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FORORD 
 
Etableringen af solcelleprojektet ved Uhrevej kræver, at der udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de 

påvirkninger af miljøet, som en etablering af solcelleanlægget vil medføre. 

Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden de afgør, 

om projektet skal realiseres. 
 

Udover en miljøvurdering af projektet skal der gennemføres en strategisk miljøvurdering af 

kommuneplantillæg nr. 87 og lokalplan nr. 573, som er udarbejdet for solcelleprojektet ved 

Uhrevej. Da lovkravene til indholdet i miljøvurdering af projektet og af planerne stort set er 
identiske er rapporten udarbejdet, så den også opfylder lovkravene til miljøvurderingen af 

planerne. Samlet kaldes rapporten en miljørapport. 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 og lokalplan nr. 573 med tilhørende miljørapport for 
solcelleprojektet ved Uhrevej sendes i offentlig høring. Yderligere oplysninger kan findes på Viborg 

Kommunes hjemmeside: https://viborg.dk/ 

 

Efter den offentlige høring bliver sagen behandlet politisk i Viborg Kommune. Der tages her 
stilling til, om kommuneplantillægget og lokalplanen skal vedtages, og om kommunen skal give 

tilladelse til projektet.  

 

Miljørapporten og tilhørende plandokumenter findes kun som digitale versioner, der kan hentes på 
Viborg Kommunes hjemmeside og Plandata. 

 

Miljørapporten er udgivet af Viborg Kommune og udarbejdet af Rambøll. 

 

 

https://viborg.dk/
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1. INDLEDNING 

1.1 Baggrund for projektet 

Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af vedvarende energi i Danmark samt at sikre, at 

udviklingen sker ud fra en helhedsvurdering, der bevarer og styrker landets natur og 

landskabelige værdier.  

 

Regeringen og alle folketingets partier indgik i juni 2018 en ny energiaftale med fokus på 

vedvarende energi, energieffektiviseringer, forskning og energiregulering. Aftalen muliggør, at 

hele Danmarks elforbrug og halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug i 2030 dækkes af 

vedvarende energi. Solenergianlæg, både i form af solceller og solfangere, spiller her en vigtig 

rolle.  

 

Viborg Kommune har på baggrund af en forespørgsel fra virksomheden European Energy A/S, 

som er bygherre på projektet, startet en proces med at udarbejde et kommuneplantillæg med 

tilhørende lokalplan for et areal på ca. 283 ha til solenergianlæg ved Uhrevej i Viborg Kommune.  

 

1.2 Miljøvurderinger 

1.2.1 Miljøvurdering af projektet 

Etablering af et solcelleanlæg ved Uhrevej er omfattet af bilag 2, punkt 3a i 

miljøvurderingsloven1, ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”. 

European Energy A/S har i deres ansøgning om projektet anmodet om, at projektet undergår en 

miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven §18 stk. 2. Indholdet af miljørapporten skal være i 

overensstemmelse med miljøvurderingslovens §20 og bilag 7. 

 

1.2.2 Miljøvurdering af planerne 

Planforslagene, der omfatter solcelleprojektet ved Uhrevej, er ligeledes omfattet af 

miljøvurderingsloven. 

 

Planforslagene fastlægger rammer for projektet, der er omfattet af bilag 2, punkt 3a, 

”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”. Der er derfor udarbejdet en 

miljøvurdering af planforslagene, der indeholder de oplysninger, som er nævnt i 

miljøvurderingslovens §12 og bilag 4.  

 

Miljøvurderingsprocessen for plan og projekt ligner på mange måder hinanden i forhold til både 

indhold og proces. For solcelleanlægget ved Uhrevej gælder:  

 

• Kommunalbestyrelsen i Viborg er i begge tilfælde myndighed.  

• Det er de samme miljøemner, der vurderes i forhold til planerne og projekt.  

• Der er tidsmæssigt sammenfald mellem udarbejdelsen af plangrundlag og projekt 

herunder miljøvurderinger af begge dele. 

• Miljøvurderingen af planen skal udarbejdes ud fra tilgængelig viden, og idet der er 

kendskab til projektet, herunder støjberegninger, landskabsnotat og visualiseringer er den 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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tilgængelige viden tidligt i planfasen på et ret detaljeret niveau og sammenfaldende med 

oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten.  

Miljøvurderingen af planerne (kommuneplantillæg og lokalplan) og miljøvurdering af projektet 

udarbejdes derfor som én rapport (kaldet miljørapport), og høringer foretages derfor samtidig. 

European Energy A/S er ansvarlig for udarbejdelse af miljørapporten og kravene heri, jf. 

miljøvurderingsloven, og Viborg Kommune skal efterfølgende sikre sig, at rapporten lever op til 

kravene i miljøvurderingsloven.  

 

Viborg Kommune er ansvarlig for miljørapporten for planerne, jf. miljøvurderingsloven, men kan 

benytte sig af konsulentbistand for at få rapporten udarbejdet. I forhold til miljøvurdering af 

planerne for solcelleanlægget ved Uhrevej er disse indarbejdet i miljørapporten jævnfør 

ovenstående.  

 

1.3 Miljøvurderingens faser 

En miljøvurdering af et projekt er en længere proces, som kan opdeles i fem faser, der beskrevet 

nedenfor og vist i Figur 1-1. Processen for en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan 

skal som nævnt igennem de samme faser. 

  

Fase 1: Idéfasen  

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten har Viborg Kommune afholdt en idéfase i perioden 9. 

september 2021 til 14. oktober 2021.  

 

I idéfasen blev der udsendt et idéoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, myndigheder og 

andre interesserede fremkomme med deres kommentarer, forslag til afgrænsning af 

miljøvurderingens emner og input til den videre proces. Idéfasen var samtidig en høring i forhold 

til input til indhold i forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Der blev desuden afholdt et 

borgermøde den 20. september 2021, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til projektet 

og processen.  

 

Bemærkninger, der fremkom i idéfasen, er behandlet i kapitel 5 Afgrænsning af miljørapportens 

indhold. 

 

Fase 2: Afgrænsningsudtalelse 

Myndighederne har ansvaret for, at der udarbejdes et afgræsningsnotat, der fastlægger hvilke 

emner, som European Energy A/S skal medtage i miljørapporten, se kapitel 5 Afgrænsning af 

miljørapportens indhold. Afgrænsningsnotatet er et dynamisk dokument, som kan blive tilrettet, 

hvis der kommer nye emner undervejs i processen, som skal undersøges nærmere. 

 

Viborg Kommune har i henhold til hhv. miljøvurderingslovens §§ 32 og 35 foretaget en høring af 

berørte myndigheder før udarbejdelse afgrænsningsnotatet. Høringen forløb inden for samme 

periode som idéfasen.  

 

Fase 3: Miljørapporten 

European Energys rådgiver udarbejder miljørapporten, der giver en samlet beskrivelse af 

projektet og det tilhørende plangrundlag samt miljøpåvirkningerne. Viborg Kommune gennemgår 

herefter rapporten, jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 1.  

 

Fase 4: Offentlig høring 

Miljørapporten offentliggøres i en 8 ugers periode (2. offentlighedsfase) sammen med Viborg 

Kommunes udkast til afgørelse på baggrund af miljøvurderingslovens § 25. 
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Dokumenterne skal være i offentlig høring i 8 uger.  

 

Fase 5: Beslutning 

Efter den offentlige høring behandles og vurderes indsigelser og bemærkninger. Der udarbejdes 

en sammenfattende redegørelse for planerne, som bl.a. forholder sig til høringssvarene. 

Resultatet af høringen vil indgå i myndighedernes beslutning om, hvorvidt der skal meddeles 

tilladelse til projektet og det tilhørende plangrundlag. 

 

Hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres, vil Viborg Kommune offentliggøre 

miljørapporten samt give en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.  

 

Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af Kapitel 14 

Myndighedsbehandling. Der vil i den forbindelse være klagemulighed, og der vedlægges en 

klagevejledning, når de enkelte tilladelser offentliggøres. 

 

 

 

Figur 1-1. Oversigt over miljøvurderingsprocessen. 

 

1. IDÉFASEN 

Høring af berørte myndigheder og offentligheden om afgrænsning af  

miljørapporten. 

2. AFGRÆNSNINGSUDTALELSE 

Viborg Kommunes afgrænsning af miljørapporten. 

Relevante høringssvar inddrages i miljørapporten. 

3. MILJØRAPPORT 

European Energy A/S’s rådgiver udarbejder miljørapport. 

Viborg Kommune vurderer miljørapporten. 

4. OFFENTLIG HØRING 

Miljørapport og udkast til afgørelser sendes i offentlig høring.   

5. BESLUTNING 

Behandling af høringssvar og afgørelse om det ansøgte projekt. 

Offentligheden Myndighed European Energy 

A/S 
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1.4 Læsevejledning 

Miljørapporten findes kun digitalt, og kan hentes på Plandata.dk og Viborg Kommunes 

hjemmeside. Miljørapporten beskriver miljøpåvirkningerne fra projektet og planerne, og den 

indeholder følgende kapitler:  

 

• Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af miljørapporten, hvor de vigtigste oplysninger 

og vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik over projektet og planerne og 

miljøpåvirkningerne.  

• Indledning beskriver baggrunden for planforslag og projekt, processen for og miljøvurdering 

samt læsevejledning 

• Projektbeskrivelse giver en detaljeret beskrivelse af projektet, og af hvordan det vil blive 

gennemført.  

• Beskrivelse af nyt plangrundlag giver en detaljeret beskrivelse af planforslagene. 

• Alternativer beskriver udviklingen i 0-alternativet, hvor projektet og planerne ikke 

gennemføres. Der er ikke set på andre alternativer. 

• Afgrænsning beskriver hvilke emner, som skal vurderes nærmere i miljørapporten. 

• Lovgrundlag og planforhold beskriver den relevante lovgivning og kravene til planlægning i 

forhold til projektet. 

• Metode til miljøvurdering beskriver den metode, der er anvendt for at kunne foretage en 

systematisk vurdering af de miljøpåvirkninger, som planforslagene og projektet medfører.  

• Miljøpåvirkninger i kapitel 7-11 beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger, som 

planforslagene og projektet vil medføre for forskellige miljøemner (f.eks. landskab, klima, 

biodiversitet osv.). 

• Myndighedsbehandling beskriver de relevante miljølovgivninger, som projektet er omfattet 

af. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. 

• Sammenfatning af miljøpåvirkninger opsummerer vurderingerne af projektets og 

planernes miljøpåvirkninger. 

• Afværgetiltag beskriver de afværgetiltag, som vurderes at være nødvendige for at hindre, 

minimere eller kompensere for væsentlige påvirkninger af miljøet. 

• Forslag til overvågning beskriver de miljøfaktorer, der bør inddrages i et 

overvågningsprogram, som skal gennemføres i forskellige faser af projektet. 

 

For at få et hurtigt overblik over miljørapportens hovedindhold kan man eventuelt nøjes med at 

læse det ikke-tekniske resumé og sammenfatningen af projektets miljøpåvirkninger.  

 

Sidst i miljørapporten findes en samlet fortegnelse over referencer. Referencerne fremgår også i 

de enkelte kapitler som fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt, er der indsat et link til 

referencen. 
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2. IKKE-TEKNISK RESUME 

2.1 Projektbeskrivelse 

Der er ansøgt om placering af et solcelleanlæg ved Uhrevej sydøst for Kølvrå i Viborg Kommune – 

se Figur 2-1. Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og der skal derfor udarbejdes en 

miljøvurdering af både planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) og af selv projektet. Projektet 

omfatter opstilling af solceller inden for et samlet område på ca. 283 ha inkl. interne veje, 

tekniske anlæg og beplantningsbælter. 

 

 

Figur 2-1 Placering af solcelleanlæg ved Uhrevej.  

 

Solcellerne opsættes på stativer, der kan dreje sig efter solen (trackere) og får en maksimal højde 

på 3,2 meter over terræn. Imellem solcellerne vil der blive sået græs, som vil blive slået og/eller 

afgræsset med får. Der etableres tekniske anlæg indenfor området med bl.a. interne køreveje, 

teknikbygninger (max 3,5 meter), meteorologimaster (7 meter) og et. læskure til får (max 3 

meter). Hvis der ikke kan kobles direkte til en eksisterende transformerstation, skal denne 

etableres indenfor projektområdet med et samlet areal på op til 0,5 ha og max 8,5 meter højde, 

med undtagelse af én lynafleder på op til 22 meter.  

 

Omkring projektområdet vil der blive etableret et trådhegn på max 2,2 meter højde. På ydersiden 

af trådhegnet etableres skærmende bevoksninger på tre eller seks rækker med både løvfældende 

og stedsegrønne arter af træer og buske. Størstedelen af disse vil være hjemmehørende arter. 

Eksisterende bevoksninger indenfor projektområdet vil blive fjernet bortset fra to egetræer ved 

Uhrevej 50 og Uhrevej 54, samt bevoksningen omkring byggefelt for evt. transformatorstation, 

bevoksningen langs den sydlige afgrænsning af plan- og projektområdet, den nordlige 

afgrænsning af en faunapassage og en mindre strækning på Uhrevej. Der etableres således 

faunapassager målrettet større hjortevildt to steder igennem projektområdet – en bred passage i 
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forbindelse med den økologiske forbindelse i den nordlige del af projektområdet og en smal 

forbindelse imellem naturområderne vest for projektområdet og Karup Ådal. Derudover er der 

passage i forbindelse med de offentlige veje igennem området. Inden for den nordlige 

faunapassage etableres et vandhul. 

 

I anlægsfasen vil der blive tilkørt materialer med lastbil, nedrammet stativer til solcellepanelerne 

og nedgravet kabler. Arbejdet vil kortvarigt kunne give anledning til periodisk støj.  

 

Bygninger til beboelse på Uhrevej 50 og Uhrevej 54 kan blive revet ned, imens andre 

eksisterende bygninger vil kunne blive stående.  

 

I driftsfasen vil kørsel udelukkende foregå i forbindelse med tilsyn og service af anlægget/evt. 

fårehold og i forbindelse med evt. slåning af græs. Der vil blive udbragt 

kartoffelvaskevand/skyllevand med slanger eller lignende teknologi på arealerne i henhold til 

bekendtgørelse om anvendelse af gødning.   

 

Ved projektets ophør efter forventelig tredive år vil anlægget blive fjernet. 

2.2 Plangrundlag 

Der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Formålet med 

kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af solenergianlæg og i lokalplanen 

beskrives bl.a. etablering af skærmende bevoksninger udenom de tekniske anlæg og anlæggets 

placering, udformning og fremtræden.  

 

Det vurderes samlet, at planen og projektet for solcelleanlæg er i overensstemmelse med 

størstedelen af den eksisterende kommuneplans retningslinjer. Enkelte udpegninger i 

kommuneplanen vil blive ændret for at give mulighed for at gennemføre projektet. Ændringer 

sker med baggrund i en samfundsmæssig interesse i at producere vedvarende energi.  

2.3 Miljøvurderinger 

Formålet med miljøvurderinger er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til 

integrationen af miljøhensyn ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig 

udvikling. 

 

Miljøvurderingen omfatter projektets forventede miljøpåvirkninger og beskriver de direkte 

virkninger og de indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og 

langsigtede, vedvarende eller midlertidige positive eller negative virkninger.  

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som projektet medfører, vurderes systematisk ud fra en række 

kriterier, der danner grundlag for en vurdering af den samlede konsekvens. Den samlede 

konsekvens kan være både negativ og positiv væsentlig, moderat eller begrænset eller der er 

ingen/ubetydelig konsekvens. 

 

Det beskrives om der iværksættes afværgeforanstaltninger eller overvågning (ved evt. væsentlige 

negative påvirkninger).  

 

Der er nedenfor vurderet på følgende miljøemner i miljørapporten: 

 

• Landskab 

• Klima 

• Biologisk mangfoldighed 
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• Menneskers sundhed 

• Jordarealer  

2.3.1 Landskab 

Landskabet er kortlagt og beskrevet med afsæt i den statsligt anbefalede 

landskabskaraktermetode. Vurderingen understøttes af visualiseringer udarbejdet for 

fotostandpunkter, hvor anlægget ses fra forskellige vinkler og afstande.  

