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Indledning
Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er den eneste plantype, som byrådet kan anvende til at fastlægge

bindende bestemmelser for, hvordan de enkelte arealer i kommunen må

anvendes og bebygges. Lokalplanen skal sikre, at det pågældende område

udvikler sig på en måde, der tager hensyn til de eksisterende omgivelser og er i

overensstemmelse med den øvrige planlægning og lovgivning.

I en lokalplan kan byrådet blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets

anvendelse til for eksempel boliger eller erhverv, bygningers placering, omfang og

udformning, vej- og stiforløb, friarealers placering og udformning, beplantning,

bevaring af eksisterende bygninger og bymiljøer, offentlig forsyning og

grundejerforeninger. En samlet oversigt over, hvad lokalplaner kan og skal

indeholde bestemmelser for, kan findes i planlovens § 15.

Hvad består lokalplanen af?

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og

der fortælles om lokalplanens indhold.

Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for

områdets fremtidige anvendelse

Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige

disponering af området.

Hvornår laves der en lokalplan? 

Det er lovpligtigt at udarbejde en lokalplan, inden et større bygge- eller

anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige ændringer eller

nedrivning af en ejendom. Byrådet kan beslutte at der skal udarbejdes en

lokalplan, når det skønner, at det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

virkeliggørelse.

Lokalplanforslaget

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til

lokalplanen. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med

bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er

slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle

indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt og får

bindende virkning for grundejere og brugere i området.
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Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil

foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag,

starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter planlovens § 29

har modsat sig dette skriftligt over for Byrådet. Forslaget kan først vedtages, når

der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Den endelige lokalplan

Når Byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på statens

planportal Plandata.dk, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden

for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med

planens bestemmelser.

Lokalplanen kan kun fastsætte bestemmelser for fremtidige forhold. Lovlig

eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før

lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter

ejerskifte. Dog skal lokalplanens bestemmelser altid overholdes, når der

foretages ændringer af eksisterende forhold på området, for eksempel ved

nybyggeri, ændringer i anvendelsen eller fysiske ændringer af eksisterende

ejendomme.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der

er beskrevet i planen.

Dispensation

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende fravigelser fra en

lokalplans bestemmelser, når fravigelsen ikke strider imod lokalplanens

overordnede principper. Kommunen kan dog meddele en midlertidig dispensation

fra planens principper for en periode på maksimalt 3 år, dog 10 år for

studieboliger.

Hvis du ønsker at søge om dispensation fra en eller flere af bestemmelserne i

lokalplanen, skal du sende din ansøgning til afdeling By & Landskab via Byg og

Miljø, som du finder et link til her.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes sidste

afsnit: 'Lokalplanens retsvirkninger'.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med

lokalplanens hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold,

der har betydning for udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse.

Det gælder blandt andet lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden

lovgivning, som for eksempel naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er

gældende ved lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Baggrund for lokalplanen

Sønderborg Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for opførelse af

en ca. 37 ha stor solcellepark til strømproduktion. 

Baggrunden er en bygherres ansøgning om at opstille et solcelleanlæg med en

kapacitet på op til ca. 39 MWp, og en forventet årlig produktion på ca. 40.000

MWh. Det vil øge produktionen af vedvarende energi, med hvad der svarer til

strømforbruget fra ca. 10.000 husstande, med et gennemsnitligt forbrug på 4.000

kWh/år.

Den samlede effekt og produktion kan blive større eller mindre, afhængig af den

tilgængelige teknologi på tidspunktet for etablering af anlægget.

Formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, opstilling af solceller med

henblik på at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Herunder er formålet med lokalplanen at sikre

- at områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg,

- en harmonisk ensartet opstilling af solcelleanlæg,

- at anlæggets synlighed i landskabet minimeres ved, at der etableres

et afskærmende beplantningsbælte, og

- at der tinglyses deklaration om, at solcelleanlæg med dertil hørende tekniske

anlæg fjernes ved ophør af elproduktion i området.
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Lokalplanområdet ligger nordvest for Lysabild, ved Lille Mommarkvej.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 37 ha.

Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til almindelig landbrugsdrift.

Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelserne.

Oversigtskort

Oversigtskort med lokalplanområdets afgrænsning og placering.

Lokalplanområdet

Omgivelser
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Bebyggelsen omkring lokalplanområdet består af fritliggende gårde og boliger og

længere væk mindre samlede bebyggelser og landsbyer.

Nærmeste landsbyer er Tandslet, der ligger omkring 600 meter nordvest for

lokalplanområdet og Lysabild, der ligger omkring 680 meter mod sydøst.

Desuden ligger Sarup omkring 1,5 km mod øst.

De omgivende arealer anvendes i dag primært som landbrugsområde og er

afgrænset mod nord af Lille Mommarkvej og marker mod syd, øst og vest. 

Området fremtræder som et landbrugsareal med grønne områder.
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Lokalplanens indhold
Bebyggelse

Solceller

Anlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles på

parallelle rækker med ensartet udseende og hældning.

Der vil blive anvendt mørke antirefleksbehandle solceller for at minimere

refleksioner. 

Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler monteret på stativer,

som kan dreje sig efter solen – de såkaldte trackere. 

Solpanelerne får en højde på 2,5 - 4 meter over reguleret terræn, afhængigt af

endeligt valg af model.

Den teknologiske udvikling går meget stærkt, og det endelige valg af teknologi

afhænger af mange faktorer. Med lokalplanen gives mulighed for etablering af

solceller indenfor et afgrænset byggefelt, uden at skulle specificere den eksakte

placering af de enkelte paneler. Derved sikres muligheden for at vælge den

bedste løsning når anlægget skal opføres.

