområderne eller hindre målopfyldelse.
Projektområdet er udlagt på arealer, der i dag er landbrugsområder i omdrift. I alt vil 118 ha landbrugsjord udgå af produktion og erstattes af solenergianlæg og grønne områder. Fra dyrkede arealer er der et betydeligt tab
af næringsstoffer til vandmiljøet ved udvaskning af den overskydende jordpulje, der ikke optages i afgrøderne. Landbrugsarealerne vil overgå til natur,
hvor udvaskningen af kvælstof og fosfor er lavere. Det medfører, at projektet
i driftsfasen vil give en samlet reduktion af tilførslen af kvælstof og fosfor på
hhv. 826 kg N/år og 35,4 kg P/år til Vadehavet. Dermed er projektet ikke i
konflikt med gældende Vandområdeplan og tilhørende bekendtgørelser for så
vidt angår Vadehavet.
Fogderup Nordvandløb med tilløb er omfattet af et regulativ i Aabenraa
Kommune. Vandløbene afvander området samt opstrøms-liggende vandløbsstrækninger. I regulativet er der bl.a. er fastlagt bestemmelser om vedligeholdelse én gang om året, hvis vandløbenes dimensioner ikke overholder
kravene til dimensionerne i regulativet. Den aktuelle tilstand forventes ikke
at blive forringet ved gennemførelse af projektet, da vandløbenes nuværende forløb og dimensioner ikke vil blive ændret og de vil indgå i naturarealerne mellem felterne med solceller.
Projektområdet ligger i et område, som er klassificeret med lav risiko for ok-
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kerudledning. Projektet vil ikke medføre udledning af okker til vandløb mv.,
da der ikke vil ske sænkning af grundvandsstanden i området som følge af
projektet. Når der ikke sker sænkning af den terrænnære grundvandsstanden, frigives der ikke okker til vandmiljøet.
Samlet set vurderes projektet at have en neutral til positiv påvirkning af
vandløbene i området og Vadehavet ved at forbedre naturtilstanden omkring vandløbene inden for området og nedbringe tilførslen af næringsstoffer
til Vadehavet. Der er ikke vurderet behov for afværgeforanstaltninger eller
overvågning, og der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer og projekter.
Grundvand
Etablering af solenergianlægget nord for Fogderup med de ændringer af arealanvendelsen, som anlægget medfører, er vurderet i forhold til den aktuelle
beskyttelse og indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning i området,
og mere generelt i forhold til grundvandsressourcen.
Etablering af solenergianlægget fjerner en arealanvendelse som landbrugsmæssig dyrkningsjord og skaber en arealanvendelse med opsamling af
solenergi med solcellepaneler, der dækker arealerne i et åbent skråtstillet
anlæg fæstnet til jordoverfladen og åbne arealer imellem anlægsdele. Der
forventes etableret afgræsning med får på arealerne. Regnvand vil fortsat
uhindret kunne nedsive og danne grundvand, og der etableres ikke yderligere bortledning af vand.
Risikoen for tilførsel af stoffer afgivet fra overfladerne af solenergianlæggets
enkeltelementer er meget lille pr arealenhed under solcellerne. Det betyder,
at den mængde, der vil kunne tilføres jordoverfladen per arealenhed, er meget lille, og derved hverken vil kunne udgøre en risiko for forurening af jorden eller af det nedsivende regnvand. Der vil i forbindelse med anlægget kun
forekomme væsker i begrænset omfang og alene i tætte beholdere. Der vil
blive udført rengøring af solenergianlæggets producerende overflader med
demineraliseret vand. Dette er uden betydning for grundvandskvaliteten.
De dybereliggende grundvandsmagasiner i området er fra naturens side
beskyttet af et tyndt lerdække, men jordbunden er vandmættet. Større nedbørsmængder afstrømmer derfor til områdets grøfter og vandløb. Dannelse
af grundvand til de dybere grundvandsmagasiner er derved moderat og langsom. Den kemiske sammensætning af grundvandet er præget af den lange
opholdstid og påvirkes derved kun i mindre grad af aktiviteter på terræn.
Ved etablering af anlægget ændres arealanvendelsen fra dyrkning af afgrøder med tilførsel af gødningsprodukter og bekæmpelse af skadevoldere med
pesticider, til solenergianlæg med meget lille og ubetydelig påvirkning af
grundvandskvaliteten. Kvantiteten af grundvand dannet på arealerne vil fortsat være af samme naturgivne størrelsesorden.
Samlet set vurderes projektet at have en neutral til positiv påvirkning af
grundvandsressourcen ved at forbedre kvaliteten af det nydannede grundvand og med samme kvantitet som oprindelig arealanvendelse til landbrug.
Etablering af anlægget på projektarealet er derfor i overensstemmelse med
den offentlige planlægning og udarbejdede handlingsplaner for beskyttelse af
grundvandforekomster i området.
Der vurderes ikke at være konflikter med vandplanlægningen for området,
men der kan forventes positive effekter ved, at dyrkede arealer tages ud af
konventionel drift.
Der er ikke vurderet behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning, og
der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer og programmer i forhold til grundvandet.
Luft og klima
Etablering af et solenergianlæg påvirker luft og klima, idet anlægget erstatter fossile brændstoffer og dermed reduceres CO2-udledningen. Denne påvirkning sker i driftsfasen. Derudover kan der i anlægsfasen være midlertidig
påvirkning af den lokale luftkvalitet som følge af støv ved kørsel på grusveje.
Solenergianlægget vil have produktionskapacitet til 72.000 MWh, hvilket
svarer til en forsyning af ca. 17.750 standard husstandes elforbrug. Nærvæ-