 

Landskabet inden for plan- og projektområdet er præget af store og relativt plane landbrugsflader 

med begrænsede højdeforskelle, hvor de enkelte flader er adskilt af levende hegn og anden 

beplantning med enkeltbeliggende større og mindre landbrugsenheder, som er omkransede af 

beplantning/haveanlæg. 

 

Plan- og projektområdet grænser op til værdifulde landskaber umiddelbart mod vest og øst langs 

Karup Ådal og ligger delvist inden for små arealer med værdifulde landskaber. I nærområdet til 

plan- og projektområdet findes en del eksisterende skove (nåletræsplanter og skovbryn af blandet 

løvtræ). Plan- og projektområdet berører ikke skovene direkte, men en mindre vestligste del er 

omfattet af skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelsesloven. 

 

Landskabet i området opleves primært fra landevejene Uhrevej/Munklindevej mod øst og 

Gedhusvej mod vest. Vejene er mange steder kantet af træbevoksninger, beplantninger og 

læhegn af forskellig højde og bredde, der bryder indsynet til plan- og projektområdet. 

 

I anlægsfasen påvirker projektet landskabets karakter, de værdifulde landskaber og 

skovbyggelinjen. Landskabskarakteren og de værdifulde landskaber vurderes at være mindre 

visuelt påvirkeligt pga. de eksisterende læhegn, der allerede i dag hindrer en del af indkigget. 

Andre steder vil det nuværende indblik til dyrkede marker ændres til et teknisk anlæg, der dog i 

løbet af en kort årrække inden for driftsfasen, vil blive sløret af den skærmende bevoksning. Den 

samlede påvirkning vurderes derfor at være begrænset til moderat.    

2.3.2 Klima 

Projektområdet er eksisterende intensivt dyrket landbrugsjord uden produktion af vedvarende 

energi. Intensiv drift med årlige jordbearbejdninger bidrager betydeligt til udledning af CO2. 

Elektricitet, der produceres af solceller, er med til at fortrænge el produceret på konventionelle 

kraftværker. 

 

Ved etablering af projektet anvendes almindelige entreprenørmaskiner med normalt 

energiforbrug. Nyere generationer af solceller har en payback time (den tid, det tager for en 

vedvarende energikilde at producere den mængde energi, som blev brugt til at producere 

energikilden selv) på under 1 år.  

 

Ved driften af solcelleparken produceres energi fra solceller med en samlet effekt på ca. 258 MW, 

hvilket svarer til elforbruget for mere end 50.000 husstande. Solcelleanlægget vil dermed have en 

positiv effekt på at begrænse vores bidrag til klimaforandringerne. Det vurderes derfor, at den 

samlede konsekvens af projektets produktion af energi har en væsentlig positiv påvirkning på 

klimaet som følge af klimaet høje sårbarhed.  

2.3.3 Biodiversitet 

Nærmeste internationalt beskyttede naturområder (Natura 2000-områder) ligger så langt væk fra 

projektområdet, at det vurderes, at der alene pga. afstanden ikke sker en væsentlig påvirkning af 

naturområdernes udpegningsgrundlag.  
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Der er ikke registreret natur beskyttet af naturbeskyttelsesloven (kaldet § 3 områder) indenfor 

plan- eller projektområdet. Omkring projektområdet findes beskyttet hede, mose, sø og overdrev. 

Inden for projektområdets faunapassage etableres et mindre vandhul, der efter en kortere 

årrække vil kunne blive omfattet af naturbeskyttelsesloven. 

 

En række arter på habitatdirektivets bilag IV, der er internationalt beskyttet, hvor de yngler eller 

raster, er tidligere registret inden for 2 km fra plan- og projektområdet (odder, markfirben, 

spidssnudet frø, stor vandsalamander og grøn kølleguldsmed). Der er ikke yngle- eller rastesteder 

for arterne inden for plan – og projektområdet. Arter af flagermus kan muligvis yngle- eller raste i 

et gammelt egetræ ved Uhrevej 50 og derfor bevares dette træ. Der er tidligere registret ulv 

inden for 10 km fra plan- og projektområdet og da ulv bevæger sig over lange afstande på kort 

tid, kan arten strejfe i området. Derudover er der tidligere registret arter af fredede og sjældne 

dyr og fugle omkring plan- og projektområdet. Ingen af arterne har levesteder inden for plan- og 

projektområdet.  

 

Ved besigtigelser i 2021 blev der registret kronvildt og råvildt i forbindelse med den økologiske 

forbindelse med den nordlige del af plan- og projektområdet. Derfor udlægges området for den 

økologiske forbindelse i projektområdet som faunapassage og der drives ikke jagt inden for 

faunapassagerne. 

 

Vurdering af biodiversitet er fortaget efter implementering af en række afværgetiltag.  

 

Der vil ikke blive foretaget anlægsarbejde tættere end 5 meter fra beskyttet natur. Evt. 

midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med en evt. transformatorstation vil ikke påvirke 

våd natur pga. afstanden (mere end 100 meter). Selvom beskyttet natur vurderes til at være 

sårbar, vurderes den samlede konsekvens derfor at være ubetydelig.   

 

Flagermus kan blive påvirket af støj i anlægsfasen (trafik og nedbankning af stålprofiler til 

solcellepaneler). Anlægget forgår i dagtimerne, hvor flagermus er mindst aktive. Der fældes ikke 

træer som potentiel kan være yngle- eller rastesteder for flagermus. Evt. forekomst af flagermus i 

de bygninger, der skal rives ned, kan bevirke, at der skal foretages en korrekt udslusning før 

nedrivning. Ulv vil sandsynligvis ikke nærme sig projektområdet i anlægsfasen pga. aktiviteter fra 

mennesker. Samlet vurderes det, at yngle- og rastesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV 

ikke påvirkes i anlægsfasen.  

 

Der kan være knyttet en række almindelige arter af dyr og planter til de eksisterende læhegn. Der 

er ikke registreret sjældne eller beskyttede arter, der er tilknyttet læhegnene. Læhegnene bliver 

fjernet og der etableres nye læhegn, som for størstedelen er med hjemmehørende arter af træer 

og buske. Da sårbarheden for de almindelige arter i tilknytning til læhegnene er lav, vurderes det 

samlet, at konsekvensen for arterne ved at fjerne de eksisterende læhegn og erstatte dem med 

nye hegn omkring projektområdet er begrænset.     

 

Inden for de økologiske forbindelser etableres en faunapassage uden solceller, hvor der derfor 

ikke sættes højt hegn op. Særligt det store hjortevildt kan spredes imellem Karup Ådal og 

plantager/naturområder nordvest for plan- og projektområdet via faunapassagen. Da anlægsfasen 

er kortvarig, vurderes den samlede påvirkning af den økologiske forbindelse i anlægsfasen af 

være ubetydelig, imens den i driftsfasen er højere (dog begrænset påvirkning) pga. af den lange 

tidshorisont. Der etableres yderligere en faunapassage midt i projektområdet, hvor større dyr kan 

færdes imellem ådalen og naturområderne.  
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I driftsfasen vurderes påvirkningen af beskyttet natur at være begrænset, da der holdes mindst 5 

meters afstand til eksisterende naturarealer, men der fortsat vil blive udbragt kartoffelvand og 

kartoffelvaskevand på arealerne som ved almindelige landbrugsdrift.  

 

Arter på habitatdirektivets bilag vil fortsat ikke have yngle- og rastesteder inden for plan- og 

projektområdet i driftsfasen og derfor vil disse ikke blive påvirket negativt. Dog vil spidssnudet frø 

og øvrige arter knyttet til våd natur påvirkes positivt ved etablering af et mindre vandhul i 

faunapassagen.  

 

Da hegnet omkring projektområdet ikke tillader passage af f.eks. ræv vil en række sjældne og 

sårbare arter bl.a. hare og agerhøne have gode levesteder inden for hegnet. Da den skærmende 

bevoksning omkring projektområdet først og fremmest etableres med hjemmehørende arter af 

træer og buske vil der være både nye levesteder og spredningskorridorer for mellemstore og 

større dyr udenom området.  

 

For øvrige arter, der i dag lever inden for det kommende projektområde, vurderes det, at den 

samlede konsekvens bliver moderat, da arter afskæres fra at benytte området i driftsfasen. 

2.3.4 Menneskers sundhed 

Menneskers sundhed kan blive påvirket af genskin fra solcellerne og af støj og vibrationer. Plan- 

og projektområdet er dyrkede landbrugsområder med motorsportsbane og Karup Lufthavn tæt 

på. Fem boliger grænser op til plan- og projektområdet.  

 

I anlægsfasen er det særligt støj og vibrationer i forbindelse med nedramning af stativer til 

solcellepanelerne og transport af materialer, der kan påvirke naboerne. Arbejdet vil foregå inden 

for almindelig arbejdstid fra 7.00-18.00 på hverdage. Anlægsarbejdet vil flyttet rundt på hele 

projektområdet, så den maximale støj (over 70 dB(A)) ved den enkelte bolig kun vil forekomme i 

en kortere tidsperiode indenfor anlægsperioden på op til 12 mdr. Den øgede trafik vil medføre en 

øgning i trafikstøj på op til 1 dB(A) i den travleste periode. 

 

Nedramning af stativer til solceller kan give anledning til mærkbare vibrationer i bygninger inden 

for 50-75 meter fra anlægsarbejdet. Uhrevej, 45, 49, 57, 58 og 76 vil således i en kortere periode 

kunne opleve mærkbare vibrationer, når anlægsarbejdet foretages tæt på ejendommen. Der vil 

ikke foregå rammearbejde inden for en afstand af 25 meter fra boliger, hvorfor der ikke er risiko 

for bygningsskade. 

På samme måde vil den øget tunge trafik på små veje kortvarigt give anledning til vibrationsgener 

ved de nærmest beliggende huse. Samlet vurderes påvirkningen på menneskers sundhed i forhold 

til støj og vibrationsgener i anlægsfasen at være begrænset. 

 

I driftsfasen vil der forekomme støj fra fordelingstransformere, en transformatorstation og fra 

inverternes blæsere til nedkøling. Der er beregnet støjniveau for 12 af de nærmeste boliger og for 

alle er grænseværdien for støj overholdt med god margin og derfor vurderes den samlede 

påvirkning af være begrænset.  

 

Solpaneler fungerer ved, at sollys tænger ned i panelet og jo mere lys, der trænger ned jo mere 

effektive er de. Derfor reflekterer solpaneler lys dårligere end f.eks. almindelige vinduesglas og 

blanke glaserede tagsten. Følelsen af blænding kan dog alligevel forekomme, hvis man er tæt på 

panelerne og kigger direkte på dem. Hældningen af solpanelet skal dog kunne reflektere lyset til 

synshøjde, før der er en gene. For at reducere sandsynligheden for reflektionsgener tæt ved 

projektområdet og den generelle visuelle påvirkning, etableres der beplantning rundt om 

projektområdet. Der er lavet beregninger for potentiel risiko for genskin/blænding ved Karup 
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Lufthavn, der viser, at der ikke forekommer blænding fra solcelleanlægget. Den samlede 

konsekvens vurderes derfor at være begrænset.  

2.3.5 Jordarealer 

Plan- og projektarealet ved Uhrevej er i dag landbrugsjord, der dyrkes konventionelt og som er 

udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen. Udpegningen af værdifulde 

landbrugsområder vil blive taget ud af kommuneplanens udpegninger i forbindelse med 

planlægningen for solcelleanlægget.  

 

Det samlede planområde til solcelleprojektet udgør 283 ha, hvoraf der i dag udbringes 

kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand på de ca. 143 ha. Ved etablering af solceller vil der 

fremover være 184 ha til udbringning af kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand og Karup 

Kartoffelmelfabriks behov for udspredningsarealer er derfor imødekommet med projektet. Det 

vurderes derfor samlet at konsekvensen for jordarealer er ubetydelig.  

2.3.6 Myndighedsbehandling 

Ud over reglerne om miljøvurdering kan etableringen af solcelleanlægget ved Uhrevej også kræve 

tilladelse, dispensation og godkendelse efter en række andre love.  

  



Rambøll - Solcelleprojekt ved Uhrevej, Viborg Kommune 

 

Doc ID RDK2021N00392-RAM-AS-00049 /  Version 0.1 

 

14/105 

3. PROJEKTBESKRIVELSE 

I det følgende beskrives det overordnet, hvordan solcelleanlægget ved Uhrevej vil blive placeret, 

udformet og etableret. Derudover beskrives 0-alternativet, som beskriver den udvikling, der 

forventes at ske, hvis solcelleprojektet ikke gennemføres. 

 

3.1 Placering og omgivelser 

Placeringen af solcelleanlægget fremgår af Figur 3-1. 

 

 

Figur 3-1: Placering af solcelleanlæg ved Uhrevej. 

 

Med projektforslaget bliver der opstillet solceller inden for et projektområde på 283,3 ha. Heraf 

kan der opstilles solceller på 274,4 ha2.  Projektområdet ligger syd for Karup og sydøst for Kølvrå, 

og afgrænses af Uhrevej og kommunegrænsen – se Figur 3-1. Projektområdet ligger i landzone i 

et landbrugslandskab. Dele af området er i kommuneplanen udpeget som: 

 

• Økologisk forbindelse 

• Naturbeskyttelsesområder 

• Særligt værdifuldt landbrugsområde 

• Støjbelastede arealer 

• Store husdyrbrug 

• Lokaliseringsmulighed for biogasanlæg 

• Store solcelleanlæg 

• Værdifuldt landskab 

 
2 Det samlede projektareal er fratrukket eksisterende veje og faunapassager. 
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Området ligger i indflyvningszonen til Karup Lufthavn og gennemskæres af en 

hovedtransmissionsledning for naturgas i den sydvestlige del af området og højspændingsledning 

i den vestligste del af området.   

 

3.2 Udformning og indretning 

Princip for anlæggets udformning kan ses på Figur 3-2. Solcelleanlægget vil indeholde paneler 

monteret på stativer, som kan dreje sig efter solen – de såkaldte trackere.  

 

Solceller på stativer med tracker-system etableres i nord/sydgående rækker og drejer fra øst mod 

vest. Solcellerne monteres på piloterede stålprofiler, der forankres i jorden i en dybde af ca. 1,5-2 

m under terræn. Afhængigt af jordbunden kan det blive nødvendigt at etablere fundamenter.  

 

 

 

Figur 3-2. Princip for solcelleanlæggets udformning ved solceller med tracker-system.  

 

Solcellerne får en højde på maksimalt 3,2 m over terræn, og anlægget refleksbehandles for at 

undgå refleksioner. 

 

Der vil blive etableret nødvendige køreveje med stabilgrus eller græs med en bredde på ca. 5 

meter inden for området. Ubebyggede arealer vil henligge som vedvarende græs. Ubebyggede 

arealer inkluderer arealerne under solcellepanelerne. 
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Solcellemodulerne er elektrisk forbundet med kabler til invertere, der er fordelt over hele 

området, og som sikrer, at den elektriske energi fra solcellerne bliver omformet fra jævnstrøm til 

vekselstrøm.  

 

Der etableres 1 transformerkiosk pr. ca. 3 MWp installeret solcellekapacitet. De nødvendige 

teknikbygninger har en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter og et areal på op til 16 m2. 

Teknikbygningerne opføres i ensartede materialer og i diskrete farver. Alle kabler vil blive gravet 

ned i jorden.  

 

 

Figur 3-3. Snittegning med skærmende bevoksning omkransende hegn og solcellepaneler.   

 

Anlægget forventes tilkoblet nærmeste 60 kV transformerstation. Netselskabet skal anvise 

spændingsniveau samt det samfundsmæssige mest hensigtsmæssige tilslutningspunkt.  

 

Tilslutningspunktet for solcelleanlægget kendes ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor 

ikke fastlagt tilslutningspunkt eller tracé for kabelføring. N1, som er lokalt Netselskab i området, 

forventes at være ansvarlig for nettilslutning af solcelleparken. Der er dog mulighed for, at 

anlægget skal tilsluttes direkte til det overordnede net, som administreres af Energinet.   