Solcelleanlægget har en forventet levetid på minimum 30 år. Når anlægget er

udtjent, bliver det fjernet og arealet reetableres, så det igen kan anvendes som

landbrugsjord.
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 Eksempel på solceller monteret på faste stativer.

 

Eksempel på solceller monteret på trackere.

Tekniske anlæg i tilknytning til solcelleanlægget 

Ud over solcellerne etableres, det for driften nødvendige antal, tekniske

småbygninger i området i form af transformer-kioske.
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Transformer-kioskene findes i to størrelser der måler hhv. ca.10 m2 og ca. 20 m2

og har en maksimal bygningshøjde 2-3,5 meter. Inden for lokalplanens byggefelt

kan der være behov for i alt ca. 20 stk. transformer-kioske af 10 m2 med højden

på 2 meter og ca. 4 stk. transformer-kioske af 20 m2 med højden på 3,5 meter.

Alle kabler føres som jordkabler.

Eksempel på en transformer-kiosk.

Der kan blive brug for at etablere en ny stepup-transformatorstation, afhængigt af

mulighederne for tilslutning af anlægget til elnettet. Ledninger etableres som

jordkabler. Den nye stepup-transformatorstation vil blive placeret umiddelbart vest

for den eksisterende transformatorstation, der findes midt i lokalplanområdet.

Veje, stier og parkeringsforhold 

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra den eksisterende vej ved Lille

Mommarkvej (se kortbilag 2). 

Indenfor området må der kun etableres veje og servicepladser, som er

nødvendige for driften af anlægget. Veje og servicepladser skal anlægges som

grus-/markveje.

Ubebyggede arealer 

Arealer, der ikke bebygges med solcelleanlæg og teknikbygninger, skal henligge
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som græs- og naturarealer eller landbrugsformål. Der gives mulighed for at

vedligeholde arealet ved hjælp af for eksempel dyrehold eksempelvis får, som

kan afgræsse området omkring og under panelerne. 

Hegning 

Anlægget vil blive indhegnet med trådhegn af sikkerhedshensyn. Hegnet

etableres på indersiden af den afskærmende beplantning, som vil blive etableret

omkring anlæggene. Det anbefales, at hegnet har en maskestørrelse, som tillader

mindre dyr at passere området. 

Afskærmende beplantning

Anlægget afskærmes mod omgivelserne af levende hegn, for at

afskærme anlægget mod omgivelserne og dermed reducere anlæggets

synlighed. 

De levende hegn skal etableres som 3-rækket beplantningsbælte med en bredde

på omkring 6 meter.

Den endelige højde skal være minimum samme højde som solcellepanelerne.

Eksisterende beplantning kan indgå og eventuelt suppleres for at leve op til

bestemmelserne om beplantningsbæltet.

Til beplantningsbælter skal der anvendes egnstypiske og hjemmehørende træer

og buske, som skal sammensættes således, at det virker afskærmende i hele

højden.

Det forventes, at de interne hegn inden for projektområdet vil blive fjernet for at

udnytte byggefeltet optimalt til el-produktion.
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Sammenhæng med anden planlægning
I dette afsnit redegøres for, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen

og anden planlægning, der er gældende i og omkring lokalplanområdet.
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Miljøvurdering
Når der udarbejdes en lokalplan, skal der laves en vurdering af miljøpåvirkningen

af området. Miljøvurderingens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen

af lokalplanen, med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Lovbekendtgørelse nr. nr. 973 af 25/06/2020 om Miljøvurdering af planer og

programmer og af konkrete projekter (VVM) opstiller kriterier for, hvilke planer og

programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en

miljørapport). I lovbekendtgørelsen er det på bilag 1 og 2 defineret, hvilke bygge-

og anlægsarbejder, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig

betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med

screeningen er berørte myndigheder hørt. Screeningen findes i afsnittet

"Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan.

LOKALPLAN 3.2-2 (FORSLAG)

SIDE 12



Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
VVM-proceduren er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om

Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en procedure, som skal

følges for at kunne tillade projekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet

væsentligt. I lovbekendtgørelsen er det på bilag 1 og 2 defineret, hvilke projekter,

der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Proceduren stiller krav om at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for

projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet.

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes og i offentlig høring, inden der kan

opnås tilladelse til at gå i gang med projektet.

Lokalplanen omfatter et projekt på lovens Bilag 2, pkt. 3a, som handler om

"Industrianlæg til fremstilling af elektricitet”. Der er derfor lavet en VVM screening

af det konkrete projekt. Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet

væsentligt, og det udløser derfor ikke krav om en miljøkonsekvensrapport.
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Kommuneplan
Ifølge planlovens § 16, stk. 1 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for,

hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen. Kommuneplanen er den

plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen indeholder både en række

generelle retningslinjer samt en række specifikke bestemmelser om de enkelte

områder i form af kommuneplanrammer.

Lokalplanområdet er ikke udlagt i Sønderborg Kommuneplan

2019-2031. Området ligger umiddelbart nord for et område, der i kommuneplanen

er udlagt til teknisk anlæg (solceller), ramme nr. 3.2.001.T. 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Sønderborg Kommuneplan

2019-2031 og der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg i forbindelse med

lokalplanen. Med kommuneplantillæg nr. 7 udlægges kommuneplanramme nr.

3.2.002.T. så kommuneplanrammen kan indeholde nærværende

lokalplanområde.

