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Dette dokument er en screening udarbejdet i forbindelse med forslag til Kommune-

plantillæg nr. 69 og Lokalplan nr. 165 for et solcelleanlæg nord for Hjordkær. 

Lovgrundlag 

Ifølge Miljøvurderingsloven skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirknin-

ger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering (miljørapport). Dette står beskrevet i be-

kendtgørelse nr. 1976 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM) af 27/10/2021. 

 

Myndigheden skal ifølge lovens § 8 gennemføre en vurdering af, om planer og pro-

grammer kan få væsentlig indvirkning på miljøer, når disse omfatter projekter på lo-

vens bilag 1 eller 2, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan 

eller angiver ændringer i sådanne planer eller programmer eller når de i øvrigt fast-

lægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

 

Lokalplanen skal muliggøre et solcelleanlæg, der vurderes at være omfattet af lovens 

Bilag 2, Punkt 3a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 

Aabenraa Kommune vurderer, at nærværende lokalplan kun fastlægger anvendelsen 

af et mindre område på lokalt plan. Kommunen træffer på baggrund af en screening 

afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Planens karakteristika 

Planens formål er at udlægge området til teknisk anlæg i form af solenergianlæg med 

tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger og interne veje. Solenergianlægget 

er tiltænkt at indgå som led i grøn omstilling og reduktion af stålvirksomhedens CO₂ 

bidrag, der ligger umiddelbart syd for planområdet. 

 

Planlægningen omfatter et område på ca. 10 ha beliggende nord for landsbyen Hjord-

kær på matr.nr. 18 Søst, Rise. Området er afgrænset af erhvervsområde mod syd, 

jernbanen mod vest, en markvej mod nord og Hærvejen mod øst. Se kort side 2. 

Plan, Teknik & Miljø 

Dato: 21. september 2022 

Sagsbehandler: Linda Bonde 

Direkte tlf.: 24 48 18 23 

E-mail: lbon@aabenraa.dk 
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Lokalplanen vil udlægge byggefelter til solceller og tekniske anlæg, der holder re-

spektafstand til de beskyttede diger på arealet. Der vil blive stillet krav til etablering af 

et flere-rækkers afskærmende beplantningsbælte i områdets kant.  

 

Området ligger i landzone og vil forblive i landzone. Der vil blive indarbejdet bonus-

virkning med landzonetilladelse i lokalplanen. 

 

 
Områdets afgrænsning er vist med hvid streg 
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Placering af det fremtidige rammeområde til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg er 

vist med rød streg. Anlægget placeres i forlængelse af erhvervsområde 2.2.013.E, der 

ses markeret med lys blå farve. Langs skel mod vest løber jernbanen mellem Lunder-

skov og Tinglev. 
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Screening og konklusion 

Screening 

Nr.  Ja Nej Begrundelse  

1 Omfatter planen projekter på lovens bi-

lag 1/2? [MVL §8, stk. 1, nr. 1] 

X  Bilag 2, Punkt 3a): In-

dustrianlæg til frem-

stilling af elektricitet, 

damp og varmt vand 

 

2 Er der tale om et mindre område på lo-

kalt plan eller mindre ændringer i eksi-

sterende plangrundlag [MVL § 8, stk. 2, 

nr. 1] 

X  Planlægningen omfat-

ter et areal på 10 ha. 

3 Påvirker planen et internationalt natur-

beskyttelsesområde væsentligt [MVL § 

8, stk. 1, nr. 2] 

 X  

4 Vil planen kunne få en væsentlig ind-

virkning på miljøet, jævnfør screenings-

skema? [MVL § 8, stk. 1, nr. 3 og § 8, 

stk. 2] 

(se screeningsskema under ”Miljøscree-

ningsskema med lovbestemte emner”) 

 X Sandsynlig indvirkning 

for nogle få miljøfak-

torer, men vurderes 

ikke samlet eller i en-

keltforhold at medføre 

en væsentlig indvirk-

ning på miljøet. 