 

Netselskabet skal anvise det samfundsmæssige mest hensigtsmæssige tilslutningspunkt samt 

spændingsniveau. Det samfundsmæssige mest hensigtsmæssige tilslutningspunkt afhænger bl.a. 

af afstand, restkapacitet ved eksisterende transformerstation og solcelleanlæggets effekt mv. 

 

Da tilslutningspunktet og spændingsniveau ikke er fastlagt, rummer dimensionerne af 

transformatorstationen indenfor projektområdet mulighed for tilslutning på flere 

spændingsniveauer. 

 

Pga. manglende viden om nettilslutningspunktet og kabelruten betragtes kabelforbindelsen fra 

projektområdet og til tilslutningspunktet, herunder eventuel udbygning af eksisterende, eller 

opførsel af ny transformerstation, som et særskilt projekt, og vil derfor ikke indgå i miljøvurdering 

af selve solcelleanlægget. Når kabelføring fra projektområdet til tilslutningspunktet, herunder 

eventuel udbygning af eksisterende eller opførsel af ny transformatorstation er fastlagt, vil der 

blive indsendt en særskilt ansøgning. Et kabel med spændingsniveau over 100 kV, og et eventuelt 

nyt stationsanlæg, er listet på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 3c, og er derfor 

screeningspligtigt. Den relevante myndighed skal således jf. miljøvurderingslovens §16 skriftligt 

meddele bygherre, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, inden 

etablering af kabel og tilhørende stationsanlæg kan påbegyndes (screeningsafgørelse). 

Alternativt, skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis væsentlige påvirkninger ikke kan 

afvises. Det bemærkes, at kabler vil blive fremført i jorden. 
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Hvis nærmere undersøgelser viser, at det ikke er muligt at koble anlægget direkte til en 

eksisterende transformerstation, vil der blive etableret en transformerstation indenfor 

projektområdet. Der vil være et mindre befæstet areal omkring en eventuel transformerstation.  

 

Transformerstationen kan indeholde en teknikbygning (koblingsstation) på maksimalt 300 m2 med 

en højde på op til 5,5 m, én eller flere effekttransformere med en maksimal højde på 8,5 m, 

tilhørende udendørs tekniske konstruktioner på op til 4.000 m2 med en maksimal højde på 8,5 m. 

Derudover kan der opsættes en endetræksmast med en højde op til 13,5 m og én lynafleder med 

en højde på op til 22 m. Det samlede område til transformatorstationen udgør maksimalt 5.000 

m2.  

 

Driften af fordelingstransformere og effektransformere forudsætter behov for olie til bl.a. køling 

og isolering. Effekttransformere opstilles på oliesamlingskar med minimum samme kapacitet som 

oliemængden i transformeren og placeres mere end 300 meter fra de 5 vandindvindingsboringer 

tilhørende Karup Kartoffelmelfabrik. Se Figur 3-4. Fordelingstransformere leveres påfyldt med olie 

og skal ikke have fyldt olie på i driftsfasen. De placeres med en sikkerhedsafstand på 50 meter til 

de 5 boringer. Tekniske anlæg som transformerstationer og lignende placeres ikke inden for 50 

meter fra øvrige drikkevandsboringer, enkeltindvindingsanlæg og markindvindingsboringer. Alle 

transformere er udstyret med niveaumåler og giver alarm ved for lavt olietryk. 

 

 

Figur 3-4. Vandindvindingsboringer inden for og i nærheden af planområdet.  

 

Ved solceller på stativer med tracker vil der blive opstillet meteorologiske master på op til 7 m. 

Der vil blive opstillet ca. én meteorologimast pr. 3 MW. Masterne opstilles som en del af 

sikkerhedsstrategien for solpanelerne, så de bliver drejet i forhold til både vindhastighed og 

vindretning for bl.a. at undgå ødelæggende vibrationer.  
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Langs solcelleparkens afgrænsning vil der af sikkerhedshensyn blive etableret trådhegn. Der vil 

som udgangspunkt blive etableret et afskærmende 3-rækket beplantningsbælte langs 

projektområdets ydre afgrænsning og langs de gennemgående veje i projektområdet. Langs den 

asfalterede del af Uhrevej, vil den skærmende bevoksning blive op til 6-rækket med lavere 

bevoksning, evt. af buske, tættest på vejen og bevoksning med indblanding af stedsegrønne arter 

tættest på projektområdet. De to store egetræer i tilknytning til området omkring Uhrevej 50 og 

Uhrevej 54 bevares, idet det ene er vurderet som egnet yngle- og rastested for flagermus, imens 

det andet repræsenterer en landskabelig værdi i området.  

 

Der etableres faunapassager to steder igennem projektområdet – se Figur 3-2, der begge steder 

afskærmes af bevoksning til projektområdet. Faunapassagerne er henholdsvis 145 meter og 20 

meter brede. Bredderne er fastlagt på baggrund af naturområderne og landskabets karakter. 

Passagerne tilplantes på begge sider med hjemmehørende arter af træer og buske, der skærmer 

for solcellerne. Ved den sydlige passage bevares den eksisterende beplantning nord for passagen, 

imens der syd for passagen etableres en lavere beplantning af buske og træer. 

Faunapassagen ved den økologiske forbindelse kan hegnes til afgræsning af får. 

 

I forbindelse med den nordlige passage etableres et mindre vandhul/sø på maksimalt 500 m2 og 

maksimalt 1 meters dybde og med anlægshældning på maximalt 1:5 – se Figur 3-5.  

 

 

Figur 3-5. Placering af vandhul ved den nordlige faunapassage. 
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Solcelleanlæg, tekniske anlæg og mindre bygninger placeres med en afstand på min. 10 m til 

projektområdets afgrænsning. Afstanden indebærer, at der reserveres areal til afskærmende 

beplantning og interne veje. Desuden sikres der en afstand på mindst 5 m fra beskyttede 

naturtyper til anlæg, beplantningsbælter og veje. 

 

Indenfor projektområdet vil der være mulighed for afgræsning med får og/eller maskinel afslåning 
af græs – se Figur 3-6. Der kan være behov for at etablere læskure til får på op til 50 m2 pr 

enhed og med en højde på op til 3 m.  

 

 

 

Figur 3-6. Solcellepaneler på tracker-stativer. 

3.3 Adgangsforhold 

Der vil være adgang til projektområdet via Herningvej og Munklindevej til Uhrevej. Der vil ikke 

være adgang for offentligheden indenfor selve området med solceller, men adgangen ad Uhrevej 

indenfor projektområdet forbliver uændret. Indenfor området kan der etableres interne 

serviceveje i en bredde af ca. 5 m. til vedligeholdelse og tilsyn af solcelleanlægget. De interne 

serviceveje vil typisk fremstå som græsarealer, men de kan udlægges med grus eller lignende, 

som giver mulighed for nedsivning af regnvand.  
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3.4 Aktiviteter i anlægsfasen 

Anlægsperioden forventes at vare 9-12 mdr. og aktiviteterne i anlægsfasen omfatter: 

 

1. Vejbygning og hegn (ca. 4-6 uger).  

2. Plantning af skærmende bevoksning (ca. 1-2 måneder). 

3. Nedramning af pæle (ca. 3-4 måneder).  

4. Montering af stål konstruktion (ca. 4-6 måneder).  

5. Elektrisk arbejde (ca. 4-5 måneder).  

6. Montering af moduler (ca. 3-4 måneder).  

7. Etablering af 60/10kV station og kabelrute (ca. ca. 4 måneder).  

 

Nogle af aktiviteterne vil foregå samtidigt. 

 

Der vil være op til 50-60 lastbiltransporter til projektområdet om dagen, når der er flest. Totalt vil 

der være ca. 1.000-1.200 lastbiltransporter fordelt over hele anlægsperioden. Tilkørslen til 

området kan ske fra Herningvej i nord og vest og fra Munklindevej i syd til Uhrevej. 

 

Der skal nedrammes omkring 700-800 stativer om dagen. Arbejdet vil ske i omkring 40 % af 

tiden over en arbejdsdag mellem kl. 7.00-18.00 (worst case). 

 

Alle kabler vil blive gravet ned i jorden. Nedgravning af kabler foregår over hele arealet. Der 

graves maksimalt ned til 1,1 m under terræn. Der planlægges ikke en generel 

grundvandssænkning på arealet, men det kan ske kortvarigt i forbindelse med evt. etablering af 

fundament ved 60/10kV stationen. 

 

Der kan være behov for etablering af belysning i begrænset omfang og inden for normal 

arbejdstid (07.00-18.00) i forbindelse med anlægsarbejdet. 

 

Det forventes at projektet kan give anledning til periodisk støj fra pilotering af stålprofiler og støj 

fra øget trafik til og fra området. Påvirkningerne er midlertidige og periodiske, ligesom de vil være 

forbeholdt anlægsfasen. 

 

Der vil ikke være vandforbrug, og der vil ikke udledes spildevand i anlægsfasen. Regnvand 

håndteres på egen grund. Der vil ikke være luftforurening udover emissioner fra maskiner, som 

anvendes til byggeriet og der vil kunne forekomme mindre støvgener i forbindelse med 

lastbiltransporter. 
 

Beboelserne (stuehuse) ved Uhrevej 50/Uhrevej 54 nedlægges og kan rives ned. Der vil blive 

arbejdet indenfor normal arbejdstid og i overensstemmelse med vilkår i de nødvendige tilladelser 

ansøges ved kommunen. Der benyttes muligvis mobil knuser, og ellers normalt udstyr i 

forbindelse med nedrivning af et murstenshus. Før bygningerne nedrives kontaktes 

Naturstyrelsens vildtkonsulent, der kan rådgive om behov for udslusning af flagermus. Ved behov 

for udslusning skal det foregå fra sidst i august til først i september eller i begyndelsen af maj.  

 

Affald vil blive håndteret iht. Viborg Kommunes retningslinjer og der vil blive ansøgt om 

nedrivningstilladelse.  
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3.5 Aktiviteter i driftsfasen 

Tilsyn med anlægget og service vil ske i begrænset omfang, ligesom der vil være tilsyn med evt. 

får, der afgræsser arealet.  

 

Som udgangspunkt kræver solcellemodulerne ikke rengøring. Det kan dog være nødvendigt at 

rengøre modulerne med regnvand eller rent vand i mindre lokale områder. Der anvendes små 

mængder, som nedsives. Der anvendes ikke sæbe, kemikalier eller lignende ved rengøringen.  

 

Der vil blive udbragt kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand fra Karup Kartoffelmelfabrik på ca. 

185 ha inden for projekt- og planområdet. I perioden 1. oktober til 1. februar vil maximalt 

udbringes 500 m3 vaskevand pr. ha. eller en mængde svarende til 60 kg N pr. ha3. 

Næringsstofferne fra det udbragte kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand vil blive fjernet via 

afgræsning med får og/eller græsslæt. Kartoffelvaskevand er vand, der har været anvendt til vask 

af kartofler før forarbejdning af rå kartofler til kartoffelstivelse. Kartoffelskyllevand er spildevand 

fra rengøring af produktionsanlægget til kartoffelmelsproduktionen. Reglerne vedrørende 

udbringning af ovenstående affaldsprodukter fremgår af bekendtgørelsen om anvendelse af 

gødning. 

 

Modtagelse af kartofler sker i perioden fra august til januar, og produktionen af 

kartoffelvaskevand opstår derfor i samme periode. Kartoffelvaskevandet vil blive udbragt med en 

teknologi såsom slæbeslanger, et pivotsystem eller fastspændte drænlignende rør under 

solcellepanelerne på arealerne. For at undgå lugtgener ved længere tids opbevaring er perioden 

for udbringning af kartoffelvaskevand af Miljøstyrelsen4 forlænget ift. udbringning af øvrige 

affaldsprodukter i hht. affald-jord bekendtgørelsen5.  Ved udbringning af kartoffelvaskevand på 

arealerne umiddelbart efter vask af kartofler, minimeres risikoen for lugtgener forbundet med 

vandet og disse vurderes derfor ikke nærmere.  

 

En stor del af projektområdet anvendes i dag til udbringning af kartoffelvaskevand. Med 

solcelleprojektet vil det samlede område blive anvendt til udbringning af kartoffelvaskevand og 

kartoffelskyllevand.  

 

Der vil ikke blive produceret affald eller spildevand i driftsfasen. Forureningsrisikoen ved 

solcelleanlæg ligger i den olie, der anvendes i transformerne. Fordelingstransformere rundt i 

området leveres med olie og en eventuel effekttransformer påfyldes olie i anlægsfasen. Der skal 

ikke efterfyldes med olie efter idriftsættelse af anlægget. Da transformerne er hermetisk lukkede 

og ikke skal påfyldes olie, er risikoen for oliespild minimal. Under transformerne er installeret et 

olieopsamlingskar, således evt. lækage opsamles. Alle transformere er installeret med niveauføler 

og temperaturmåler, som er tilkoblet et alarmsystem.  

 

Regnvand håndteres på egen grund ved nedsivning. 

 

3.6 Aktiviteter i nedtagningsfasen 

Driften af solcelleanlægget stopper efter endt levetid – forventeligt tredive år, hvorefter anlægget 

fjernes. Nedtagningen af anlægget vil være skjult af den afskærmende beplantning.  

 

Antallet af lastbiltransporter forventes at være i samme størrelsesorden som under anlægsfasen.  

 
3 Jævnfør bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning §9, stk. 5. 

4 Jf. Miljøprojekt nr. 2. 2009 af april 2018 ”Kartoffelvaskevand – udbringningspraksis, analyser og udvaskningsberegninger”, se link 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93710-10-8.pdf. 

5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93710-10-8.pdf
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Nedrammede stålprofiler forventes at blive trukket op. 

 

Skærmende bevoksning vil evt. blive fjernet, og de oprindelige læhegn genetableres. Hvis det 

ønskes, er der i stedet mulighed for at bevare den skærmende bevoksning. 

 

Affald vil blive håndteret i henhold til gældende regler herunder kommunens affaldsregulativer. 

EU-reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr fremgår af EU’s WEEE-

direktiv. Det betyder bl.a., at alle udgifter til håndtering af udtjent elektrisk udsyr skal afholdes af 

producenterne og importørerne, ligesom der skal stilles sikkerhed for fremtidige udgifter til 

håndtering. WEEE Direktivet er implementeret i Danmark ved Lov om Miljøbeskyttelse og 

Elskrotbekendtgørelsen.  

 

Dansk Producentansvar System har vurderet, at solcellepaneler eller PV-udstyr (fotovoltaiske 

paneler) er omfattet af producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Tilsvarende er 

invertere og anden form for reguleringsudstyr, der ikke er integreret i panelerne, omfattet. Jf. 

EU’s WEEE-direktiv sikrer medlemsstaterne, at producenterne etablerer ordningerne til 

nyttiggørelse af WEEE-affald under anvendelse af bedste tilgængelige teknikker. 

 

3.7 0-alternativ 

Når det skal vurderes, om projektets miljøpåvirkninger er væsentlige, vurderes de op imod et 

scenarie, hvor projektet ikke realiseres - det såkaldte 0-alternativ. 0-alternativet for etableringen 

af solcelleanlæg ved Uhrevej er valgt som situationen i år 2025. 0-alternativet er ikke en 

beskrivelse af status quo, men en beskrivelse af den situation, der forventes at eksistere i år 

2025, hvis anlægget ikke etableres. 

 

År 2025 svarer til det år, hvor det forventes, at solcelleanlægget har været taget i brug i et par 

år. 

 

0-alternativet vil derved overordnet omfatte følgende i 2025: 

 

• Området vil ikke være omfattet af hverken en kommuneplanramme eller en lokalplan. 

• Det forventes, at området vil være omfattet af de samme retningslinjer i kommuneplanen 

som i dag. 

• Området vil sandsynligvis forsat være drevet som intensivt landbrug med marker inddelt 

af læhegn. Det betyder, at der fortsat vil blive udbragt gødning 

(kartoffelvaskevand)/sprøjtemidler og jorden vil blive jævnligt omlagt.  