Kommuneplantillægget findes som en del af Sønderborg Kommuneplan på

hjemmesiden www.kommuneplan.sonderborg.dk under fanen 'Tillæg'.
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Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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EU-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Natura 2000-områder

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige

oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan påvirke et Natura 2000-område.

Ved denne lokalplan er der ca. 3 km til nærmeste Natura 2000-område, det drejer

sig om området Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. På grund

af afstanden vurderes lokalplanen ikke at påvirke Natura-2000 områder.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng

beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er

omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Af kortlægningen af pattedyr fremgår, at der kan være forekomst af sydflagermus

i nærheden af lokalplanområdet. Der kan desuden være forekomst af løvfrø,

spidssnudet frø, markfirben og stor vandsalamander.

Der er ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IV arter i lokalplanområdet,

men lokalplanen vurderes ikke at have væsentlig negativ påvirkning på eventuelt

forekommende bilag IV-arter, idet lokalplanen ikke direkte berører søen og

beskyttede vandløb, der findes inden for lokalplanområdet. 

Solcelleanlægget etableres primært på markarealer, som ikke er egnede

levesteder for bilag IV-arter. 

Solcellerne opstilles ikke nærmere den sø der findes inden for planområdet end 5

meter.
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Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, som

ikke er afhængige af kystnærhed. Af planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1 fremgår, at der i

kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en

særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen, ca. 2,8 - 3 km fra kysten

ved Mommark. Anlægget vurderes derfor ikke at påvirke den visuelle oplevelse af

kysten.
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Landzonetilladelse
Planloven giver mulighed for, at lokalplaner, der udarbejdes for områder i

landzone, kan indeholde bestemmelse om, at lokalplanen erstatter de

landzonetilladelser, som ellers er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse;

dette kaldes for bonusvirkning. Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan

indeholde betingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i

landzonetilladelser.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone og forbliver i landzone ved

endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

Lokalplanen tildeles bonusvirkning hvorved der med lokalplanens endelige

vedtagelse samtidig meddeles tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til den i § 3

nævnte anvendelse samt til udstykning, bebyggelsens omfang, bebyggelsens

udseende, ubebyggede arealer, veje og stier jf. lokalplanens §§ 4, 5, 6, 7 og 8.
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Teknisk forsyning
Eksisterende ledningsanlæg i lokalplanområdet skal respekteres eller omlægges

efter ledningsejerens anvisning.

Lokalplanområdet gennemskæres af en øst-vestgående luftledning. Under
højspændingsledningen vil der ikke blive opsat solceller eller tilhørende teknisk

anlæg nærmere end hvad loven om respektafstand foreskriver.

Respektafstanden beregnes efter en teknisk vurdering af nærføringsproblematik,

herunder vurdering af afstandsbehov til sikring af solcelleanlæg og ledning ved

lynnedslag.

Kortet viser eksisterende øst-vestgående luftledning, der gennemskærer
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lokalplanområdet.
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Klimatilpasning
Klimatilpasningsplanen beskriver, hvordan man i Sønderborg Kommune vil

håndtere de klimamæssige udfordringer i form af stigende havvandstande, øgede

regnmængder, opstigende grundvand, mere tørke og kraftigere storme. Planen

indeholder en kortlægning af mulige lokale risici, som er påvirket af

klimaforandringer, samt hvilke tiltag som er nødvendige for at imødekomme

klimaforandringerne.

Der findes inden for planområdet lavninger hvor regnvand vil kunne samles.

Dræningsforhold vil blive afklaret inden solcelleanlægget etableres. Hvis der

konstateres beskadigelse af eks. drænledninger i forbindelse med etablering af

solcelleanlægget, vil drænet blive fritgravet, indmålt og reetableret.

Solcelleanlægget vil derfor ikke vil øge risikoen for oversvømmelser.
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Forhold til anden lovgivning
I dette afsnit redegøres for, hvordan lokalplanen forholder sig til anden lovgivning

end planloven.
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Trafik og tilgængelighed
Trafikken i og omkring lokalplanområdet vil ikke ændre sig væsentligt. Dog kan

der forventes mindre omfang af kørsel til vedligehold og drift af solcelleanlægget.

Den eksisterende markdrift med kørsel af landbrugsmaskiner til og fra området

samt på markarealerne inden for lokalplanområdet bortfalder. Denne markdrift

vurderes i perioder at være mere belastende end den trafik realisering af

lokalplanen vil kunne medføre.
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Miljøforhold
Jordforurening

Lokalplanområdet tages ud af kommunens områdeklassificering, idet jorden

vurderes ikke at være påvirket af diffus forurening.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på

jordforurening, skal arbejdet standses og Sønderborg Kommune underrettes.

Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan

genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og

Jordforureningslovens § 71, stk. 1.

Grundvandsbeskyttelse

Planområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og

indvindingsopland til Lysabild Vandværk. I disse områder må arealanvendelsen

som udgangspunkt ikke ændres til at være mere grundvandstruende i forhold til

den nuværende situation. 

Etablering og drift af solcelleanlæg medfører ikke øget risiko for forurening af

grundvandet.

Samlet set vurderes det derfor, at realiseringen vil have en positiv indvirkning på

grundvandet i forhold til den nuværende arealanvendelse, som er intensivt

dyrkede marker.

Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko over for den almene vandforsyning i

området.

Støj

Der vil kunne være støj i et mindre omfang fra transformere og de invertere, der

omdanner den producerede jævnstrøm til vekselstrøm inden den sendes ud i det

overordnede elnet. 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder fastsætter

vejledende grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder, herunder tekniske

anlæg. Grundet afstanden til de nærmeste nabobeboelser, vurderes det, at

anlægget vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj.
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Naturbeskyttelse
§ 3 beskyttet natur

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er en

mindre sø i den vestlige del af planområdet. 