 

 

Konklusion af om der er behov for miljøvurdering 

 Kryds  

Gennemførelsen af planen må antages 

ikke at få væsentlig indvirkning på mil-

jøet. Der udarbejdes derfor ikke en fuld 

miljøvurdering.    

 

X 

 

 

Gennemførelsen af planen må antages at 

få væsentlig indvirkning på miljøet. Der 

skal således udarbejdes en miljørapport.   

 

 

Miljøscreeningsskema med lovbestemte emner 

Screeningen udføres i skemaform. Nedenstående skemaers indhold referer til punkt 

nr. 4 i skemaet under ”Screening og konklusion”.  
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Vurdering af indvirkning for relevante miljøparametre  

Skemaerne herunder afspejler miljøvurderingslovens formålsparagraf (§1). Det er 

”den væsentlige indvirkning” på miljøet der vurderes i forhold til miljøparametrene: bi-

ologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, 

jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, her-

under kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menne-

ske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyr-

des forhold mellem disse faktorer. 

 

Når der udarbejdes en screeningsafgørelse, skal de relevante kriterier i miljøvurde-

ringslovens bilag 3 inddrages. Herunder består indholdet af punkt 2 i bilag 3 til miljø-

vurderingsloven.  

 

Nedenstående miljøparametre er blevet vurderet ud fra følgende kendetegn: 

 

– indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 

 

– indvirkningens kumulative karakter 

 

– indvirkningens grænseoverskridende karakter 

 

– faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 

 

– indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske om-

råde og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) 

 

– værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: 

 

– særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 

 

– overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller –grænseværdier 

 

– intensiv arealudnyttelse 

 

– indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelses-

status på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 
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Høring af myndigheder 

Miljøscreeningen har været sendt til følgende parter:  

 Plan, Teknik & Miljø, Aabenraa Kommune 

 Trafik & Anlæg, Aabenraa Kommune 

 Museum Sønderjylland 

 ARWOS 

 Syd- og Sønderjyllands Politi  

 Beredskabet Sydjylland  

 

Miljøscreeningen sendes til følgende parter:  

 BaneDanmark 

 Bolig- og Planstyrelsen 

 Landbrugsstyrelsen  

 Energistyrelsen  

 Energinet  

 Miljøstyrelsen  

 

 

Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er af væ-

sentligt omfang og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kom-

muneplantillæg og lokalplan.  

 

Miljøscreeningsskema  

Introduktion 

Miljøscreening har til formål at vurdere hvilken type indvirkning planen kan medføre 

på nærområdet og at vurdere om der er behov for yderligere undersøgelser i en uddy-

bende miljøvurdering. Læs mere under afsnit om lovgrundlag. 

 

Screeningen udføres i skemaform. Planens indvirkning på de forskellige miljøpara-

metre bedømmes ud fra tre kriterier: 
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 Om effekterne er positive, neutrale eller negative. 

  

 Om indvirkningen vil være væsentlig. 

 

 Om der er høj sandsynlighed for, at indvirkningen vil forekomme. 

 

Med væsentlighed vurderes omfanget af indvirkningen, denne kategori benyttes, hvis 

indvirkningen vurderes at være stor. 

 

  

Vurdering af indvirkning for relevante miljøparametre  

Befolkning og sundhed  

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Offentlig  

service 
 X    

Planen har ingen indvirkning 

på den trafikale tilgængelighed 

i området. 

 

Beskæftigelse  X    

Solenergianlægget vil skabe 

øget beskæftigelse i anlægs-

perioden. 

 

Rekreative  

aktiviteter og  

friluftsliv 

 X    

Området er i dag privat ejet 

og anvendes som landbrugs-

arealer og uden rekreativ 

færdsel i området.  

  

Tilgængelighed  X    

Planområdet vil blive indheg-

net med trådhegn og afgræn-

set med randbeplantning.  