 

3.8 Fravalgte alternativer 

Det er fravalgt at inddrage de beskyttede hedearealer indenfor den økologiske forbindelse i plan- 

og projektområdet, da områderne ikke ville kunne benyttes til opstilling af tekniske anlæg. Der er 

derudover ikke vurderet eller fravalgt andre alternativer end 0-alternativet.  
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4. BESKRIVELSE AF NYT PLANGRUNDLAG 

For at kunne realisere projektet er der udarbejdet et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan, 

hvis hovedindhold fremgår nedenfor. 

 

4.1 Geografisk afgrænsning 

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har samme afgrænsning som projektet og kan ses på 

Figur 4-1. 

 

 

Figur 4-1. Afgrænsning for forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og projektgrænse. 
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4.2 Forslag til kommuneplantillæg  

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af solenergianlæg med 

tilhørende nødvendige teknikbygninger på terræn i et 283,3 ha stort område ved Uhrevej. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplan 573. 

 

Solcellerne skal placeres i lige rækker med samme højde og hældning. Solenergianlæggene må 

opføres med en maksimal højde på 3,2 m. Øvrige tekniske anlæg kan have en højde på op til 22 

meter. Kommuneplantillægget regulerer ikke udstykning. 

 

Kommuneplantillægget fastlægger, at der i lokalplanlægningen for solcelleanlæg skal tages særlig 

hensyn til indpasning i landskabets karakter. Ny beplantning skal ske i overensstemmelse med 

områdets eksisterende beplantningsstruktur og uden brug af invasive arter i 

artssammensætningen. Der skal i lokalplanlægningen tages hensyn til højspændings- og 

naturgasledninger i området. 

 

Der er sammenfald mellem den nye grænse for kommuneplantillægget og projektgrænsen for 

solcelleanlægget. Det nye plangrundlags forhold til retningslinjerne i Viborg Kommuneplan 2021 

er gennemgået i Kapitel 5. 

 

4.3 Forslag til lokalplanen  

Hovedpunkterne i forslag til lokalplanen er beskrevet i det følgende. 

 

4.3.1 Lokalplanens formål 

Det er lokalplanens formål at:  

• udlægge området til tekniske anlæg, 

• muliggøre opstilling af solenergianlæg herunder etablering af tekniske anlæg og øvrige 

nødvendige installationer, veje og hegn mv.,  

• sikre etablering af afskærmende beplantningsbælter, der gennem placering og udformning 

tilpasses nærområdets beskyttede natur og indpasses i landskabet, 

• fastlægge bestemmelser for solenergianlæggets placering, udformning og fremtræden, 

• sikre, at arealerne føres tilbage til jordbrugsmæssig anvendelse, når driften af anlægget 

ophører.  

 

4.3.2 Solceller 

Der etableres ikke solceller, bebyggelse eller andre tekniske anlæg indenfor: 

 

• 5 m fra beskyttede naturtyper, 

• 10 m fra ledningsmidte for naturgasledning, 

• 5 m målt fra de yderste ledninger på eksisterende 150 kV og 400 kV luftledninger 

(befæstede arealer og bygningskonstruktioner) 

• 10 m målt fra de yderste ledninger på eksisterende 150 kV og 400 kV luftledninger 

(parallelt gående veje) 

• 15 m målt fra de yderste ledninger på eksisterende 150 kV og 400 kV luftledninger 

(antenner/elektriske hegn). 
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Solcellepaneler etableres med en maksimal højde på 3,2 m målt fra terræn ved de enkelte 

solpaneler. Solcellerne etableres i lige, parallelle rækker med en ensartet afstand mellem 

rækkerne, der følger områdets terræn.  

 

4.3.3 Teknikbygninger 

Indenfor området til solceller må der etableres maksimalt 74 små teknikbygninger med en 

maksimal højde på 3,5 m over terræn og med et grundareal på op til 16 m2 pr. enhed.  

 

Indenfor området til solceller kan der opstilles 10 containere med en maksimal højde på 2,6 m 

over terræn og med et grundareal på op til 15 m2 pr. enhed. Seks af disse (2 x 20 fods containere 

og 4 x 10 fods containere) vil blive opstillet permanent i nærheden af transformatorstationen. 

Øvrige containere vil blive brugt, når der skal leveres materiel, og vil blive fjernet, når de er 

tømte. 

 

Der må desuden installeres meteorologimaster/vejrmaster med en maksimal højde på op til 7 

meter. Der opstilles 1 vejrmast pr. 3 MW.  

 

Der må maksimalt opstilles teknikbygninger og containere med et samlet grundareal på 1.500 m2. 

 

4.3.4 Transformatorstation 

Der udlægges et byggefelt til opførelse af transformatorstation, herunder effekttransformere, 

koblingsstation og tilhørende udendørs tekniske konstruktioner. Det udlagte areal er ca. 13.000 

m2. 

 

Der må indenfor byggefeltet til transformerstationen etableres én transformerstation med: 

 

- maximalt 4 effekttransformere med en maksimal højde på 8,5 meter, 

- én koblingsstation på op til 300 m2 med en maksimal højde på 5,5 meter, 

- tilhørende udendørs tekniske konstruktioner på op til 4.000 m2 med en maksimal højde på 

8,5 meter, 

- en endetræksmast med en højde op til 13,5 m, 

- én lynafleder med en højde på op til 22 meter,  

- én meteorologimast/vejrmast med en maximal højde på indtil 7 meter, 

- evt. containere jævnfør ovenstående beskrivelse af teknikbygninger. 

Det samlede område til transformatorstationen må maksimalt udgøre 5.000 m2. 

 

4.3.5 Beplantning og hegn 

De forskellige typer af beplantning i området fremgår af figur 4-2 herunder. 

 

På strækningerne, der er markeret med ”3-rækket beplantningsbælte”, skal der etableres 3-

rækkede beplantningsbælter, der består af hjemmehørende buske og træer, som etableres i en 

bredde på minimum 5 meter. På flere strækninger iblandes stedsegrønne arter i 

beplantningsbæltet. Beplantningsbæltet skal i udvokset tilstand have en minimumshøjde, der 

overstiger solcellernes højde. På strækningen, der er markeret med ”6-rækket 

beplantningsbælte”, skal der etableres beplantning i minimum 10 meters bredde, hvoraf 

beplantningen tættest på projektområdet skal indeholde stedsegrønne arter. Beplantningen 

tættest på Uhrevej skal bestå af lavere buske og træer. Beplantningsbæltet kan etableres med 

ammetræer (midlertidige træer, der plantes mellem de blivende træer for at sikre disses hurtigere 
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opvækst ved at skabe læ) eller ved kappeplantning med f.eks. sitkagran eller dunet gedeblad for 

at begrænse bidskader fra vildtet. Hvor risikoen for bidskader er særligt høj, kan der suppleres 

med midlertidigt vildthegn. 

 

Figur 4-2 Beplantninger og beplantningsbælter. 

 

Følgende arter kan indgå i beplantningsbælterne: 
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Skovfyr, hvidtjørn, stilk-eg, vinter-eg, bøg, navr, hassel, æble, mirabel, kirsebær, småbladet lind, 

alm. hæg, alm. røn, æblerose, hunderose, vedben, alm. hyld, bærbuske (solbær, ribs, 

stikkelsbær), grå-pil, alm. gedeblad og slåen. 

 

For også at begrænse indblikket til solcellerne i vinterhalvåret vil der i særligt sårbare områder 

blive indplantet stedsegrønne arter, ligesom rødeg vil kunne blive indplantet i det 6-rækkede 

beplantningsbælte langs Uhrevej. 

 

Beplantningsbælterne vil indeholde en blanding af ovenstående arter af buske og træer, hvor 

stedsegrønne træer vil udgøre 10 - 20% af planterne på de strækningerne, der er vist på figur 

4.2. De stedsegrønne arter er henholdsvis; skovfyr, sitkagran og hvidgran. 

 

Beplantningsbælterne skal etableres i en afstand på: 

 

• min. 2 m fra ledningsmidte for naturgasledningen 

• min. 15 m fra den yderste luftledning 

• min. 5 m fra beskyttet natur  

Der etableres trådhegn omkring solcelleanlægget med en maksimal højde på 2,2 meter. Hegnet 

skal tilpasses således, at pattedyr op til størrelsen af en hare kan passere hegnet.  

 

Eksisterende bevoksning langs Uhrevej (øst for Uhrevej 74) og langs plan- og projektområdets 

sydlige afgrænsning (se figur 4-2) vil blive bevaret og evt. suppleret på indersiden, således at det 

overalt er mindst 3-rækket. 

 

Veje og stier 

Interne veje og vendepladser skal etableres uden fast belægning, som tillader nedsivning af 

regnvand, herunder grus og tilsvarende godkendt vejmateriale, eller de skal fremstå som 

græsbeklædte arealer.  

 

Husdyr 

Indenfor lokalplanområdet må der holdes husdyr til afgrænsning og etableres nødvendige læskure 

til græssende dyr. Grundarealet af det enkelte skur må ikke overstige 50 m2 og højden på 

læskure må ikke overstige 3 m. 

 

Terrænregulering 

Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter.  

 

Kabler 

Eltransmissionsledninger udføres alene som jordkabler. 

 

Miljø 

Der etableres olieopsamlingskar, hvor der håndteres væske fra solcelleanlægget. 

 
Støj fra tekniske anlæg skal overholde retningslinjer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 

“Ekstern støj fra virksomheder”.  
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5. LOVGRUNDLAG OG VURDERING AF PLANFORHOLD 

I kapitlet beskrives den relevante lovgivning, der fastlægger rammerne for projektet, ligesom det 

vurderes, om planforslag og solcelleprojekt er i overensstemmelse med den eksisterende 

planlægning. Det beskrives, hvor der er konflikter med plangrundlaget, og hvor der skal ske 

tilpasning af de eksisterende planer, så projektet kan realiseres. 

 

5.1 Lovgivning 

5.1.1 Planloven6 

Planloven sikrer en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i 

arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for 

vækst og udvikling. 

 

Erhvervsministeren afgiver en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for 

kommuneplanlægningen. Ministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over nationale 

interesser i kommuneplanlægningen7, og kan i øvrigt i fornødent omfang afgive en redegørelse for 

de landsplanmæssige interesser i særlige emner til brug for kommuneplanlægningen. 

Interesserne omfatter bl.a. landskaber, naturbeskyttelse og -genopretning, herunder udpegede 

naturområder og økologiske forbindelser, lavbundsarealer og skovrejsning samt udpegninger til 

”vækst og erhvervsudvikling”, ”værdifuld landbrugsjord” og ”store husdyrbrug”.  

 

Kommunerne udarbejder 12-årige kommuneplaner, der også omfatter arealanvendelsen i 

kommunen, og som fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner. Viborg 

”Kommuneplan 2017-2029” indeholder en række relevante retningslinjer for etableringen af et 

teknisk anlæg som et solcelleanlæg. De væsentligste retningslinjer i forhold til planforslagene og 

projektet for et solcelleanlæg ved Uhrevej er gennemgået i afsnit 1.2. 

 

Plan- og projektområdet til solcelleanlægget ved Uhrevej er ikke lokalplanlagt, og der skal derfor 

udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan jf. planloven forud for anlæggets etablering.  

 

5.1.2 Miljøvurderingsloven8 

En realisering af solcelleanlægget ved Uhrevej er omfattet af miljøvurderingsreglerne, der 

udspringer af EU’s VVM-direktiv, som i Danmark bl.a. er implementeret i miljøvurderingsloven og 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen9.  

 

Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 3 i miljøvurderingsloven ”Energiindustrien (Industrianlæg til 

fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand)”. European Energy A/S har i VVM-ansøgningen 

ønsket, at projektet undergår en miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven § 19 stk. 4. Derudover 

har kommunen vurderet, at der også skal udarbejdes en strategisk miljøvurdering af plangrundet, 

jf. miljøvurderingslovens § 10. 

 

 
6 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1976 af 27/10/2021, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976  

7 Erhvervsstyrelsen, 2018, Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen – Planlægning og byudvikling. 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf  

8 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 

27/10/2021. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976 

9 Miljøministeriet, BEK nr 1376 af 21/06/2021, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1376  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1376
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Miljøvurderingsloven fastsætter nærmere krav til indholdet og omfanget af miljøvurdering af 

projektet og planerne 

5.1.3 VE-loven10 

VE-loven bidrager til at fremme produktion af energi fra vedvarende energikilder, herunder vind 

og sol. Jf. VE-lovens § 52, stk. 1-3 har Energinet aftagepligt fra bl.a. solcelleanlæg, som – 

sammen med andre vedvarende energianlæg – er vigtige brikker i den grønne omstilling. 

5.2 Kommuneplanen 

Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, og i det følgende 

vurderes det, om realiseringen af et solcelleprojekt ved Uhrevej er i overensstemmelse med 

kommuneplanen for Viborg Kommune. Det vurderes desuden om solcelleprojektet ved Uhrevej er 

i konflikt med konkrete overordnede mål, retningslinjer og rammeområder, som er relevante for 

projektet.  

5.2.1 Kommuneplanens retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer11 er gennemgået, og det vurderes, at følgende retningslinjer er 

relevante i forhold til projektet og planen: 

 

• Retningslinje 3 - Veje og øvrige infrastruktur 

• Retningslinje 5 - Støj og lys 

• Retningslinje 8 - Landbrug og fiskeri 

• Retningslinje 10 - Naturområder og økologiske forbindelseslinjer 

• Retningslinje 11 - Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder 

• Retningslinje 12 - Potentielle vådområder og lavbundsarealer 

• Retningslinje 13.1 – Store solenergianlæg 

Veje og infrastruktur 

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at en del af området er omfattet af 

’beskyttelseszone omkring større naturgasledning’. Der reserveres areal til de på kortet viste 

beskyttelseszoner langs hovedtransmissions-ledningen for naturgas. 

 

 
10 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi. LBK nr. 1791 af 02.09.2021. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1791  

11 https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4111 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1791
https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4111
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Figur 5-1. Beskyttelseszone omkring naturgasledning. 

 

Vurdering 

Det vurderes, at projektet og planen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, 

idet der respekteres en beskyttelseszone på 2 gange 20 m omkring naturgasledningen inden for 

hvilken, der ikke opføres bygninger til ophold for mennesker.  
 

Støj og lys 

Området er omfattet af ’støjbelastet areal’. 

 

Jævnfør kommuneplanens retningslinjer skal etablering af støjende virksomhed og anlæg ske, så 

der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse. Der er 

derfor udpeget støjkonsekvensområder, hvor der ikke må etableres boliger eller udlægges arealer 

til støjfølsomme formål. 
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Figur 5-2. Kommuneplanens udpegning af støjbelastet areal. 

 

Vurdering 

Etablering af solceller er ikke støjfølsom anvendelse, og projektet og planen er derfor i 

overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.  

 

Landbrug og fiskeri 

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at en del af området er ’planlagt lokalisering til 

biogas’, ’område til store husdyrbrug’ og ’værdifuldt landbrugsområde’. Temaerne med 

”værdifuldt landbrugsområde” og område til ”store husdyrbrug” er del af de nationale interesser i 

kommuneplanlægningen. 

 

Jævnfør retningslinjen er det Byrådets målsætning, at jordbrugserhvervene – landbrug, gartneri 

og skovbrug – sikres de bedst mulige produktionsbetingelser blandt andet ved at friholde 

landområderne uden for byer og landsbyer for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt 

nødvendigt for jordbrugs- og fiskerierhvervet. Dyrkningsjorden er en begrænset ressource, som 

skal beskyttes. Permanent anvendelse af dyrkningsjord til andet end jordbrug skal derfor 

begrænses mest muligt. 

 

Figur 5-3 viser de værdifulde landbrugsområder. Der kan i de udpegede områder ikke meddeles 

tilladelse til byggeri eller anlæg, som forhindrer eller vanskeliggør den jordbrugsmæssige 

udnyttelse, medmindre en samlet samfundsmæssig afvejning tilsiger det. 
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På kortet er også vist områder til store husdyrbrug. Driftsbygninger og –anlæg på store 

husdyrbrug på mere end 500 dyreenheder kan som udgangspunkt etableres alle steder i 

kommunen, hvor hensynet til byer, miljø, natur mv. ikke taler afgørende imod, dog helst inden 

for de udpegede områder til store husdyrbrug. 