Solcelleanlægget indrettes således, at der ikke opstilles hverken solcellepaneler,

tekniske bygninger eller veje inden for beskyttede naturområder. Der vil blive

holdt en mindste byggeafstand på 5 meter til området udpeget som § 3 område.

Der er registeret både private og offentlige rørlagte vandløb i planområdet og et

åbent offentligt, beskyttet vandløbsstræk. Den eksakte placering af de rørlagte

stræk kendes ikke.
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Oversigtskort med beskyttet natur, beskyttet vandløb samt offentlige vandløb

inden for lokalplanområdet.

Vandløbene i planområdet løber til Humbæk som er et § 3 beskyttet og målsat

vandløb. Humbæk lever ikke op til sin målsætning. Anlæg af solceller vil ikke

have betydning for Humbæks tilstand og mulighed for at nå miljømålet.

De private vandløb skal vedligeholdes af lodsejer, de offentlige af kommunen. 

Der må ikke plantes træer så tæt på de rørlagte strækninger, at der kan komme

rødder i dem.

Krydsninger af både rørlagt og åbne vandløb med feks. bro, vej eller ledninger

kræver tilladelse.

For de offentlige vandløb gælder desuden følgende:

Træer langs de åbne stræk må ikke fældes.

Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænregulering, anbringelse af hegn og

opførelse af bygværker må ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs det

åbne vandløb. 

Ved åbne vandløb må der i en afstand på 8 meter ikke udgraves, bygges, plantes

eller opsættes faste hegn eller lignende anlæg af blivende art uden tilladelse. For

rørlagte strækninger er afstandskravet 4 meter.

Afstandskrav tæller fra vandløbets øverste kant for åbne vandløb og fra den

rørlagte stræknings ydre kant.
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Landbrugspligt
Arealet indenfor lokalplanen er omfattet af landbrugspligt men gennemførelsen af

planen forudsætter ikke at landbrugspligten ophæves. Opstilling af solcelleanlæg

anses almindeligvis for midlertidig anvendelse, da arealerne kan reetableres efter

endt brug til natur- eller landbrugsformål jf. Naturstyrelsens notat om opsætning

af solenergianlæg fra juni 2013.
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Kulturarv
Kirkeomgivelser

Planområdet påvirker ikke kirkeomgivelser.

Kultuhistoriske bevaringsværdier

Den nordlige del af projektområdet ligger inden for en udpegning af

kulturhistoriske bevaringsværdier, det drejer sig om ca. 300 meter af Kleinbahn-

strækningen. Sporforhøjningerne til den gamle Kleinbahn eksisterer ikke længere

og i Tandslet by er der flere huse/bygninger der er bygget henover den gamle

sporføring. Det vurderes derfor at der ikke vil være konflikt med at placerer

solceller inden for denne del af de kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder på selve området til solceller. Vest

for området findes der registerede fortidsminder i form af gravhøje, især fra

stenalderen. De ligger i få hundredes meter afstand til området. Mod øst er der

registeret adskillige fortidsminder, ligeledes hovedsagelig gravhøje men også

spor efter jernalderbebyggelse. Hele landskabet bærer præg af høj altivitet i

oldtiden.

Udtalelse fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Det er Museets vurdering, at der vil være meget høj risiko for at træffe på

væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på planområdet.

Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for planlagt

anlægsarbejde. Da det samlede areal overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til

forundersøgelsen - jf. Museumslovens § 26.2 – afholdes af bygherre.

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, 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.

Både de kendte og ukendte 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.
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Efter aftale med bygherre udarbejder Museum Sønderjylland - Arkæologi

Haderslev et budget og en tidsplan for en forundersøgelse af området. Bygherre

skal oplyse CVR-nummer ved henvendelse.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har

betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke

alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber

høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om

elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger,

gasledninger og kloakledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse,

hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan

have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at kommunen ikke påtager sig

ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.

Tinglyst: 27.07.1957

Titel: Dok om master mv 45_H_457

Indhold: Servitutten er bl.a. beliggende på matr.nr. 195 Mommark, Lysabild og

matr.nr. 5 Sarup, Lysabild.

Påtaleberettiget: Andelsselskabet Sønderjyllands

Højspændingsværk/Elsam/Dong Energy/Ørsted A/S.

Tinglyst: 11.01.1983

Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Indhold: Servitutten er bl.a. beliggende på matr.nr. 195 Mommark, Lysabild.

Påtaleberettiget: Sønderborg Forsyning A/S

Tinglyst: 11.01.1983 

Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr. 195.

Indhold: Servitutten er bl.a. beliggende på matr.nr. 5 Sarup, Lysabild.

Påtaleberettiget: Sønderborg Forsyning A/S.

Tinglyst: 06.02.1997

Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering

45_J_93.

Indhold: Servitutten er bl.a. beliggende på matr.nr. 195 Mommark, Lysabild og

matr.nr. 5 Sarup, Lysabild.

Påtaleberettiget: TDC.
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Ekspropriation
Den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation jævnfør

planlovens § 47, stk. 1. Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen

ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast

ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for

virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen af

almene samfundsinteresser.

Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation kan påklages til

Planklagenævnet både vedrørende retlige og skønsmæssige spørgsmål.
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Lokalplanens bestemmelser
I henhold til Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020 med senere

ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte

område.