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rende rapport konkluderer, at projektet må forventes udelukkende at have
positiv effekt på klimaet, med en sænkning af CO2 g/KWh på 10.080 om
året, gennem erstatning af traditionelle, brændstofbaserede energiproduktioner.
Der kan forekomme forøget emission i anlægs- og nedtagningsfasen gennem lastbiltrafik. Lastbiltrafikken foregår over en afgrænset periode, og den
forøgede emission herved vurderes ikke at have en negativ effekt i forhold
til den samlede sænkning af CO2 emissioner gennem driften af solenergianlægget.
I forhold til luftkvaliteten lokalt vil der i anlægsfasen i tørre perioder kunne
ophvirvles støv ved kørsel på grusvejene. Støv kan give anledning til kortvarig luftforurening, som kan være til gene for både arbejdere og nærmeste
beboere. Ved meget tørre perioder bør derfor gøres brug af køreplader og/
eller vanding, som vil mindske støvemissionen til luften. Dette indgår derfor
som en afværgeforanstaltning. Nødvendigheden af afværgeforanstaltninger
til afværge af støvgener vurderes løbende under anlægs- og nedtagningsfasens forløb, idet dette vil afhænge af vejrliget.
Der vurderes derudover ikke behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning, idet der ikke er negative påvirkninger. Der vil i forhold til CO2-reduktion og klimaeffekt være kumulation med andre planer og projekter, der
omfatter etablering af anlæg til vedvarende energi, herunder lokalt solenergianlæggene i Bjerndrup og Hjolderup, og overordnet set alle andre planer
og projekter, der omfatter anlæg til vedvarende energi. Disse kumulative
effekter er positive.
Landskab
Projektets påvirkning af landskabet og de visuelle forhold er vurderet på
baggrund af en landskabsanalyse samt visualiseringer og besigtigelser i området. Landskabet kendetegnes ved en udpræget flad topografi beliggende
inden for kote ca. 25-30 meter. Det landskab, som projektområdet er en
del af, kan beskrives som et karakteristisk landbrugslandskab. Det er et
forholdsvist enkelt landskab med store markflader afbrudt af læhegn, regulerede vandløb og småskove. Området er ikke omfattet af kommuneplanens
retningslinjer for landskabet. I referencescenariet vil den eksisterende arealanvendelse med landbrugsdrift fortsætte uændret.
I anlægsfasen præges landskabet midlertidigt af materiel, entreprenørmaskiner, containere, transporter mv. Dette vil kunne ses fra omgivelserne,
da beplantningen endnu ikke er vokset til, men der er tale om en lokal og
midlertidig påvirkning. Påvirkningen vurderes derfor at være negativ, men
mindre væsentlig.
I driftsfasen viser visualiseringerne, at anlægget vil være godt skjult bag
den kommende beplantning. Der er god afstand til beboelser og bymæssige
bebyggelser, og terrænet omkring anlægget er relativt fladt. Derfor, og da
planforslagene og projektet omfatter etablering af brede og høje beplantningsbælter, som i høj grad skjuler anlægget set fra omgivelserne, vurderes
landskabspåvirkningen at være neutral.
Der vurderes ikke behov for afværgeforanstaltninger, idet den slørende beplantning indgår i projektet og også er et krav i lokalplanen. Der er ikke andre planer eller projekter, som kan medføre kumulative effekter på lokalt niveau, idet det aktuelle projekt ikke vil kunne ses sammen med kommunens
andre solenergianlæg, men for kommunen som helhed vil projektet medføre,
at der generelt opleves flere solenergianlæg.
Uden den i lokalplanen beskrevne slørende beplantning vil solenergianlægget
medføre væsentlig påvirkning af landskabet. Der skal derfor ske overvågning
af beplantningens vækst og slørende effekt.
Friluftsliv og rekreative forhold
Som grundlag for miljøvurderingen er de eksisterende, rekreative forhold
undersøgt, herunder områdets nuværende rekreative elementer, herunder
stiforløb, opholdsarealer mv., og områdets nuværende rekreative værdi for
forskellige brugergrupper. Ændringer i de rekreative muligheder som følge af
planerne og projektet, og områdets oplevelsesværdi for forskellige brugergrupper, vurderes.
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Projektområdet består under eksisterende forhold af landbrugsarealer i omdrift. Der er ingen rekreative elementer eller særlige udflugtsmål i og omkring projektområdet. Vest for projektområdet, langs Korupvej, er i kommuneplanen udlagt en regional cykelrute. Området benyttes af lokale beboere
til jagt og gåture i lokalområdet, men da området er dyrket, er adgangsmulighederne begrænsede.
Projektet omfatter etablering af trampestier, rekreative naturområder, madpakkehuse og shelters inden for projektområdet. Rekreative forhold er vurderet for driftsfasen.
I driftsfasen er der således markant forbedrede muligheder for at anvende
området rekreativt til vandreture, hundeluftning, overnatning, lokalt ophold
ved madpakkehuse mv. Projektområdet vil på sigt få et forøget naturindhold
som følge af projektet, idet området tages ud af landbrugsmæssig drift og
indrettes til rekreative formål for offentligheden.
Projektets påvirkning af de rekreative forhold og friluftslivet er positiv, og der
er ikke behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.
Hvis projektområdet kan bindes sammen med eller formidles i sammenhæng
med den regionale cykelrute, kan der opstå positive kumulative effekter.
Derudover er der ikke kumulative effekter med andre planer, projekter eller
aktiviteter i relation til de rekreative forhold.