 

Jævnfør retningslinjen lægger Byrådet vægt desuden på, at fælles biogasanlæg lokaliseres nær 

større veje, gylleproducenter og aftagere samt under hensyntagen til byer, natur-, landskabs- og 

miljømæssige interesser. Lokalisering bør fortrinsvis ske inden for de udpegede områder, som er 

potentielt egnede til fælles biogasanlæg som vist på kortet. 

 

 

 

Figur 5-3. Kommuneplanens udpegninger indenfor landbrug. 

 

Vurdering 

Realisering af solcelleprojektet får betydning for arealanvendelsen, da arealet afgrænses og 

indrammes ift. opsætningen af solceller. I driftsperioden for solcelleanlægget vil en ekstensiv 

landbrugsdrift fortsat være mulig, i form af afgræsning med får og slæt af græs. Yderligere 

planlægges at området forsat kan anvendes til udbringning af kartoffelvaskevand og 

kartoffelskyllevand fra Karup Kartoffelmelfabrik. 

 

Der vil dog ikke være mulighed for intensiv landbrugsdrift samt etablering af større husdyrbrug og 

biogasanlæg indenfor området i solcelleprojektets levetid. Det vurderes, at der med 

solcelleanlægget er tale om en samfundsmæssig interesse i at producere vedvarende energi, og 
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at det i anlæggets levetid kan begrunde, at byrådet kan tilsidesætte de landbrugsmæssige 

interesser i arealer til landbrugsjord og landbrugsbyggeri. Det vurderes derfor, at udpegningen af 

værdifulde landbrugsområder, områder til lokalisering af biogasanlæg og områder til store 

husdyrbrug indenfor plan- og projektområdet kan tages ud af kommuneplanens udpegninger i 

forbindelse med planlægningen for solcelleanlægget.  

 

Naturområder og økologiske forbindelseslinjer 

Det fremgår af kommuneplanen, at en del af området er udlagt til ’økologisk forbindelse’ og en 

mindre del til ’naturområde’. Jævnfør retningslinjen skal naturværdierne i områderne beskyttes, 

og beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Indgreb i naturområder, der ændrer 

arealernes naturtilstand, tillades kun, hvis det samlede resultat medfører forbedrede levevilkår for 

det naturlige dyre- og planteliv. 

 

 

Figur 5-4. Kommuneplanens retningslinje for naturområder og økologiske forbindelseslinjer. 

 

Anlægsarbejde eller byggeri, der isoleret set medfører forringelse af de værdier, som ligger til 

grund for udpegningen af økologiske forbindelseslinjer og naturområder, tillades kun 

undtagelsesvist, og kun hvis projektet også indebærer tiltag, der opvejer forringelsen. Tiltagene 

skal kunne forbedre levevilkårene for det naturlige dyre- og planteliv. 

 

Vurdering 

Inden for den økologiske forbindelse etableres en faunapassage, der sikrer at større dyrevildt, der 

bevæger sig imellem ådalen omkring Karup Å og de store hedearealer vest for projektområdet, 
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uhindret kan passere solcelleanlægget. Faunapassagen forbliver åben med græs og uden tekniske 

anlæg. Arealet hegnes fra selve solcelleanlægget. En ekstensiv drift af den økologiske forbindelse, 

betyder at planen og projektet er i overensstemmelse med retningslinjen. 

 

Tæt på Uhrebanen er et mindre område, der udpeget som naturområde i kommuneplanen. 

Området er udpeget med baggrund i en tidligere vejledende registrering som beskyttet natur 

jævnfør naturbeskyttelseslovens §3. Registreringen er dog fjernet, da Viborg Kommune vurderer 

at det er en fejlregistrering12. 

 

Værdifulde landskaber 

Det fremgår af kommuneplanen, at området grænser op til ’værdifuldt landskab’ imod nordøst og 

nordvest, og at ca. 2,9 ha af området er omfattet af udpegningen jævnfør Figur 5-5.  

 

Det fremgår af kommuneplanens retningslinje, at byggeri og anlæg uden for de værdifulde 

landskaber ikke må placeres eller udformes, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige og 

geologiske værdier i områderne. Indenfor de værdifulde landskaber tillades ikke anlægsarbejder 

og byggeri, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for 

udpegningen. 

 

 

Figur 5-5. Kommuneplanens udpegninger af værdifulde landskaber omkring området. 

 

 
12 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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Vurdering 

Solcelleanlægget grænser op til arealer omfattet af udpegning til værdifulde landskaber. Desuden 

omfatter anlægget to mindre arealer udpeget til værdifuldt landskab på hhv. 1,55 ha og 0,44 ha. 

I begge tilfælde er der tale om dyrkede marker, der er en del af de afgrænsede landskabsrum, 

som solcelleanlægget opføres indenfor. Arealerne vurderes ikke landskabeligt at udgøre en del af 

udpegningerne til værdifulde landskaber, da de består af dele af dyrkede markarealer, der er 

afgrænsede fra det værdifulde landskab med eksisterende beplantning. Solcelleanlæggets 

placering inden for de værdifulde landskaber vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig 

forringelse af beskyttelsesværdierne.  

 

Det vestligste område, der er udpeget til værdifuldt landskab, findes omkring hedearealet nord for 

plan- og projektområdet og de bagvedliggende skovområder. Området er præget af beplantning, 

der begrænser udsynet på tværs af det værdifulde landskab og den visuelle sammenhæng med 

plan- og projektområdet. Solcelleanlægget vil derfor ikke være synligt på tværs af det værdifulde 

landskab, men vil i begrænset omfang kunne ses fra kanten af det værdifulde landskab – særligt 

fra hedearealet. På samme måde vurderes indsigten til det værdifulde landskab kun at blive 

påvirket i mindre grad af solcelleanlægget, da indsigten er begrænset af eksisterende 

beplantninger og læbælter. 

 

Det østlige område, der er udpeget til værdifuldt landskab, findes omkring Karup Å, nærliggende 

skovarealer og tilgrænsende dyrkede marker. Området er generelt præget af spredt beplantning 

og læbælter, der afskærer den visuelle sammenhæng mellem det værdifulde landskab og 

solcelleanlægget. Andre dele af Karup Å er i mindre grad omkranset af beplantning, men indsynet 

til og den visuelle sammenhæng med solcelleanlægget vurderes fortsat at være begrænset af den 

eksisterende beplantningsstruktur med læbælter, der afgrænser de enkelte marker mellem det 

værdifulde landskab og plan- og projektområdet. På samme måde vurderes indsigten til det 

værdifulde landskab kun at blive påvirket i mindre grad af solcelleanlægget, da indsigten er 

begrænset af eksisterende beplantninger og læbælter. Solcelleanlægget vurderes ikke at medføre 

en negativ påvirkning af det bevaringsværdige landskab omkring Karup Å.  

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at udpegningen af værdifulde landskaber i de mindre 

hjørner, som udgøres af dyrkede marker, ikke udgør en central del af udpegningerne til 

værdifulde landskaber. Solcelleanlæggets placering vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig 

forringelse af beskyttelsesværdierne og vurderes derfor at være i overensstemmelse med 

retningslinjerne.  

 

Potentielle vådområder og lavbundsarealer 

Jævnfør kommuneplanen reserveres der arealer til genopretning eller nyetablering af vådområder 

i lavbundsarealer. Reservationerne fremgår af kortet nedenfor. 

 

Jævnfør retningslinjen kan der ikke inden for de udpegede arealer gives tilladelser til anlæg, som 

kan forhindre, at der kan gennemføres ændringer af vandstands- og afvandingsforholdene. 
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Figur 5-6. Kommuneplanens retningslinje for lavbundsarealer. 

 

Vurdering 

Indenfor de små udpegede områder med lavbund inden for plan- og projektområdet vil det alene 

pga.  størrelsen på områderne ikke være muligt at genoprette eller nyetablere vådområder. 

Gennemførelse af projektet påvirker ikke genopretningsprojekter udenfor planområdet. Det 

vurderes derfor, at planen og projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens 

retningslinjer.   

 

Solenergianlæg 

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at der er udpeget negative og neutrale områder 

for store solcelleanlæg. De store solcelleanlæg kan som udgangspunkt ikke placeres inden for de 

udpegede negative områder, men inden for de neutrale områder, hvis der ikke er væsentlige 

negative påvirkninger på andre arealinteresser i området.  

 

Store solcelleanlæg skal som udgangspunkt afskærmes med beplantning, der er tilpasset 

landskabets karakter og der skal etableres faunapassager hvis eksisterende dyr og planter 

påvirkes.  

 

Borgernes muligheder for at færdes i ad eksisterende stier og spor skal fastholdes eller der skal 

laves nye adgangsmuligheder. 

  

Anlægget må ikke medføre fare for grundvand og vandindvindingsinteresser og der må ikke 

opleves refleksion fra anlægget.  
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Endelig skal anlægget fjernes, når solcellerne ikke mere anvendes til formålet.  

 

Vurdering 

Størstedelen af solcelleanlægget placeres inden for område, der er udlagt til neutralt område for 

større solcelleanlæg. En mindre del (ca. 1,99 ha) er omfattet af negativ områder og udgøres af 

dyrkede marker inden for værdifuldt landskab, og vil blive taget ud af kommuneplanens 

udpegninger af værdifulde landskaber i forbindelse med planlægningen for solcelleanlægget og 

dermed også af negative områder for solcelleanlæg – se Figur 5-5. 

 

Der etableres skærmende bevoksninger omkring alle delområder af solcelleanlægget og 

faunapassager for større hjortevildt to steder igennem anlægget, ligesom eksisterende veje 

fortsat holdes åbne. Der er derfor fortsat samme muligheder for borgerne til at færdes igennem 

området som i dag.  

 

Der er foretaget beregning af potentiel risiko for genskin/blænding med henblik på at bestemme 

eventuelle gener på Karup Lufthavn. Beregninger af risiko for blænding af flytrafikken i 

forbindelse med Karup Lufthavn (Bilag B) viser, at der ingen risiko er for blænding pga. 

afstanden.  

 

Anlægget påvirker ikke grundvands- eller vandindvindingsinteresser.  

 

Arealerne reetableres og anlægget fjernes, når det ikke længere anvendes til produktion af 

solenergi.  

 

Det vurderes derfor, at planen og projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens 

retningslinjer for solenergianlæg.   

 

5.3 Lokalplaner 

Området er ikke lokalplanlagt. Realiseringen af projektet forudsætter jf. planloven13 en ny 

lokalplanlægning, der fastlægger detaljerede bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, 

inden større bygge- eller anlægsarbejder sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre 

en større sammenhæng i planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i 

planlægningen.  

 

Kommunen skal fremlægge alle lokalplaner i mindst 8 uger, så der er mulighed for at fremkomme 

med kommentarer og ændringsforslag, inden planen vedtages af Byrådet. For lokalplaner gælder 

endvidere, at de skal udarbejdes indenfor rammerne af kommunens overordnede planlægning, 

dvs. kommuneplanen.  

 

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport sendes i offentlig høring forud for 

kommunens endelige beslutning. 

 

5.4 Øvrige planforhold 

5.4.1 DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark 

DK2020 – klimaplaner for hele Danmark er et nationalt projekt, der giver danske kommuner 

mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international ’best practice’. 

 
13 Bekendtgørelse af lov om planlægning. LBK nr. 1157 af 01.07.2020. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157
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En kommunens DK2020 plan skal vise vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk 

område senest i 2050 og vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. 

 

Viborg Kommune deltager i DK2020 projektet med en klimahandlingsplan, der skal vise en vej til 

netto nul-udledning i kommunen senest i 2050. Viborg Kommune har vedtaget en 

”Sammenhængsmodel” med visioner og mål for kommunens udvikling. Et af temaerne i 

sammenhængsmodellen er ”Bæredygtighed”. Byrådet vil arbejde for en miljømæssig, økonomisk 

og faglig bæredygtig udvikling – en grøn omstilling – med fokus på at reducere udledningen af 

drivhusgasser. Det indebærer bl.a., at Viborg kommune skal have en større andel 

af energiforbruget dækket af vedvarende energi i 2025. 

 

Etableringen af solcelleprojektet vil dermed støtte op om kommunens klimahandlingsplan. 

 

5.4.2 Vandplanlægning14 

Karup Å beliggende minimum 500 meter fra projektområdet afvander til Lovns Bredning, der er 

en del af Hovedvandopland 1.2 Limfjorden og del-vandområdet Bjørnsholms Bugt, Riisgårde 

Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredninger. Delvandområdet har i dag en dårlig økologisk tilstand 

og næringsstofbelastningen er en af hovedudfordringerne.  

 

Plan- og projektforslaget vurderes ikke at ændre på tilførslen af næringsstoffer til Lovns Bredning. 

 

5.5 Miljøbeskyttelsesmål   

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for 

planen og projektet samt beskrives, hvordan der er taget hensyn til målene. Redegørelserne 

herfor findes løbende gennem miljørapporten, de steder, hvor det er relevant. 

 

 

 

 
14 Retsinformation, Erhvervsministeriet, Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26 januar 2017, 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/den129413.pdf  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/den129413.pdf
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6. AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORTEN 

 

Ifølge miljøvurderingsloven15 § 23 skal miljørapporten for projekt og planforslag afgrænses, så 

den kun indeholder emner, der vurderes at kunne blive væsentligt påvirket af projektet og 

planen. Formålet med fokuseringen på væsentlige miljøemner i miljørapporten er, at den 

offentlige debat om projektet og den politiske beslutningsproces kun kommer til at handle om de 

væsentlige påvirkninger. 

 

Viborg Kommune har udarbejdet et samlet afgrænsningsnotat for både projekt og planer, der 

angiver de emner, hvor der ikke kan afvises en væsentlig påvirkning, hvorefter de belyses i 

miljørapporten. Afgrænsningsnotatet er udformet, så det er sikret, at kravene i 

miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4 er opfyldt til vurdering af planen, og at kravene i 

miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7 er opfyldt til vurdering af projektet. I 

afgrænsningsnotatet for miljørapportens indhold indgår både positive og negative 

miljøpåvirkninger.  

 

6.1 Miljøemner, der medtages 

I henhold til afgrænsningsnotatet medtages følgende miljøemner i miljørapporten: 

 

Miljøemne Miljøpåvirkning 

Landskabsarkitektonisk værdi • Visuel påvirkning 

Klima • Påvirkning af drivhusgasser  

• Energiforbrug 

Biologisk mangfoldighed • Arter på habitatdirektivets bilag IV og øvrige 

arter 

• Naturbeskyttelsesinteresser 

Menneskers sundhed • Støj og vibrationer 

• Refleksioner 

Materielle goder/jordarealer • Arealforbrug- og anvendelse 

 

  

 
15 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 1976 af 27.10.2021. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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7. VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

I kapitlet beskrives den overordnede metode til kortlægning af eksisterende forhold og den 

vurderingsmetode, der er brugt til at vurdere projektets miljøpåvirkninger. Metode og omfang af 

kortlægning og vurdering af de enkelte miljøemner beskrives detaljeret under hvert fagemne, 

herunder hvordan kortlægning af eksisterende forhold er udført, om der er udført 

feltundersøgelser, og hvordan data er indsamlet.  

 

Beskrivelsen af hvert miljøemne i miljørapporten er systematisk opbygget med de samme 

overordnede overskrifter i hvert miljøkapitel, der fremgår af læsevejledningen i afsnit 1.4.   

 

7.1 Vurdering af anvendt metode 

Først i hvert miljøkapitel beskrives på punktform de anvendte metoder, viden og data, der er lagt 

til grund for at foretage vurdering af miljøpåvirkningerne. 

 

Dernæst vurderes kvaliteten af de anvendte metoder, viden og data ud fra den følgende skala. 

Afsnittene samlet til en overordnet vurdering om manglende viden til sidst i rapporten.  

 

God: 
 
Der findes tidsserier og veldokumenteret viden, og der er ved 

behov udført feltundersøgelser og modelberegninger. 