LOKALPLAN 3.2-2 (FORSLAG)

SIDE 32



§1 Formål
§ 1.1

Formålet med lokalplanen er at sikre

- at områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg,

- en harmonisk ensartet opstilling af solcelleanlæg,

- at anlæggets synlighed i landskabet minimeres ved, at der etableres et afskærmende

beplantningsbælte.
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§2 Områdets afgrænsning og zonestatus
§ 2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter hele og dele af matr.nr. 25,

44, 195, 271, 273, 279, 305, 306, 307 Mommark, samt Lysabild, 5, 62 Sarup, Lysabild,

og 7000b Mommark, Lysabild, samt alle parceller, der udstykkes inden for området.

§ 2.3 - Bonusvirkning

I henhold til planlovens § 15, stk. 4 meddeles der med lokalplanens endelige vedtagelse

samtidig tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse) til den i § 3 nævnte

anvendelse samt til udstykning, bebyggelsens omfang, bebyggelsens udseende,

ubebyggede arealer, veje og stier jf. lokalplanens §§ 4, 5, 6, 7 og 8.

§ 2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone. 

Med vedtagelsen af lokalplanen forbliver arealerne vist på kortbilag 1 i landzone.
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§3 Områdets anvendelse
§ 3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg evt.

kombineret med jordbrugsmæssige formål eller natur.

§ 3.2

Ved anvendelse som solcelleanlæg må der etableres de for anlæggets drift nødvendige

tekniske installationer og bygninger, som eksempelvis stepup-transformatorstation, læskure

og foderskure til dyr samt en informationstavle.
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§4 Udstykninger
§ 4.1

Der kan foretages udstykninger, arealoverførsler og sammenlægninger indenfor

lokalplanområdet.
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§5 Bebyggelsens omfang og placering
§ 5.1

Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler og tilhørende tekniske

installationer, transformerkioske samt stepup-transformatorstation indenfor byggefeltet som

vist på Kortbilag 2.

§ 5.2

Solpanelerne inklusiv et evt. fundament må have en maksimal højde på 4 meter, målt fra

reguleret terræn ved de enkelte solpaneler.

Transformerkiosker må opføres, med det for driften nødvendige antal, med en maksimal

bygningshøjde på 3,5 meter.

Indenfor lokalplanområdet kan der etableres en stepup-transformatorstation med et samlet

areal på maks. 40 m2. Stepup-transformerstationen må ikke overstige en højde på 6,5

meter. Dog må lynafledere have en højde på maks. 11 meter. 

Stepup-transformatorstationen skal opsættes i tilknytning til den eksisterende

transformatorstation, som vist på kortbilag 2.

§ 5.3

Der skal friholdes en bræmme på mindst 5 meter omkring områder med beskyttet natur.

Bræmmen skal friholdes for både anlæg, konstruktioner og tekniske anlæg.

Ved åbne vandløb må der i en afstand på 8 meter ikke udgraves, bygges, plantes eller

opsættes faste hegn eller lignende anlæg af blivende art uden tilladelse. For rørlagte

offentlige strækninger er afstandskravet 4 meter.

Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænregulering, anbringelse af hegn og opførelse af

bygværker må ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs det åbne vandløb. 

Afstandskrav tæller fra vandløbets øverste kant for åbne vandløb og fra den rørlagte

stræknings ydre kant.

§ 5.4

Transformerkiosker må opføres, med det for driften nødvendige antal, med en maksimal

bygningshøjde på 3,5 meter.
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§6 Bebyggelsens udseende og bevaring
§ 6.1

Solcellepanelerne skal bortset fra overflader i glas eller metal udføres i neutral farve i skala

mellem mørkegrøn, brun, grå og sort.

Solcellepanelerne skal være antirefleksbehandlet.

§ 6.2

Alle teknikbygninger skal udføres i en neutral farve i skala mellem mørkegrøn, brun, grå og

sort.

Eventuelle mindre bygninger som læskure/foderskure og tekniske installationer må alene

udføres med tag med lav hældning.

§ 6.3

Der må ikke etableres permanent belysning af anlæggene. Dog kan der i begrænset omfang

opsættes belysning ved teknikbygninger. I anlægsfasen kan anvendes belysning efter

behov.

§ 6.4

Solcellepanelerne samt metalrammer skal være udført med antirefleksbehandlet overflade,

for at minimere genevirkninger i form af refleksioner og genskin.
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§7 Veje, stier og parkering
§ 7.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske som vist i princippet på kortbilag 2. Der kan

etableres midlertidige vejadgange i byggefasen.

§ 7.2

Der kan anlægges interne veje til brug for anlæggenes drift og vedligehold. Interne veje og

øvrige færdsels- og parkeringsarealer inden for lokalplanområdet skal anlægges som

grus-/markveje.
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§8 Ubebyggede arealer
§ 8.1

Arealer, der ikke benyttes til tekniske anlæg, veje, landbrug eller beplantning, skal fremstå

som græsklædte arealer eller henligge som natur.

§ 8.2

Der skal etableres, opretholdes og vedligeholdes levende hegn i områdets kant mod

omgivelserne som vist på kortbilag 2. Det levende hegn skal have en afskærmende virkning.

Jf. § 5.3 må der ikke der indenfor den bygningsfri bræmme ved vandløb udgraves, plantes,

opsættes hegn eller lignende anlæg af blivende art uden tilladelse.

§ 8.3

Beplantningsbæltet skal indeholde min. 3 rækker og være min. 6 meter bredt. Den endelige

højde skal være minimum samme højde som solcelleanlægget. Eksisterende beplantning

kan indgå og eventuelt suppleres for at leve op til bestemmelserne om beplantningsbæltet.

Til beplantningsbælter skal der anvendes egnstypiske og hjemmehørende træer og buske,

som skal sammensættes således, at det virker afskærmende i hele højden.