Miljøvurdering af planforslagene
Såfremt planerne vedtages, men det ansøgte projekt ikke realiseres, vil et
andet tilsvarende projekt kunne realiseres inden for planernes rammer. Planerne rummer ikke mulighed for projekter, der afviger væsentligt fra det
ansøgte i forhold til potentiel påvirkning af miljøfaktorerne støj, natur og Natura 2000, overfladevand, grundvand, luft og klima, landskab, samt friluftsliv
og rekreative forhold. Miljøvurderingen af planerne vurderes at være sammenfaldende med miljøvurderingen af projektets driftsfase.
For trafik udløser planerne i sig selv ikke krav om miljøvurdering, idet de
trafikale forhold i driftsfasen ikke giver anledning til potentielle væsentlige
påvirkninger.

Kumulative effekter
Trafik i anlægsfasen
Trafikalt set kumulerer transporterne til projektområdet i anlægsfasen med
den øvrige trafik på influensvejnettet omkring projektområdet og på transportruterne. Grundet de relativt små trafikmængder vurderes påvirkningen
som følge af projektet i anlægsfasen også kumulativt set at være mindre
negativ, når de foreslåede afværgeforanstaltninger tages i anvendelse.
Luft og klima
Der vil i forhold til CO2-reduktion og klimaeffekt være kumulation med andre
planer og projekter, der omfatter etablering af anlæg til vedvarende energi,
herunder lokalt solenergianlæggene i Bjerndrup og Hjolderup, og overordnet
set alle andre planer og projekter, der omfatter anlæg til vedvarende energi.
Disse kumulative effekter er positive.
Landskab i driftsfasen
Der er øvrige tekniske anlæg i området i form af vindmøller og højspændingsanlæg, som potentielt kan kumulere med det ansøgte solenergianlæg.
Som følge af beplantningen, der i høj grad skjuler solenergianlægget, vurderes der ikke at opstå væsentlig kumulativ påvirkning landskabet, når projektet ses sammen med vindmøller og højspændingsanlæg. De øvrige projekter
med solenergianlæg (Hjolderup og Bjerndrup) ligger så langt fra det aktuelle
planområde, at de forskellige anlæg ikke vil kunne ses samtidig, men projektet vil bidrage til, at man generelt oftere møder solenergianlæg i kommunen.
Friluftsliv og rekreative forhold
Hvis der skabes forbindelse til cykelruten, der ligger vest for projektområdet,
og til de rekreative områder i planområdet, kan der opstå positive kumulative effekter, idet cyklende på ruten får mulighed for at gøre stop i området og
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benytte sig af de rekreative faciliteter.