Området er i dag privat, op-

dyrket jord og uden rekreativ 

færdsel. 

/udfyldes af Trafik & Anlæg 

Socioøkonomiske 

forhold 
 X    

Projektet vurderes ikke at på-

virke socioøkonomiske forhold.  

Udfyldes af Plan  

Sundhedstilstand 

og ulykkesrisiko 
 X    

Solenergianlæg giver ikke an-

ledning til ændrede sundheds-

tilstande eller ulykkesrisici. 

Magnetfelter ved højspæn-

dingsledninger vil være ubety-

delig inden for området, og vil 
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Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

ikke påvirke boliger uden for 

området. 

 

 

Natur, Fauna og Flora 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Dyreliv  X    

Området benyttes i dag til 

landbrugsdrift. Der er foreta-

get besigtigelse og vurdering 

af arter i planområdet i sær-

skilt notat.  

Der er ikke inden for planom-

rådet fundet egnede habitater, 

yngle- eller rasteområder for 

bilag IV-dyrearter. 

Arealet rummer enkelte læ-

hegn og træer uden hulheder, 

samt beskyttede jorddiger 

uden væsentlig beplantning 

på. Der er ingen vandhuller el-

ler andre naturtyper inden for 

området.  

Planerne kan have positiv ef-

fekt på biodiversiteten, idet in-

tensive landbrugsarealer kon-

verteres til vedvarende græs. 

Mindre dyrs adgang til områ-

det sikres med bredmasket 

vildthegn. Dette sikres med 

bestemmelser i lokalplanen. 

Der etableres beplantnings-

bælter med blandede træer og 

buske omkring byggefeltet, og 

disse kan fungere som grønne 

korridorer, leve- og rasteom-

råder for dyr, herunder lede-

linjer for eventuelle flagermus. 

Planteliv  X    

Området benyttes i dag til 

landbrugsdrift uden særligt 

planteliv i området. Planerne 

vil have positiv effekt på biodi-
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Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

versiteten, idet intensive land-

brugsarealer konverteres til 

vedvarende græs/urter og 

med nye beplantningsbælter 

med træer og buske. 

Tjekkes og udfyldes af Natur  

Beskyttede 

naturområder  

(Nbl §3) 

 X    

 

Der har tidligere været en be-

skyttet sø, som i dag er fyldt 

op.  

 

Beskyttelses- og 

byggelinjer  

(Nbl §16/17)  

 X    

Planområdet berører ikke 

bygge- og beskyttelseslinjer i 

naturbeskyttelsesloven. 

Udfyldes og tjekkes af Natur 

Fredede  

naturområder 
 X    

Der er ingen fredede naturom-

råder i lokalplanområdet. 

Tjekkes og udfyldes af Natur 

Biologisk forbin-

delse 
 X    

Planområdet udgør ikke en bi-

ologisk forbindelse. 

 

 

Internationale  

naturbeskyttelses-

områder 

 X    

Arealet indgår ikke i et inter-

nationalt beskyttelsesområde 

(Natura 2000). 

 

Nærmeste internationale na-

turbeskyttelsesområder er nr. 

96 "Bolderslev Skov og Uge 

Skov" 

 

På grund af afstanden på ca. 

2,5 km fra planområdet til na-

turbeskyttelsesområdet og 

planens karakter, så vurderes 

det, at realisering af planen 

ikke i sig selv, eller i forbin-

delse med andre planer og 

projekter, vil påvirke Natura 

2000-områderne væsentligt. 

Udfyldes af Natur 
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Jordbund 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Jordforurening  X    

Der er ingen kendt jordforure-

ning i lokalplanområdet. 

 Miljø 

Jordbundsforhold  X    
Ikke relevant.  

Udfyldes af Miljø 

 

Vand 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Grundvands- 

beskyttelse 
 X    

Lokalplanområdet ligger inden 

for områder med særlige drik-

kevandsinteresser (OSD) 

Anvendelsen til solcelleanlæg 

vurderes ikke at medføre en 

forurening af grundvandet. 