Tilstrækkelig: 

 

Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og dokumenteret 
viden. 

Begrænset: Der findes spredte data og dårligt dokumenteret viden. 

 

7.2 Vurdering af miljøkonsekvens 

Formålet med miljøvurderinger er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til 

integrationen af miljøhensyn ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig 

udvikling. Miljøvurdering af et konkret projekt skal sikre, at der i forbindelse med 

beslutningsprocessen og inddragelsen af offentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige 

væsentlige miljøpåvirkninger.  

 

Miljøvurderingen omfatter projektets forventede miljøpåvirkninger og beskriver de direkte 

virkninger og de indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og 

langsigtede, vedvarende eller midlertidige positive eller negative virkninger.  

 

Miljøvurderingsloven angiver ikke hvilke metoder, der skal anvendes til at gennemføre 

miljøvurderinger, men kun det omfang, som miljøvurderingerne skal have. Nedenfor beskrives 

Rambølls metode til vurdering af projektets potentielt væsentlige miljøpåvirkninger. Metoden 

tager udgangspunkt i miljøvurderingsloven og dens begreber. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som projektet medfører, vurderes systematisk ud fra følgende 

kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljøpåvirkningen. 

Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger. Metoden kan ikke stå alene, idet 

den ikke kan forudsige det eksakte omfang af en miljøpåvirkning. Derfor bygger hver vurdering 

også på faglig viden og erfaringer fra lignende projekter. Påvirkningerne vurderes med fokus på 

nedenstående forhold, der danner grundlaget for en vurdering af miljøpåvirkningens samlede 

konsekvens: 
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• Sårbarhed af miljøemnet 

• Geografisk udbredelse af miljøpåvirkningen 

• Intensitet af miljøpåvirkningen 

• Varighed af miljøpåvirkningen 

7.2.1 Sårbarhed af miljøemnet 

Der foretages indledningsvist en beskrivelse af sårbarheden af det pågældende miljøemne. I 

vurderingen af ”sårbarhed” ses der på miljøemnets følsomhed over for en given aktivitet eller 

påvirkning. Sårbarheden vurderes for de miljøemner, der potentielt kan blive påvirkede. 

 

Høj: Et miljøemne, som er følsomt over for en given påvirkning af en 
relativt lav intensitet eller som ikke kan gendannes til dets 

oprindelige tilstand. 

 

Medium: Et miljøemne, der tåler en given påvirkning i relativ høj intensitet 
uden, at det tager væsentlig skade, og eller kan gendannes eller 

naturligt vende tilbage til dets oprindelige tilstand over tid eller kan 

erstattes. 

 
Lav: Et miljøemne, der er resistent over for en given påvirkning af relativt 

høj intensitet eller som naturligt og hurtigt vil vende tilbage til dets 

oprindelige tilstand, når aktiviteterne ophører eller kan erstattes. 

7.2.2 Geografisk udbredelse af miljøpåvirkningen 

Ved påvirkningens ”geografiske udbredelse” forstås størrelsen af det geografiske område, som en 

miljøpåvirkning forventes at berøre. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra 

følgende kategorier: 

 

Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt). 

National/international: Påvirkningens udbredelse omfatter et område svarende til en 

større del af Danmark (både hav og land) dækkende mere 

end en radius af 50 km, eller et tilsvarende større område, 

der også rækker ud over Danmarks grænser.  
 

Regional: Påvirkningens udbredelse omfatter et område indenfor en 

radius af 10-50 km fra projektet eller dens aktiviteter. 

 
Lokal: Påvirkningens udbredelse omfatter et lokalt område indenfor 

en radius af 2-10 km fra projektet eller dens aktiviteter. 

 

Nærområde: Påvirkningens udbredelse er begrænset til et lille område 
indenfor en radius af 0-1 km umiddelbart fra en specifik 

aktivitet. 

7.2.3 Intensitet af miljøpåvirkningen 

Ved ”intensitet” forstås den kraft en miljøpåvirkning påvirker et miljøemne med. Intensiteten 

vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

Meget høj Påvirkningen er meget kraftig og kan fx resultere i meget 

omfattende fysisk eller kemisk påvirkning af omgivelserne.  
 

Høj: En kraftig påvirkning, der kan resultere i fx betydelig fysisk 

eller kemisk påvirkning af omgivelserne. 
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Middel: Påvirkningens kraft er moderat, fx moderat fysisk eller 
kemisk påvirkning af omgivelserne.  

 

Lav: Påvirkningens kraft er lav, fx resulterende i begrænset fysisk 

eller kemisk påvirkning af omgivelserne.  

Ubetydelig: Påvirkningens kraft er i praksis uden betydning for 
omgivelserne. 

7.2.4 Varighed af miljøpåvirkningen 

Ved påvirkningens ”varighed” forstås, hvor lang tid projektets påvirkning af et miljøemne 

strækker sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 
Permanent: Påvirkningen er vedvarende. 

 

Lang: Påvirkningen vil forekomme i ét til flere år. 

 
Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i en til flere måneder. 

 

Kort Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en 

afgrænset og kortvarig aktivitet i én til flere uger. 
 

Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en 

afgrænset og kortvarig aktivitet fra timer og dage og op til 

en uge. 
 

7.2.5 Samlet konsekvens af miljøpåvirkningen 

Miljøpåvirkningens konsekvenser vurderes på baggrund af en miljøpåvirknings samlede virkning 

på miljøemnet ud fra kriterierne sårbarhed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed.  Der er 

i vurderingen af konsekvensen tale om en samlet faglig vurdering og dermed ikke om en 

matematisk sum af de nævnte faktorer. 

 

Ved vurdering af konsekvensen sammenholdes miljøpåvirkningerne med 0-alternativet, der er 

beskrevet i forhold til eksisterende forhold. Det eksisterende miljøs sårbarhed har derfor en stor 

betydning for påvirkningernes konsekvenser. 

 

En miljøpåvirkning kan være både positiv og negativ. Begge typer effekter er jf. 

miljøvurderingsloven relevante. 

 

Generelt set vurderes en negativ miljøpåvirknings konsekvens som: 

 

Væsentlig: Miljøemner, der påvirkes i væsentligt omfang, har høj eller 

medium sårbarhed. Ved en væsentlig miljøpåvirkning vil 

påvirkningen typisk have en stor udbredelse og/eller 

langvarig eller vedvarende karakter, og som kan medføre 

irreversible skader i betydeligt omfang. 

 

Moderat: Miljøemner, der påvirkes i moderat omfang, har høj eller 

medium sårbarhed. Der forekommer påvirkninger, som typisk 

enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter og 

som måske kan give visse irreversible, men helt lokale 

skader. 
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Begrænset: Miljøemner, der påvirkes i begrænset omfang, har typisk en 

lav sårbarhed. Miljøpåvirkningerne kan have et vist omfang 

eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige 

effekter, men medfører med stor sandsynlighed ikke 

irreversible skader. Miljøemner med mellem eller høj 

sårbarhed kan også blive påvirket i begrænset omfang, 

forudsat, at miljøpåvirkningen har lav intensitet, kort 

varighed og lokal udbredelse.  

 
Ingen/ubetydelig: Der forekommer mindre påvirkninger, som er lokalt 

afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden 

langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. Eller der 

forekommer ingen påvirkning. 
 

Positive påvirkninger, der har en gavnlig effekt for det pågældende miljøemne vurderes ud fra en 

mere simpel skala med de to trin; uvæsentlig, der omfatter en ubetydelig til moderat positiv 

påvirkning eller Væsentlig, der omfatter en væsentlig eller meget væsentlig positiv påvirkning. 

 

Opsamling i skema 

I det sammenfattende afsnit efter gennemgangen i hvert kapitel, beskrives miljøpåvirkningerne i 

et skema, der anfører vurderingerne af sårbarhed, geografisk udbredelse, intensitet, varighed og 

konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger i anlægsfasen, driftsfasen og eventuelt 

nedtagningsfasen. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

• Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konsekvens. 

En væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en grøn farve.  

• Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig, 

mens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen farvemarkering, hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller hvis der ingen konsekvens er.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger, og de bidrager 

derved til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er 

relevant.  

 

Eksempel: 
Miljøpåvirkning Miljøemnets 

Sårbarhed 
Geografisk 
udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Anlægsfasen      

Miljøpåvirkning 1 Lav Lokal Middel Permanent Moderat* 

Miljøpåvirkning 2 Mellem Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 3 Høj National/intern
ational 

Meget høj Permanent Væsentlig 

Driftsfasen      

Miljøpåvirkning 2 Mellem Regional Høj Mellemlang Væsentlig* 

Miljøpåvirkning 4 Lav Lokal Middel Kort Uvæsentlig (+) 
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Det angives med *, når der er foreslået afværgetiltag, der kan minimere den vurderede 

konsekvens med et niveau i det ovenstående vurderingshierarki, jf. Afsnit 7.3.  

 

I miljørapportens sammenfattende kapitel samles alle vurderingsskemaer i ét skema for at skabe 

ét samlet overblik over projektets samlede miljøkonsekvenser.  

 

7.3 Miljøhensyn og afværgetiltag (Minimering og vurdering af 

miljøpåvirkninger) 

 

I projektet opereres der med to typer af afværgede foranstaltninger for at afværge miljøgener: 

 

Miljøhensyn 

I forbindelse med projektbeskrivelsen beskrives de miljøhensyn, European Energy A/S har 

foretaget igennem projektet, og som er en forudsætning for realisering af projektet. 

 

Afværgetiltag 

For de miljøpåvirkninger, der vurderes at have en væsentlig påvirkning, bør der overvejes 

yderligere afværgetiltag. 

  

At afværge de påvirkninger, der kan være i projektets forskellige faser, kan ske på flere 

forskellige måder og tager udgangspunkt i det, der kaldes afværgehierarkiet, som er illustreret 

herunder. 

 

 

Figur 1 Illustration af afværgehierarkiet og de fire trin af afværgetiltag, der kan bruges i et projekt for at 

mindske den forventede påvirkning. Hvis alle påvirkninger kan afværges, vil der ikke være noget tab i 

forbindelse med projektet og dermed ligevægt. Det kan også være muligt at indarbejde afværgetiltag der 

bidrager positivt til et projekt.  

 

I forbindelse med vurderingen af de enkelte påvirkninger vurderes miljøkonsekvensen før og 

efter, at der er implementeret de relevante afværgetiltag. Derfor beskrives der i et afsnit sidst i 

hvert kapitel, de afværgetiltag, der er implementeret med relevans for det enkelte miljøemne og 

om der iværksættes overvågning.   
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8. LANDSKAB 

Kapitlet beskriver påvirkningen af landskabet i forbindelse med etableringen af et solcelleanlæg 

ved Uhrevej. 

 

8.1 Metode 

Anlæggets påvirkning af landskabet vil blive vurderet på baggrund af: 

 

• Landskabskarakteranalyse 

• Kommuneplan 2017 - 2029 for Viborg Kommune 

• Ortofoto, topografiske kort mv. 

• Besigtigelse i området 

• Visualiseringer af projektet i driftsfasen fra udvalgte fotostandpunkter 

Landskabet er kortlagt og beskrevet med afsæt i den statsligt anbefalede 

landskabskaraktermetode. Metoden forholder sig til karakteren af det konkrete landskab med 

fokus på landskabsområdernes naturgrundlag, kulturgrundlag (arealanvendelse) samt de særlige 

rumlige og visuelle forhold, som kendetegner området, og adskiller det fra de omkringliggende 

landskaber.  

 

Vurderingen af anlæggets påvirkning i driftsfasen tager højde for landskabsområdets særlige 

karakter og sårbarhed og anlæggets visuelle udtryk. Vurderingen understøttes af visualiseringer 

udarbejdet for fotostandpunkter, hvor anlægget ses fra forskellige vinkler og afstande. 

Fotostandpunkterne er udvalgt af bygherre i samarbejde med Viborg Kommune. Fotos af 

eksisterende forhold og visualiseringer af anlægget både uden og med beplantning vises i lille 

format i kapitlet, men kan ses i større opløsning i bilag A. 

 

Visualiseringer 

Visualiseringerne er udarbejdet i en 3D-model af anlægget. Modellen er bygget over data om 

landskabet, så højder, afstande og synslinjer er realistiske. Fotos er taget med GPS-koordinater. 

Ud fra GPS-koordinaterne er der indsat tilsvarende virtuelle ”kameraer” i 3D-modellen af 

anlægget. I hvert enkelt foto er placeringen justeret på baggrund af kontrolgenstande som f.eks. 

målepinde. Sammen med information om hvilket objektiv, der blev brugt, er de individuelle 

billeder matchet i 3D modellen. Den virtuelle solcellepark er lagt over hvert billede fra 

fotostandpunkterne. Se nærmere beskrivelse og usikkerheder ved metoden i bilag A. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere planen og projektets påvirkninger af landskab er 

tilstrækkeligt. Der er sket mindre udvidelser af plan- og projektområdet på i alt ca. 4,4 ha siden 

visualiseringernes udarbejdelse samt mindre reduktioner af området omkring Uhrebane og ved 

den vestlige afgrænsning på ca. 2,5 ha. Det fremgår af visualiseringerne i bilag A, hvis de enkelte 

visualiseringer er omfattet af ændringerne af områdeafgrænsningen. Udvidelsen vurderes dog 

ikke at have en væsentlig indvirkning på visualiseringerne, der fortsat vurderes at give et 

retvisende billede af solcelleanlæggets landskabspåvirkning. 
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8.2 Eksisterende forhold 

8.2.1 Landskabets udvikling 

Plan- og projektområdet er beliggende på Karup Hedeslette i den sydøstligste del af Viborg 

Kommune. Mod syd støder området op til kommunegrænsen til Ikast-Brande Kommune.  

 

 

 

Figur 8-1. Per Smeds landskabskort, der viser landskabsdannelsen. Plan- og projektområdet er vist med rød 

signatur. 

 

Karup Hedeslette er en smeltevandsslette, der ligger omkring Karup Å og Storåen. Mod syd ligger 

Hestlund Hede, mod vest, sydvest for Karup Hedeslette ligger Skovbjerg Bakkeø og mod øst imod 

Silkeborg og Viborg ligger yngre morænelandskaber.  

 

8.2.2 Landskabstype og -karakter 

Terrænet omkring plan- og projektområdet er præget af en høj opdyrkningsprocent. Landskabet 

inden for området er præget af store og relativt plane landbrugsflader med begrænsede 
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højdeforskelle. Fra øst til vest stiger terrænet fra kote 50 til 56 og fra nord til syd stiger terrænet 

fra kote 49 til 57.  

 

Landbrugsfladerne er adskilt af levende hegn og anden beplantning med enkeltbeliggende større 

og mindre landbrugsenheder, som er omkransede af beplantning/haveanlæg. De tilstødende 

arealer uden for området indeholder landbrugsarealer, mindre landbrugsejendomme og større 

industrilandbrug, vindmøller mod syd ved Agerskovvej samt Uhre Motorsports Center. Plan- og 

projektområdet grænser op til værdifulde landskaber umiddelbart mod vest og øst langs Karup 

Ådal og ligger delvist inden for værdifulde landskaber på 2,45 ha i det sydvestlige projektområde 

og på 0,45 ha af det nordlige projektområde. 

 

 

 

Figur 8-2. Terrænforhold i og omkring plan- og projektområdet.  
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Figur 8-3. Ortofoto af plan- og projektområdet og de nærmeste omgivelser. Af kortet ses de mange eksisterende 

beplantninger og læbælter, der er karaktergivende for landskabet og som slører indkigget til solcelleanlægget fra 

de fleste vinkler. 

 

Landskabet i området opleves primært fra landevejene Uhrevej/Munklindevej mod øst og 

Gedhusvej mod vest. Vejene er mange steder kantet af træbevoksninger, beplantninger og 

læhegn af forskellig højde og bredde, der bryder udsynet til plan- og projektområdet. Landskabet 

er underopdelt primært af nord-syd/østnordøst-vestsydvest gående levende hegn, som skaber 

langstrakte, snævre landskabsrum. Kun på nogle få strækninger åbnes for længere kig ud i og på 

tværs af landskabet. Kun få landskabstræk adskiller oplevelsesmæssigt en lokalitet fra andre i 

området, og der findes ikke markante oplevelsesrige enkeltelementer af betydning som 

orienteringspunkter. 
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Figur 8-4. Udsigten fra Ringvej/Ringparken ved Kølvrå mod plan- og projektområdet. Indkigget til området 

afbrydes af den eksisterende beplantning i området. 