§ 8.4

Der kan etableres trådhegn omkring byggefeltet til solcelleanlægget med en maksimal højde

på 2 m. Hvor der er beplantningsbælte skal trådhegnet etableres på indersiden af

beplantningsbæltet.

Jf. § 5.3 må der ikke der indenfor den bygningsfri bræmme ved vandløb udgraves, plantes,

opsættes hegn eller lignende anlæg af blivende art uden tilladelse.

§ 8.5

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i

øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 1 m i forhold til det eksisterende terræn.

Terrænregulering skal udføres med bløde overgange, så de optræder som en naturlig del af

landskabet.
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§9 Tekniske anlæg
§ 9.1

Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. Det gælder også for tilslutning til

højspændingsnettet.

§ 9.2

Ved etablering og drift af anlægget, skal servitutbelagte arealer samt respektafstand omkring

distributionsledninger respekteres.
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§10 Grundejerforening
§ 10

Ingen bestemmelser.
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§11 Betingelser for ibrugtagning
§ 11.1

Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke uden Sønderborg

Kommunes tilladelse tages i brug før:

- der er etableret beplantningsbælter i overensstemmelse med lokalplanens § 8.3, forud

anlæggets tilslutning til det ”offentlige” Elnet, idet der herved sker en ibrugtagning af

anlægget.

- området er ryddet for byggeaffald.

- der er tinglyst deklaration om, at solcelleanlæg og teknikbygninger fjernes for ejerens

regning senest 1 år efter, at elproduktionen fra solcelleanlægget er ophørt, og at landskabet

føres tilbage til naturligt terræn. 

Fjernelse af solcelleanlæg med tilhørende anlæg samt reetablering skal ske uden udgifter

for det offentlige. Hvis fjernelse og reetableringen ikke er sket inden 1 år, kan Byrådet lade

det ske for solcelleejerens regning.

LOKALPLAN 3.2-2 (FORSLAG)

SIDE 43



§12 Aflysning af lokalplan og servitutter
§ 12.1

Der ophæves ingen servitutter.

§ 12.2

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende

lokalplan, fortrænges ifølge planlovens § 18.
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§13 Lokalplanens retsvirkninger
§ 13.1

Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er

omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med

planen.

§ 13.2

Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som

hidtil.

§ 13.3

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg med videre, som er indeholdt i planen, skal

etableres.

§ 13.4

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid

med planens principper. Væsentlige fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at

vedtage en ny lokalplan.

§ 13.5

Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en

naboorientering, før dispensationen kan gives.

§ 13.6

Der kan foretages ekspropriation af privates ejendom eller rettigheder over ejendom, når

ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen jf. lov om

planlægning § 47.

§ 13.7

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige

bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser

lokalplanens fysiske afgrænsning og disponerering af området.

Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan

bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til

vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Offentlig høring og vedtagelse
Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været udsendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 14. april

2021 til 9. juni 2021.

Vedtagelse

Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Teknik- og Miljøudvalget den

13. april 2021.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den dd. mm 201x.

På Byrådets vegne

 

Erik Lauritzen

Borgmester

 

Lokalplanen indberettes på www.plandata.dk
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af lokalplan nr. 3.2-2 samt kommuneplantillæg 7 –

Solceller ved Lysabild efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

konkrete projekter (VVM) (BEK 973 af 25/06/2020).

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere

miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Hvad er en miljøscreening?

Ifølge loven skal der laves miljøvurdering for planer, som omhandler projekter

listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt

naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder

mindre ændringer, kan miljøvurderingen dog undlades, hvis planen ikke forventes

at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen

kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og

positive miljøkonsekvenser. Ifølge loven skal vurderingen kun indeholde de

oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og

gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af

miljøkonsekvenserne. Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig

indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold af en egentlig miljørapport

i samarbejde med de berørte myndigheder. Denne afgrænsning (scoping) vil i så

fald være indarbejdet i miljøscreeningen ved en uddybning af de relevante emner.
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Konklusion
Behov for miljøvurdering: Kryds

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages ikke
at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor ikke
en miljøvurdering.

 X

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således udarbejdes en
miljøvurdering.

 

Screening

  Ja Nej Bemærkninger

Omfatter planen projekter på
lovens bilag 2? [MVL §8, stk.
1]

 X  
 Pkt. 3a, Industrianlæg til fremstilling
af elektricitet.

Er der tale om et mindre
område på lokalt plan eller
mindre ændringer i
eksisterende plangrundlag
[MVL § 8, stk. 2]

 X    

Påvirker planen et
internationalt
naturbeskyttelsesområde
væsentligt [MVL § 8, stk. 1]

   X  

Vil planen kunne få en
væsentlig indvirkning på
miljøet, jævnfør
screeningsskema? [MVL § 8,
stk. 1 og § 8, stk. 2]

   X  

Resume af screeningsskema

Skemaet nedenfor er et resume af miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af

forundersøgelsen med beskrivelse af projektets miljøpåvirkning og vurdering af

påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport.