Transformere indeholder olie, 

men er i et lukket system, og 

placeres ovenpå sokkel eller 

med opsamlingskar i tilfælde 

af læk ved uheld. 

Udtagning af arealet fra inten-

siv landbrugsdrift forventes at 

mindske nedsivning af kvæl-

stof og fosfor mv til grundvan-

det. 

 

Grundvands- 

ressourcer 
 X    

Anvendelsen til solcelleanlæg 

vurderes ikke at påvirke 

grundvandsressourcen, bl.a. 

fordi arealet også fremover vil 

være uden befæstelse. 

 

Luft 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Luftforurening   X  X 

Planlægningen påvirker ikke 

luftforureningen lokalt, men vil 

overordnet set bidrage til om-

stilling til grøn energi, som er 

emissionsfri og reducerer 

CO2-udledningen. 

Udfyldes og tjekkes af Miljø 
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Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Lugtgener  X    

Planlægningen medfører ikke 

lugtgener og er ikke sårbar 

overfor lugtgener. 

Udfyldes og tjekkes af Miljø 

Støj og vibrationer 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Trafikstøj X    X 

Solcelleanlægget i drift giver-

ikke anledning til øget trafik-

støj. Solcelleanlægget er heller 

ikke sårbart overfor trafikstøj. 

 

Der kan forekomme øget trafik 

og dermed støjpåvirkning tra-

fikken under anlægsarbejdet. 

Støjpåvirkningen i anlægsfa-

sen er i en begrænset periode, 

og vurderes ikke at være en 

væsentlig påvirkning.  

Udfyldes af Trafik & Anlæg 

Virksomhedsstøj X    X 

Transformere mv. til solener-

gianlægget kan medføre støj 

og skal derfor placeres, så støj 

for omgivende boliger minime-

res. Kildestøjen er lav fra in-

vertere og transformere, og 

disse kan normalt overholde 

Miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænser ved boliger, hvis 

de placeres mere end 50 me-

ter fra boliger.  

Solenergianlæggets samlede 

støjbidrag forventes at være 

meget begrænset.  

Der kan forekomme støj fra 

anlægsarbejderne, men dette 

er i en begrænset periode og 

vurderes ikke at være en væ-

sentlig påvirkning af omgivel-

serne. 

 

Vibrationer  X    
Ingen. 

Udfyldes af Miljø 
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Klimatiske forhold 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Vindforhold  X    

Udnyttelse af området til sol-

energianlæg forventes ikke at 

medføre gener ift. vindforhold, 

da solcellepaneler er lave tek-

niske anlæg. 

Udfyldes af Plan 

Skyggevirkninger  X    

Udnyttelse af området til sol-

energianlæg forventes ikke at 

medføre gener ift. skyggefor-

hold, da solcellepaneler er lave 

tekniske anlæg. 

Udfyldes af Plan 

Refleksioner  X    

Solpaneler er sydvendte og 

antirefleksbehandles, og an-

lægget omkranses af afskær-

mende beplantning. Refleksi-

onsgener vurderes derfor at 

være lokale og uden gener for 

de nærmeste ejendomme. 

 

Oversvømmelses-

risiko 
X    X 

Planområdet kan være i risiko 

for oversvømmelse iflg. blue-

spot-kortlægningen. 

Et større areal inden for plan- 

og projektområdet er desuden 

udpeget som lavbundsareal. 

Solcelleanlægget er dog ikke 

sårbart overfor oversvømmel-

ser, da paneler opføres på sta-

tiver hævet over terræn. 