 

 

Figur 8-5. Plan- og projektområdet set mod syd fra Uhrevej 45. På fotoet ses bl.a. nogle af de eksisterende 

læbælter i området.  

8.2.3 Landskabets tilstand  

Det oprindelige flade sletteland er gennem århundreder blevet påvirket af landbrugets dyrkning af 

arealerne, landbrugets bygninger og plantninger. Der er kun sket mindre ændringer i de 

karaktergivende landskabselementer i forhold til landskabskarakterens oprindelse. De 

overordnede strukturer i form af levende hegn, bebyggelsesstruktur, vejnet og de dyrkede flader, 

som afspejler landskabskarakterens oprindelse, er rimeligt intakte.  
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Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes som værende 

middel til god. Hovedparten af områdets bevoksning fremstår i generelt god 

vedligeholdelsesmæssig og sund tilstand. Læhegnene, som er et centralt karaktergivende 

landskabselement, er stedvist åbne, andre steder klippet tilbage.  

 

Der findes på de tilstødende arealer tekniske elementer såsom Uhre Motorsportscenter, 

vindmøller mod syd og elmaster-/ledninger, som samlet betragtet belaster landskabskarakteren 

svagt til middel.  

 

8.2.4 Kommuneplanudpegningen ”Værdifuldt landskab” 

Plan- og projektområdets vestlige del grænser mod nord op mod et område, der i Kommuneplan 

2017 er udpeget som ”Værdifuldt landskab”, se Figur 8-6. Øst for området ligger også et 

værdifuldt landskab udpeget omkring Karup Å. Der er to mindre overlap mellem udpegningen og 

plan- og projektområdet på hhv. 1,55 ha og 0,44 ha. Solcelleanlægget berører dermed kun i 

begrænset omfang de værdifulde landskaber. De arealer, der berører udpegningen, er hjørner af 

eksisterende dyrkede marker, der er afgrænsede fra de værdifulde landskaber af eksisterende 

læbælter og beplantning – se Figur 8-7. 

 

For de arealer, hvor der er overlap med landskabsudpegningerne, gælder kommuneplanens 

retningslinjer 11.2, 11.3 og 11.4. Retningslinjerne fastsætter, at landskabsbeskyttelsen skal 

tillægges særlig stor vægt i kommunens planlægning, og at der ikke må tillades byggeri og 

anlæg, der medfører en forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for 

udpegningen. Kommuneplan 2017-2029 indeholder desuden retningslinje 11.1, der har til formål 

at sikre de beskyttede landskaber mod byggeri og anlæg i de tilgrænsende områder, der kan 

forringe de landskabelige værdier inden for de værdifulde landskaber. Ifølge retningslinjen må 

byggeri og anlæg uden for de værdifulde landskaber ikke placeres eller udformes, så de i 

væsentlig grad forringer de landskabelige værdier inden for udpegningerne. 

 

8.2.5 Skovbyggelinje 

I nærområdet til plan- og projektområdet findes en del eksisterende skove (nåletræsplanter og 

skovbryn af blandet løvtræ). Plan- og projektområdet berører ikke skovene direkte, men 

områdets vestligste del er omfattet af skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17, 

se Figur 8-8. 

  

Skovbyggelinjen er en 300 m byggelinje fra skovbrynet, hvor der er forbud mod at placere 

bebyggelse, campingvogne og lignende. Formålet med forbuddet er bl.a. at sikre skovenes værdi 

som landskabselementer samt at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- 

og dyrelivet. Etablering af solcelleanlægget inden for skovbyggelinjen forudsætter en dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1.  
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Figur 8-6. Plan- og projektområdet grænser op til områder, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som 

”Værdifulde landskaber”.  

 

 

Figur 8-7. Kortudsnittene viser de to små overlap mellem kommuneplanens udpegning til værdifuldt landskab og 

plan- og projektområdet.  
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Figur 8-8. Kortet viser naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje, der omfatter den vestligste del af plan- og 

projektområdet. 

 

8.3 0-alternativet 

0-alternativet beskriver miljøforholdene i 2025, når planen og projektet ikke realiseres. Hvis det 

er tilfældet, forventes miljøforholdene i og omkring plan- og projektområdet at forblive, som 

beskrevet under eksisterende forhold.  

 

8.4 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen  

I anlægsfasen forventes planen og projektet at medføre følgende påvirkninger af landskabet: 

 

• Visuel påvirkning af landskabets karakter og fremtræden 

• Værdifulde landskaber 

• Skovbyggelinjen 

Etablering af anlægget indebærer kun små jordarbejder og terrænreguleringer. Anlægsarbejdet vil 

være synligt i nærområdet i form af maskiner og intensiveret trafik til/fra området i 

anlægsperioden. Anlægsperioden forventes at strække sig over 9-12 måneder.   

 

8.4.1 Visuel påvirkning af landskabets karakter og fremtræden 

Landskabets sårbarhed overfor aktiviteterne i anlægsperioden vurderes at være middel. 

Landskabet og landskabskarakteren vurderes i kraft af sit flade terræn med lukkede kig i og mod 
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skærmende beplantninger uden for plan- og projektområdet, at være mindre visuelt påvirkeligt 

over for tekniske anlæg og anlægsaktiviteterne. Eksisterende levende hegn og beplantninger i 

landskabet omkring plan- og projektområdet vil i nogen grad hindre indkigget til aktiviteterne i 

anlægsperioden særligt fra nordvest.  

 

Den geografiske udbredelse af påvirkningen i anlægsfasen vurderes primært at være til stede i 

nærområdet og i mindre grad lokalt, da landskabspåvirkningen sløres af eksisterende læbælter og 

beplantninger i området omkring plan- og projektområdet. De eksisterende læbælter og 

afgrænsede landskabsrum betyder også, at påvirkningen af de tilgrænsende værdifulde 

landskaber vurderes at være begrænset. Da der forventes en del aktivitet i området, vurderes 

intensiteten af miljøpåvirkningen som middel. Anlægsarbejdet forventes at strække sig over 9-

12 måneder og varigheden af miljøpåvirkningen vurderes derfor som mellemlang. Samlet set 

vurderes konsekvensen for landskabet at være moderat. 

 

8.4.2 Værdifulde landskaber 

De værdifulde landskabers sårbarhed over aktiviteterne i anlægsperioden vurderes at være 

middel, da de eksisterende beplantninger og læbælter i området i høj grad afskærmer de 

værdifulde landskaber fra plan- og projektområdet. Anlægsaktiviteterne vurderes på den 

baggrund at have en begrænset synlighed set fra de værdifulde landskaber og den geografiske 

udbredelse af påvirkningen vurderes derfor også at være i nærområdet. Da der forventes en del 

aktivitet i området, som dog ikke vil påvirke hele de værdifulde landskaber, vurderes 

intensiteten af miljøpåvirkningen som lav til middel. Anlægsarbejdet forventes at strække sig 

over 9-12 måneder og varigheden af miljøpåvirkningen vurderes derfor som mellemlang. Samlet 

set vurderes konsekvensen for værdifulde landskaber at være begrænset. 

 

8.4.3 Skovbyggelinjen 

Kun en mindre del af solcelleanlægget placeres inden for skovbyggelinjen og det vil dermed også 

kun være en mindre del af anlægsarbejdet, der vil omfatte skovbyggelinjen. Indsigten til 

skovbrynet vurderes at have en middel sårbarhed overfor anlægsarbejdet på grund af 

anlægsarbejdets midlertidige karakter og da indsigten til skovbrynet i høj grad er begrænset af 

eksisterende læbælter og beplantninger. Anlægsarbejdet vil påvirke indsigten til skovbrynet fra 

nordøst og den geografiske udbredelse af anlægsarbejdets påvirkning på skovbyggelinjen 

vurderes derfor kun at finde sted i nærområdet. Anlægsarbejdet inden for skovbyggelinjen 

vurderes ikke at være synligt fra beboelsesejendomme eller veje, da der er eksisterende læbælter 

og beplantninger, der hindrer indsynet til skovbrynet herfra. Intensiteten af miljøpåvirkningen 

vurderes derfor at være lav. Varigheden af påvirkningen er mellemlang som følge af 

anlægsperioden på 9-12 måneder. Samlet set vurderes konsekvensen for skovbyggelinjen at 

være begrænset. 

 

8.5 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen forventes planen og projektet at medføre følgende påvirkninger af landskabet: 

 

• Visuel påvirkning af landskabets karakter og fremtræden 

• Værdifulde landskaber 

• Skovbyggelinjen 
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8.5.1 Visuel påvirkning af landskabets karakter og fremtræden 

Den visuelle påvirkning i driftsfasen vurderes på baggrund af visualiseringer af anlægget både 

med og uden de beplantningsbælter, som etableres ved opførsel af solcelleanlægget. Der er 

udarbejdet 13 visualiseringer af anlægget set fra punkterne vist på nedenstående kort. 

Fotostandpunkterne er udvalgt i samarbejde med Viborg Kommune og viser anlægget set fra 

forskellige afstande, veje, hvor trafikanter vil opleve anlægget, rekreative områder og fra 

nabobeboelser. Alle visualiseringer er udarbejdet fra nærområdet i en afstand på 0-1 km fra 

anlægget, da det er i de afstande anlægget vil være mest synligt. Alle visualiseringer kan ses i 

større format i bilag A. 

 

 

 

Figur 8-9. Kort over fotostandpunkter, hvorfra der er udarbejdet visualiseringer. Kun enkelte visualiseringer er 

gengivet i kapitlet, men alle visualiseringer er vedlagt som bilag. Bemærk, at der er sket mindre ændringer af 

plan- og projektområdet, der ikke er inkluderet i visualiseringerne. Ændringen vurderes ikke at have væsentlig 

betydning for visualiseringerne, der fortsat vurderes at give et retvisende billede af solcelleanlæggets visuelle 

påvirkning. 

 

Visualiseringen fra udkanten af Kølvrå ved Ringvej/Ringparken (se Figur 8-10) viser, at anlægget 

ikke være synligt herfra, da der er eksisterende beplantningsbælter mellem Kølvrå og 

solcelleanlægget. Visualiseringen fra Gedhusvej syd for anlægget (se Figur 8-11), viser også, at 

anlæggets synlighed er begrænset væsentligt af eksisterende beplantning. Generelt vurderes der 

at være få steder uden for solcelleanlæggets nærområde, hvor anlægget vil være synligt, da 
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landskabet generelt er præget af mange beplantningsbælter, der bryder de lange kig gennem 

landskabet og dermed indsynet til solcelleanlægget. 

 

 

Figur 8-10. Visualisering af solcelleanlægget fra udkanten af Kølvrå ved Ringvej/Ringparken. Den røde streg 

illustrerer, hvor solcelleanlægget er placeret bag beplantningen. 

 

 

Figur 8-11. Visualisering af solcelleanlægget fra Gedhusvej. Den røde streg illustrerer, hvor solcelleanlægget er 

placeret bag beplantningen 

 

Anlægget vil have en større synlighed i de helt nære områder, særligt fra Uhrevej, der passerer 

gennem og grænser op til plan- og projektområdet. I anlæggets første leveår vil der være tale om 

en teknisk prægning af landskabet, der reduceres i takt med, at de afskærmende 

beplantningsbælter vokser op og slører anlægget. Beplantningsbælterne vil reducere kigget på 
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tværs af området. Visualiseringerne i Figur 8-12 til Figur 8-15 viser eksempler på anlæggets 

synlighed i det nære område både med og uden afskærmende beplantningsbælter.  

 

 

Figur 8-12. Visualisering af solcelleanlægget uden beplantning set fra Uhrevej vest for ejendommen Uhrevej 50. 

Siden udarbejdelse af visualiseringen er der sket en mindre udvidelse af plan- og projektområdet (1,55 ha). 

Således kan beboelsen på Uhrevej 50, der ses bag beplantningen, blive nedrevet og indgå i plan- og 

projektområdet.  

 

 

Figur 8-13. Visualisering af solcelleanlægget med afskærmende beplantning set fra Uhrevej vest for ejendommen 

Uhrevej 50. Siden udarbejdelse af visualiseringen er der sket en mindre udvidelse af projektområdet (1,55 ha). 

Således kan beboelsen på Uhrevej 50, der ses bag beplantningen, blive nedrevet og indgå i projektområdet. 

Uhrevej 50 
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Figur 8-14. Visualisering af solcelleanlægget uden afskærmende beplantning set fra Uhrevej ved adgangsvejen 

til Uhre Motorsports Center. 

 

 

Figur 8-15. Visualisering af solcelleanlægget med afskærmende beplantning set fra Uhrevej ved adgangsvejen til 

Uhre Motorsports Center. 

 

Samlet vurdering af anlæggets visuelle påvirkning 

Etablering af solcelleanlægget vil med sin arealmæssige udstrækning medføre en visuel 

påvirkning af nærområderne, mens påvirkningen på længere afstande vurderes som uvæsentlig, 
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da eksisterende læbælter afbryder indkigget til området. De afskærmende beplantningsbælter 

omkring anlægget vil hindre indkigget til solcelleanlægget, men vil samtidigt ændre 

landskabsoplevelsen i området, da de reducerer kigget på tværs af hedeslettelandskabet. 

 

Solcelleanlægget vurderes at ændre den nuværende landskabsoplevelse i nærområdet fra 

dyrkede landbrugsarealer til et landskab med teknisk karakter. Det tekniske præg reduceres med 

den afskærmende beplantning, men den store udstrækning af beplantningsbælterne vil fremstå 

som et nyt landskabselement med karakter af skovparcel. Landskabsoplevelsen vurderes særligt 

at blive påvirket ved færdsel på Uhrevej gennem plan- og projektområdet samt langs Uhrevej ved 

områdets østlige afgrænsning. Her opleves i dag åbne kig over plan- og projektområdet, der ved 

gennemførelse af projektet afbrydes af solcelleanlægget og den afskærmende beplantning. 

Særligt ved færdsel på Uhrevej gennem området vil besøgende i fremtiden få oplevelsen af at 

passere gennem en korridor (se bl.a. visualisering 9 i bilag A) 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det at, landskabets sårbarhed over for etablering af 

solcelleanlægget vurderes at være middel, på grund af landskabets flade terræn og de mange 

læbælter og eksisterende bevoksninger, der afgrænser landskabsrummene og de lange kig på 

tværs af landskabet. På baggrund af de eksisterende landskabselementer vurderes landskabet at 

være mindre visuelt påvirkeligt over for tekniske anlæg med volumener af begrænset højde som 

et solcelleanlæg med tilhørende mindre teknikbygninger. Det gælder for både nær-, mellem- og 

fjernoplevelsen af anlægget, når den afskærmende beplantning rundt om anlægget har nået en 

tilstrækkelig tæthed og volumen. I vinterperioden, hvor der ikke er løv på træer og buske, vil 

påvirkningen være større end om sommeren, idet der dog etableres skærmende bevoksninger 

iblandet stedsegrønne træer og buske.   

 

Den landskabelige påvirkning vil primært have en geografisk udbredelse i nærområdet og i 

mindre grad en lokal geografisk udbredelse. Den afskærmende beplantning vil medføre, at selve 

solcelleanlæggets synlighed vil være begrænset, men beplantningsbælterne vil fremstå synlige og 

markante i nærområdet. Meteorologimaster (7 m), lynafleder (22 m) og endetræksmast på op til 

15 meter vil være synlige i en afstand på 500 -1000 meters afstand, afhængigt af vejret og 

sigtbarhed. Den planlagte afskærmende beplantning langs områdets ydre afgrænsninger, samt 

interne veje, vil nogle år efter etableringen få en karakter, der er beslægtet med de levende hegn 

og læbælter, der i forvejen kendes fra området. Den afskærmende beplantning vil dog have en 

større diversitet i artssammensætningen af træer og buske. På den måde vil der dels blive 

skærmet for indblik til anlægget fra omgivende beboelser, landsbybebyggelser og veje og dels 

blive skabt rumlige landskabstræk og -oplevelser, som kendes fra de omkringliggende landskaber.  