Miljøforhold Bemærkninger
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Visuel påvirkning

Planområdet ligger ikke inden for
kystnærhedszonen. Planområdet påvirker ikke
bevaringsværdigt landskab eller kirkeomgivelser. 
De nærmeste landsbyer er Tandslet der ligger
omkring 600 meter nordvest for projektområdet og
Lysabild, der ligger omkring 680 meter mod
sydøst. Desuden ligger Sarup omkring 1,5 km mod
øst. På disse afstande vil anlægget med tilhørende
beplantning ikke være væsentligt synligt fra de
nærmeste boligområder.
Der er ingen naboer der vil få direkte indblik til
planområdet, ud over lodsejernes egne
ejendomme. Inden for planområdet ligger Lille
Mommarkvej 43 og 45, der begge er ejet af én og
samme lodsejer som ansøger har brugsretsaftale
med. Derudover ligger øvrige
beboelsesejendomme med minimum 20 meters
afstand fra planområdet. 
Beplantning vil skærme, således at solcellerne
ikke vil være væsentligt synlige fra de nærmeste
bebyggelser. 
Der er mulighed for en miljøpåvirkning, men
miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig.

Landskab

Stort set hele planområdet ligger inden for
udpegningen af særligt værdifulde
landbrugsområder. 
I retningslinjer om Særligt værdifulde
landbrugsområder, i Kommuneplan 2019 - 2031
for Sønderborg Kommune, fremgår det at ”når
landbrugsjord inddrages til andre formål end
jordbrug, skal det dokumenteres, at der er taget de
størst mulige hensyn til landbruget.” 
Solcelleanlæg betragtes af Miljøstyrelsen som et
midlertidigt anlæg, som ikke udelukker mulighed
for at benytte arealerne til jordbrugsmæssig drift
fremadrettet. Anlægget placeres i princippet
direkte på jorden, og der foretages kun minimale
ændringer af det eksisterende landskab med
mindre/få terrænreguleringer.
Der er mulighed for en miljøpåvirkning, men
miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig.
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Naturbeskyttelse

Ved denne lokalplan er der ca. 3 km til nærmeste
Natura 2000-område (Flensborg Fjord, Bredgrund
og farvandet omkring Als).
Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3 er en mindre sø i
midten af planområdet. 
Solcelleanlægget indrettes således, at der ikke
opstilles hverken solcellepaneler, tekniske
bygninger eller veje inden for beskyttede
naturområder. Der vil blive holdt en mindste
byggeafstand på eksempelvis 2-3 meter til
området udpeget som § 3 område.
Der er registeret både private og offentlige rørlagte
vandløb i planområdet og et åbent offentligt,
beskyttet vandløbsstræk. Den eksakte placering af
de rørlagte stræk kendes ikke.
Vandløbene i planområdet løber til Humbæk som
er et §3 beskyttet og målsat vandløb. Humbæk
lever ikke op til sin målsætning. Anlæg af solceller
vil ikke have betydning for Humbæks tilstand og
mulighed for at nå miljømålet.
De private vandløb skal vedligeholdes af lodsejer,
de offentlige af kommunen. 
Der må ikke plantes træer så tæt på de rørlagte
strækninger at der kan komme rødder i dem.
Krydsninger af både rørlagt og åbne vandløb med
feks. bro, vej eller ledninger kræver tilladelse.
For de offentlige vandløb gælder desuden
følgende:
Træer langs de åbne stræk må ikke fældes
Dyrkning, jordbehandling, plantning,
terrænregulering, anbringelse af hegn og opførelse
af bygværker må ikke foretages i en bræmme på 2
meter langs det åbne vandløb. 
Ved åbne vandløb må der i en afstand på 8 meter
ikke udgraves, bygges, plantes eller opsættes
faste hegn eller lignende anlæg af blivende art
uden tilladelse. For rørlagte strækninger er
afstandskravet 4 meter.
Afstandskrav tæller fra vandløbets øverste kant.
Der er mulighed for en miljøpåvirkning, men
miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig.
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Biologisk mangfoldighed

Af kortlægningen af pattedyr fremgår, at der kan
være forekomst af sydflagermus inden for
projektområdet. Der kan desuden være forekomst
af løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og stor
vandsalamander. Kommunen har ikke konkret
kendskab til forekomst af bilag IV arter i området.
Inden for området ligger én beskyttet sø, der
potentielt kan være levested for bilag IV padder.
Søen vil ikke blive påvirket af projektet.
Inden for projektområdet er der flere levende hegn.
Hegnene kan fungere som ledelinjer for flagermus.
Det forventes, at hegnene inden for
projektområdet vil blive fjernet og at der vil blive
plantet hegn uden om området.
Planlægningen for plantningen af de levende hegn
vil ske i forbindelse med lokalplanlægningen.
Området vil blive tilsået med græsser, som vil blive
afgræsset af får eller klippet med maskine. Der vil
ikke blive gødsket eller anvendt sprøjtemidler. Den
driftsform kan medføre en større diversitet af dyr
og planter i området, da den muliggør forekomst af
flere plantearter end den nuværende driftsform
(alm. landbrugsdrift).
Der er mulighed for en positiv miljøpåvirkning, men
miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig.

Jord og undergrund

Området tages ud af kommunens
områdeklassificering, idet jorden vurderes ikke at
være påvirket af diffus forurening.
Det er usandsynligt at der vil ske en
miljøpåvirkning.
Planlægningen vil sandsynligvis ikke medføre en
miljøpåvirkning.
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Vand