 

Landskab 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Landskabelig 

værdi 
X    X 

Et meget lille areal i den nord-

lige del af området ligger in-

den for udpegning til som 

værdifulde landskaber – vur-

deres at være upræcis af-

grænsning, da der ikke er fy-

sisk element i terræn, der be-

grunder stregen.  
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Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Planområdet er afgrænset af 

eksisterende virksomhed, læ-

hegn og dæmning langs jern-

banen og læhegn/grusvej mod 

nord. Mod øst mod Hærvejen 

fremstår arealet åbent uden 

beplantning, og her vil anlæg-

get påvirke det visuelle land-

skabsudtryk og –struktur, der 

ændrer sig ved omlæggelsen 

fra landbrugsjord til solenergi-

anlæg. 

Anlægget afskærmes med be-

plantning i nødvendigt om-

fang, så der tages hensyn til 

værdierne i det omgivende 

landskab. Den samlede land-

skabelige påvirkning vurderes 

at være lille og lokal. Der på-

virkes ingen væsentlige visu-

elle oplevelsesmuligheder, og 

påvirkningen af det tilgræn-

sende bevaringsværdige land-

skab mod nord vurderes at 

være ubetydelig. 

 

Kystnærhed  X    

Området ligger uden for kyst-

nærhedszonen.  

Udfyldes af Plan 

Geologiske forhold X    X 

Den nordligste del af området 

er udpeget som værdifuldt 

geologisk område.  

Med solcelleanlægget tillades 

kun minimale terrænregulerin-

ger i det flade terræn og der 

er eksisterende læhegn bl.a. 

mod nord til det udpegede 

område. 

Påvirkning af de geologiske 

landskabstræk vurderes på 

den baggrund at være ubety-

delig. 

Udfyldes og tjekkes af Natur 
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Kulturmiljø 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Arkæologi  X    

Der er ikke registreret arkæo-

logiske forhold i området. Der 

udføres alene mindre gravear-

bejder ifm. projektet – byg-

herre skal kontakte museet, jf. 

museumsloven. 

 

Fortidsminder og 

omgivelser  

(Nbl §18) 

 X    

Der er ikke fortidsminder med 

beskyttelseslinjer inden for 

planområdet. 

Udfyldes og tjekkes af Natur 

Sten- og jorddiger   X    

Indenfor området findes der 

beskyttede jorddiger. 

Digerne respekteres, så solcel-

lepanelerne holder respektaf-

stand, og digernes tilstand 

ikke ændres. 

Udfyldes og tjekkes af Natur 

Kirkeomgivelser 

(Exner fredninger 

og Nbl §19) 

 X    

Ingen.  

Planområdet ligger over 1 km 

fra Hjordkær Kirke. 

Udfyldes og tjekkes af Natur 

Fredede og beva-

ringsværdige  

bygninger 

 X    
Ingen 

Udfyldes af Plan 

Andre kulturmil-

jøer 
 X    

Området er udpeget med kul-

turhistoriske bevaringsværdier 

i form af bevaringsværdigt 

kulturlandskab, der følger Søst 

ejerlav. 

Anlæg skal etableres med re-

spekt for de bevaringsinteres-

ser, der knytter sig til områ-

derne. 

Grundet anlæggets lave højde  

vurderes der alene at være en 

ubetydelig/lille påvirkning af 

kulturlandskabet. Eksisterende 

diger bevares, og anlægget af-

skærmes med beplantning i 

nødvendigt omfang, så der ta-

ges hensyn til værdierne i det 

omgivende landskab. 
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Øvrigt 

Miljøparametre Negativ  Neutral  Positiv Væsentlig Høj sand-

synlighed  

Kommentarer til  

vurdering 

Renovation/affald  X    

Drift af solenergianlæg omfat-

ter ikke produktion af affald. 

 

Kumulative  

effekter 
X    X 

De anførte miljøpåvirkninger 

har en lokal karakter, der hol-

der sig inden for plan- og pro-

jektområdet med undtagelse 

af de landskabelige og visuelle 

forhold, som inddrager de 

nærliggende omgivelser.  

Der er ikke kendskab til andre 

projekter i området, som kan 

medføre kumulative effekter. 

Udfyldes af Plan 

 