Afværgeforanstaltninger
For at sikre, at lastbiler kan passere hinanden på hhv. Fogderup Nørremark
og grusvejen, der fungerer som adgangsvej til projektområdet fra syd, skal
der enten etableres vigelommer eller ensretning af transportvejen i anlægsfasen. Af hensyn til trafiksikkerheden, også i forhold til øvrige trafikanter,
skal det med vigelomme sikres, at lastbiler ikke holder og venter på Fogderupvej for at komme ind i projektområdet med materialer, og rabatter langs
de smalle veje (grusvejen og Fogderup Nørremark) skal have tilstrækkelig
befæstning.
Disse tiltag indgår derfor som afværgeforanstaltninger.
Trafik
For at sikre, at lastbiler kan passere hinanden indgår der afværgeforanstaltninger om, at der i anlægsfasen skal etableres ensrettet kørsel for projektets
lastbiler samt anlægges vigelommer for lastbiler langs grusvejen fra Fogderupvej og langs Fogderup Nørremark. Derudover skal rabatterne langs disse
veje forstærkes med tilstrækkelig befæstning.
Luft
I forhold til luft vil der i tørre perioder kunne ophvirvles støv ved kørsel på
grusvejene. Støv kan give anledning til kortvarig luftforurening, som kan
være til gene for arbejdere og nærmeste beboere. I tørre perioder bør derfor
gøres brug af vanding, for at mindske støvemissionen til luften. Det vurderes, at nødvendigheden af afværgeforanstaltninger ift. til støvemission bør
vurderes løbende under anlægsfasens forløb.
Natur og Natura 2000
To af områdets læhegn bør bevares af hensyn til den økologiske funktionalitet for områdets flagermus. Denne afværgeforanstaltning er indarbejdet i
lokalplanen.
Landskab
Der etableres afskærmende beplantning omkring projektområdet som en del
af projektet. Dette indgår også som forudsætning for ibrugtagning i forslaget til lokalplanen, hvor der også indgår krav om beplantningens højde og
bredde ved etablering samt sammensætning, således at der opnås en god
afskærmende effekt.
Da den afskærmende beplantning er indarbejdet i både plan og projekt
vurderes der ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger for
landskabspåvirkningen. Det skal dog sikres, at beplantningen etableres som
beskrevet i lokalplanen, samt at den får den ønskede effekt.

Overvågning
Trafik
Det skal overvåges, at der udføres de nødvendige vigelommer og ensrettet
færdsel for projektets lastbiler samt rabatforstærkning. Overvågningen foretages af kommunen som vejmyndighed samt af bygherre, der skal sikre, at
chaufførerne kender transportruterne, f.eks. ved skiltning internt i og nær
projektområdet og orientering af projektets chauffører.
Natur og Natura 2000
Eventuelle positive påvirkninger på projektområdets vandhuller og bilag
IV-padder, overvåges i forbindelse med kommunernes eksisterende § 3-tilsyn og Statens NOVANA kortlægning.
Der er ikke fundet behov for anden overvågning som følge af projektet.
Landskab
Hvis ikke den afskærmende beplantning for tilstrækkelig slørende effekt, kan
anlægget medføre væsentlig påvirkning af landskabet. Derfor foreslås over-

32

Lokalplan nr. 147

Redegørelse

vågning af, at beplantningen etableres som beskrevet i lokalplanen. Overvågningen skal foretages i hele projektets levetid, således at en tilstrækkelig
slørende effekt sikres.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.

Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal
udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. Grave- og anlægsarbejde
kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger
indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område med særlige
drikkevandsinteresser.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering, overkørsler mv.
kræver, at der indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven)
Hvis projektet gennemføres, vil ejere af beboelsesejendomme i nærheden
iht. VE-loven have mulighed for at deltage i værditabsordning, salgsoptionsordning samt VE-bonusordning.

Tilladelse efter Landbrugsloven
Inden lokalplanområdet må anvendes til opstilling af solceller, kræves enten
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.

Tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25
Etablering af solenergianlæg i den størrelse, som lokalplanen muliggør, at
det til det konkrete projekt gives tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25.

Tilladelse fra vandløbsmyndigheden
Etablering af nye overgange over vandløb i området kræver tilladelse fra
vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune.
Etablering af bygværker, beplantning osv. inden for 2 meter fra rørlagte
vandløb forudsætter dispensation fra vandløbsmyndigheden.

Byggetilladelse
Etablering af et solenergianlæg med dertil hørende bygninger og anlæg forudsætter, at der gives byggetilladelse fra Aabenraa Kommune.
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