Planområdet ligger i område med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsopland til
Lysabild Vandværk. I disse områder må
arealanvendelsen som udgangspunkt ikke ændres
til at være mere grundvandstruende i forhold til
den nuværende situation. 
Etablering og drift af solcelleanlæg medfører ikke
øget risiko for forurening af grundvandet.
Herudover er projektet i overensstemmelse med
Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan samt
med til at opfylde Sønderborg Kommunes mål om
en CO2-reduktion. Sønderborg
Spildevandsforsyning A/S har en
spildevandsledning hen over arealer hvor der
påtænkes at etablere solcelleanlæg.
Spildevandsledningen er tinglyst på hele
strækningen med en kloakservitut som blandt
andet oplyser at ledningen skal henligge
uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid
berettigede adgang til at foretage
reparationsarbejder
i det omfang kommunalbestyrelsen skønner det
nødvendigt. Uden forud indhentet, tilladelse hos
kommunalbestyrelsen er det forbudt inden for en
afstand af 2 meter fra ledningens midte,målt
vandret, at opføre bygninger, foretage plantning af
træer - eller buske med dybtgående rødder eller
overhovedet iværksætte noget, der kan være til
hinder for adgangen til ledningsanlægget eller for
dets beståen eller til hinder eller skade for
vedligeholdelses- eller renholdelsesarbejder.
Samlet set vurderes det derfor, at projektet vil have
en positiv indvirkning på grundvandet i forhold til
den nuværende arealanvendelse, som er intensivt
dyrkede marker.
Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko over for
den almene vandforsyning i området.
Bluespot: Der findes inden for planområdet
lavninger hvor regnvand vil kunne samles.
Dræningsforhold vil så vidt muligt blive afklaret
inden profiler nedbankes. Hvis der konstateres
beskadigelse af eks. drænledninger i forbindelse
med etablering af solcelleanlægget, vil drænet
blive fritgravet, indmålt og retableret.
Solcelleanlægget vil derfor ikke vil øge risikoen for
oversvømmelser. 
Det er usandsynligt at der vil ske en
miljøpåvirkning.
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Luft

Solcelleanlægget vil i sig selv ikke skabe
luftforurening. Lokalplanen og
kommuneplantillægget vil derfor ikke påvirke luften
i området.
Udlæggelse af det tekniske anlæg kan belastes
med lugt eller anden luftforurening fra omkring
liggende landbrug, da det ikke er følsom
anvendelse.
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.

Klimapåvirkning

Planområdet omhandler ikke særlige områder med
klimatisk indvirkning. Derimod har planerne en
positiv indvirkning ift. klima og energi ved at skabe
mulighed for produktion af vedvarende energi. 
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.
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Kulturarv

Planområdet påvirker ikke kirkeomgivelser. 
Den nordlige del af projektområdet ligger inden for
en udpegning af kulturhistoriske bevaringsværdier,
det drejer sig om ca. 300 meter af Kleinbahn-
strækningen. Sporforhøjningerne til den gamle
Kleinbahn eksisterer ikke længere og i Tandslet by
er der flere huse/bygninger der er bygget henover
den gamle sporføring. Det vurderes derfor at der
ikke vil være konflikt med at placerer solceller
inden for denne del af de kulturhistoriske
bevaringsværdier. Der er ikke registreret jordfaste
fortidsminder inden for planområdet.
Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder på
selve området til solceller. Vest for området findes
der registrerede fortidsminder i form af gravhøje,
især fra stenalderen. De ligger i få hundredes
meter afstand til området. Mod øst er der registeret
adskillige fortidsminder, ligeledes hovedsagelig
gravhøje men også spor efter
jernalderbebyggelse. Hele landskabet bærer præg
af høj aktivitet i oldtiden. 
Selv om der endnu ikke er registreret fortidsminder
på selve området, er det meget muligt, at der
findes gravhøje, som i dag er overpløjet, men som
har intakte grave under terrænniveau. Desuden er
der risiko for at støde på bopladserne, som står i
forbindelse med gravhøjene. 
Museum Sønderjyllands vurdering er på baggrund
af ovenstående, at der vil være meget høj risiko for
at træffe på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved
anlægsarbejde på planområdet. Museet anbefaler
derfor en frivillig forundersøgelse forud for planlagt
anlægsarbejde.
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.

Befolkning

Planerne vil ikke påvirke befolkningen i væsentlig
grad.
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.
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Menneskers sundhed

Der vil kunne være støj i et mindre omfang fra
transformere og de invertere, der omdanner den
producerede jævnstrøm til vekselstrøm inden den
sendes ud i det overordnede elnet. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern
støj fra virksomheder fastsætter vej-ledende
grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder,
herunder tekniske anlæg. Ved en hensigtsmæssig
placering af invertere i forhold til Mommarkvej
43-45 og da der er stor afstand til øvrige
nabobeboelser, vurderes det, at anlægget vil
kunne overholde de vejledende grænseværdier for
støj.
Der er ingen risikovirksomhed i området.
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.

Trafik

Trafikken i og omkring planområdet vil ikke ændre
sig væsentligt. Dog kan der forventes kørsel til
vedligehold og drift af anlægget.
Den eksisterende markdrift med kørsel af
landbrugsmaskiner til og fra området samt på
markarealerne bortfalder. Denne markdrift
vurderes i perioder at være mere belastende end
den trafik realisering af planerne vil kunne
medføre.
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.

Materielle goder

De ændrede anvendelser af området som følge af
lokalplanforslaget vil ikke medføre inddragelse af
materielle goder i området. 
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske en
miljøpåvirkning.

Naboområder

Der er ingen naboer der vil få direkte indblik til
planområdet, ud over lodsejernes egne
ejendomme. Inden for planområdet ligger Lille
Mommarkvej 43 og 45, der begge er ejet af én og
samme lodsejer som ansøger har brugsretsaftale
med. Derudover ligger øvrige
beboelsesejendomme med minimum 20 meters
afstand fra planområdet. 
Bevoksning vil skærme, således at planområdet
ikke vil være væsentligt synligt fra de nærmeste
bebyggelser. 
Der er mulighed for en miljøpåvirkning, men
miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig.
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Alternativer, 0-løsning  -
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