 

Intensiteten af miljøpåvirkningen forventes at være middel, da anlægget vil medføre en øget 

teknisk prægning af landskabet, der dog begrænses væsentligt af eksisterende og fremtidige 

afskærmende beplantning. Varigheden af påvirkningen er lang som følge af en forventet levetid 

for solcelleanlæg på ca. 30 år. Herefter nedtages anlægget og området reetableres enten til 

landbrug eller natur. Den landskabelige miljøpåvirkning har dermed en lang tidshorisont, men 

ophører ved anlæggets nedtagning. Samlet set vurderes konsekvensen for landskabet at være 

moderat. 

 

8.5.2 Værdifulde landskaber 

Solcelleanlægget placeres i tilknytning til områder, der er udpeget som værdifulde landskaber i 

kommuneplan 2017, se Figur 8-6. Plan- og projektområdet berører desuden to mindre arealer, 

der er omfattet af udpegningen. Arealerne ses på Figur 8-7. I begge tilfælde er der tale om 

dyrkede marker, der er en del af de afgrænsede landskabsrum, som solcelleanlægget opføres 
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indenfor. Arealerne vurderes ikke landskabeligt at udgøre en del af udpegningerne til værdifulde 

landskaber, da de består af dele af dyrkede markarealer, der er afgrænsede fra udpegningerne 

med eksisterende beplantning. Solcelleanlæggets placering inden for de værdifulde landskaber 

vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig forringelse af beskyttelsesværdierne.  

 

Det vestligste område, der er udpeget til værdifuldt landskab, findes omkring hedearealet nord for 

plan- og projektområdet og de bagvedliggende skovområder. Området er præget af beplantning, 

der begrænser udsynet på tværs af det værdifulde landskab og den visuelle sammenhæng med 

plan- og projektområdet. Solcelleanlægget vil derfor ikke være synligt på tværs af det værdifulde 

landskab, men vil i begrænset omfang kunne ses fra kanten af det værdifulde landskab – særligt 

fra hedearealet. Figur 8-16 viser en visualisering af anlægget set fra Uhrevej, der løber gennem 

hedearealet i det værdifulde landskab nord for området. Som det ses af visualiseringen, vil 

anlægget ikke være synligt på grund af den eksisterende beplantning i området. På samme måde 

vurderes indsigten til det værdifulde landskab kun at blive påvirket i mindre grad af 

solcelleanlægget, da indsigten er begrænset af eksisterende beplantninger og læbælter. 

 

 

Figur 8-16. Visualisering af solcelleanlægget set fra Uhrevej, der løber gennem hedearealet, der udgør en del af 

det værdifulde landskab nord for den vestlige del af plan- og projektområdet. Den røde streg illustrerer, hvor 

solcelleanlægget er placeret bag beplantningen. 

 

Det østlige område, der er udpeget til værdifuldt landskab, findes omkring Karup Å, nærliggende 

skovarealer og tilgrænsende dyrkede marker. Området er generelt præget af spredt beplantning 

og læbælter. Figur 8-17 viser en visualisering af solcelleanlægget set fra Tusaagaard Put & Take 

sø, der ligger i kanten af det værdifulde landskab ved Karup Å. Solcelleanlægget vil her være helt 

skjult bag eksisterende beplantning.  

 

Andre dele af Karup Å er i mindre grad omkranset af beplantning, men indsynet til og den visuelle 

sammenhæng med solcelleanlægget vurderes fortsat at være begrænset af den eksisterende 

beplantningsstruktur med læbælter, der afgrænser de enkelte marker mellem det værdifulde 

landskab og plan- og projektområdet. På samme måde vurderes indsigten til det værdifulde 
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landskab kun at blive påvirket i mindre grad af solcelleanlægget, da indsigten er begrænset af 

eksisterende beplantninger og læbælter. Solcelleanlægget vurderes ikke at medføre en negativ 

påvirkning af det bevaringsværdige landskab omkring Karup Å pga. afstanden, eksisterende 

beplantning, nyt beplantningsbælte og terrænforhold.  

 

 

Figur 8-17. Visualisering af solcelleanlægget set fra Tusaagaard Put & Take ved Karup Å. Den røde streg 

illustrerer, hvor solcelleanlægget er placeret bag beplantningen. 

 

Samlet set vurderes de værdifulde landskaber at have en middel sårbarhed over for 

solcelleanlæggets miljøpåvirkning, da der overvejende er tale om afgrænsede landskabsrum uden 

lange kig over landskabet. Den geografiske udbredelse af påvirkningen vurderes derfor også 

kun at finde sted i nærområdet. Miljøpåvirkningens intensitet vurderes at være lav til middel, da 

anlægget kun vil have en begrænset synlighed fra de værdifulde landskaber og kun en begrænset 

påvirkning på indsigten til de værdifulde landskaber. Varigheden af påvirkningen er lang som 

følge af en forventet levetid for solcelleanlæg op ca. 30 år. Herefter nedtages anlægget og 

området reetableres. Samlet set vurderes konsekvensen for værdifulde landskaber at være 

begrænset. 

 

8.5.3 Skovbyggelinjen 

En mindre del af solcelleanlægget placeres i tilknytning til et skovstykke beliggende i Ikast-Brande 

Kommune, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje.  

 

Indsigten til skovbrynet vurderes at have en middel sårbarhed, da indsigten i høj grad er 

begrænset af eksisterende læbælter og beplantninger. Plan- og projektområdet er afgrænset, så 

det alene grænser op til skovens nordøstlige hjørne, og dermed friholdes skovbrynet og indsigten 

hertil fra nord og øst. Solcelleanlægget vil dog afbryde indsigten til skovbrynet mod nordøst. Det 

eksisterende indsyn til skovbrynet herfra vurderes at være begrænset til det nærmeste 

markområde, der omfattes af solcelleanlægget, og hedearealet nord for området.  
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Den geografiske udbredelse af påvirkningen på skovbyggelinjen vurderes derfor kun at omfatte 

nærområdet. Der vurderes ikke at være beboelsesejendomme eller veje, hvorfra der er indsigt til 

skovbrynet fra nordøst, da der er eksisterende læbælter og beplantninger, der hindrer indsynet til 

skovbrynet. Ændringerne i oplevelsen af skovbrynet vurderes derfor kun at berøre hedearealet 

nord for plan- og projektområdet. Intensiteten af miljøpåvirkningen vurderes derfor at være lav. 

Varigheden af påvirkningen er lang som følge af en forventet levetid for solcelleanlæg på ca. 30 

år, hvorefter anlægget nedtages, og området reetableres og indsigten til skovbrynet genskabes. 

Samlet set vurderes konsekvensen for skovbyggelinjen at være begrænset. 

 

8.6 Vurdering af påvirkninger i afviklingsfasen 

Solcelleanlægget forventes at have en levetid på 30 år, hvorefter anlægget nedtages og arealet 

reetableres. I forbindelse med nedtagning af anlægget kan den afskærmende beplantning fjernes, 

så områdets oprindelige beplantningsstruktur reetableres. Den landskabelige påvirkning ophører 

dermed med anlæggets nedtagning.  

 

8.7 Kumulative effekter 

Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter for andre tekniske anlæg i området, der i 

samspil med planen og projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i 

forhold til landskab. 

 

Ca. 1,7 km syd for plan- og projektområdet i Ikast-Brande Kommune står vindmølleparken 

Hestlund Hede, der består af 3 stk. 75 m høje vindmøller. På baggrund af afstanden mellem 

solcelleanlægget og vindmølleparken og anlæggenes højder vurderes der ikke at være et 

væsentligt visuelt sammenfald mellem anlæggene.  

 

Langs plan- og projektområdets vestlige afgrænsning løber en eksisterende højspændingsledning 

(se fotopunkt 10 i bilag A). På baggrund af områdets eksisterende beplantningsstruktur vurderes 

samspillet mellem højspændingsledninger og solcelleanlæg kun at kunne opleves i begrænset 

omfang, primært fra hedearealet nord for solcelleanlægget. Ved etablering af den afskærmende 

beplantning vil der ikke opleves sammenfald mellem anlæggene. 

 

8.8 Sammenfattende vurdering 

Planen og projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til landskab er beskrevet i skemaet 

nedenfor, hvor påvirkningernes sårbarhed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og 

konsekvenser er sammenfattet. 

 
Miljøpåvirkning Sårbarhed Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægsfase      

Visuel påvirkning af 

landskabet 

Medium Lokal/nærområde Middel Mellemlang Moderat 

Værdifuldt landskab Medium Nærområde Lav/middel Mellemlang Begrænset 

Skovbyggelinie Medium Nærområde Lav Mellemlang Begrænset 

Driftsfase      

Visuel påvirkning af 

landskabet 

Medium Lokal/nærområde Middel Lang Moderat 

Værdifuldt landskab Medium Nærområde Lav/middel Lang Begrænset 

Skovbyggelinie Medium Nærområde Lav Lang Begrænset 
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8.9 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for overvågning i forhold til påvirkning af landskabet.   
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9. KLIMA 

Kapitlet beskriver påvirkningen af klima i forbindelse med anlæg, drift og nedtagning af 

solcelleanlæg ved Uhrevej. 

 

9.1 Metode 

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af 

informationer fra: 

• Energinet, www.energinet.dk  

• IPCC 2021, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/  

• Miljøstyrelsen, Klima-Lavbund16, www.mst.dk  

• Klimarådet, www.klimaraadet.dk  

 

Ud fra tilgængelige data vurderes emissionen ved brug af solceller i forhold til brændselsforbrug 

og miljøpåvirkning ved el-produktion generelt i Danmark.  

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af klima er tilstrækkeligt.  

 

9.2 Eksisterende forhold 

Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. Den globale 

gennemsnitstemperatur er siden 1880 steget med ca. 0,85 grader17. Hovedparten af den globale 

opvarmning skyldes menneskers aktiviteter. Især udslip af CO2 fra afbrænding af kul, olie og gas, 

men også fældning af skove og udslip af andre drivhusgasser. Drivhusgasser er betegnelsen for 

luftarter, der tilbageholder jordens varmestråling. Luftarterne forekommer naturligt i atmosfæren, 

men koncentrationen er vokset drastisk og forårsager derved en global opvarmning af jorden. 

Gasserne dækker over kuldioxid (CO2), CFC-gasser, kvælstofilter (NOx), methan (CH4) og ozon 

(O)17. 

 

Vurderingen af de nuværende og fremtidige klimaforandringer er baseret på de scenarier, som 

også anvendes af FN’s klimapanel IPCC. Klimamodellerne er simuleringer, og dermed er de 

forbundet med en vis uforudsigelighed og usikkerhed. Modellerne bliver løbende forbedret og 

tilrettet. De nuværende klimamodeller viser, at det er meget usandsynligt, at jordens opvarmning 

de sidste 100 år alene skyldes naturlig udvikling. Det baseres bl.a. på, at den bedste 

overensstemmelse mellem modelsimuleringer og observationer opnås, når menneskeskabte og 

naturlige faktorer sammenholdes18. 

 

Den 18. juni 2020 blev Danmarks første klimalov med bindende klimamål vedtaget. Klimaloven 

indebærer, at Danmarks klimamålsætninger lovfastsættes. Loven indeholder to bindende 

klimamål med forskellig tidshorisont. På kort sigt skal Danmarks udledning af drivhusgasser 

reduceres med 70 % i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990 (ekskl. international skibs- og 

luftfart). Målet suppleres af et langsigtet nationalt mål om klimaneutralitet senest i 205023.  

 

Projektområdet omfatter på nuværende tidspunkt ikke produktion af el, og der tages ikke 

eksisterende elproduktion ud af drift (fx nedtagning af vindmøller) i forbindelse med etableringen 

af solcelleparken. Projektområdet er på nuværende tidspunkt et landbrugsareal. Landbruget 

 
16 Miljøstyrelsen, 2021, https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/ 

17 Klimatilpasning, Miljøstyrelsen/ Miljøministeriet, 2020, https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/ 

18 IPCC, 201, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ 

http://www.energinet.dk/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
http://www.mst.dk/
http://www.klimaraadet.dk/
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udleder væsentlige mængder af drivhusgasserne metan og lattergas. Desuden kan ændringer i 

jordens kulstoflager i forbindelse med jordbearbejdningen bidrage til enten udledning eller optag 

af CO2
19. På nuværende tidspunkt bliver de 264,4 ha dyrket, hvilket bidrager til CO2 udledningen i 

Danmark.  

 

De landbrugsarealer i Danmark, der afgiver mest CO2, er landbrugsjord på drænede kulstofrige 

lavbundsarealer. Kulstofrige lavbundsjorde er oprindeligt dannet i vådområder som moser og 

våde enge og har et højt indhold af kulstof fra gamle planterester20. Projektområdet ligger nær 

ved et større lavbundsareal, og inden for projektområdet findes et lille lavbundsområde med 6-12 

% tørv21 - se Figur 9-1. 

 

 

Figur 9-1. Lavbundsarealer nær og delvist indenfor projektområdet. 

 

9.3 0-alternativet 

0-alternativet beskriver miljøforholdene i 2025 når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, 

forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet at forblive, som beskrevet under 

eksisterende forhold. 

 

 
19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008, 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Foedevarer/Indsatser/Klima/Fakta_klima_Landbruget.pdf   

20 Klimarådet, 2020, https://klimaraadet.dk/da/analyser/kulstofrige-lavbundsjorder 

21 Miljøstyrelsen, 2021, https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/ 

 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Foedevarer/Indsatser/Klima/Fakta_klima_Landbruget.pdf
https://klimaraadet.dk/da/analyser/kulstofrige-lavbundsjorder
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/
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9.4 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen  

Etablering af projektet vil blive gennemført ved anvendelse af almindelige entreprenørmaskiner 

med et normalt energiforbrug med tilhørende emission. Disse vil alle være typegodkendte og vil 

derfor have en godkendt miljøpåvirkning. Brug af ressourcer og energi til produktion af solceller 

og øvrig infrastruktur er ikke kvantificeret i denne vurdering, men der er gennemført en række 

livscyklusanalyser, som beskriver dette. F.eks. anføres i review artikel22 fra 2020, at nyere 

generationer af solceller har en EPBT (Energy payback time) på under 1 år, og dermed er 

klimaaftrykket fra produktion af solceller relativt hurtigt tjent ind. 

9.5 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet: 

 

• Klimapåvirkning som følge af produktion af grøn energi 

• Klimapåvirkning som følge af ændret arealanvendelse 

 

9.5.1 Klimapåvirkning som følge af produktion af grøn energi 

Vedvarende energi, herunder energi fra solceller og vindmøller, adskiller sig fra fossile 

brændstoffer og er en vigtig faktor når fremtidens klimamål skal opfyldes. Solcelleanlægget vil, i 

driftsfasen, producere energi svarende til ca. 1.000 MWh årligt pr. installeret MW solcelle. Det 

skønnes at solcelleanlægget vil have en samlet effekt på ca. 258 MW.  Der vil blive produceret ca. 

1.000 MHh årligt pr installeret MW. Det svarer til elforbruget for 51.600 husstande (ved et 

gennemsnitligt elforbrug på 5.000 kWh pr. husstand). Solcelleanlæg bidrager til den grønne 

omstilling af Danmark og er dermed en vigtig brik til at understøtte Klimalovens målsætning om 

at ”Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 

1990”23. Solcelleanlægget vil dermed have en positiv effekt på at begrænse vores bidrag til 

klimaforandringerne. 

 

I nedenstående tabel, kan man se el leveret til forbrug i Danmark i 2020 (i gennemsnit for alle 

produktionsformer) medførte følgende udledninger i gram pr. forbrugt kWh. Af tabellen er opgjort 

det teoretiske maksimale fortrængningspotentiale i 2020 af emissioner og affald ved etablering af 

solcelleanlægget. Denne størrelse er dog kun en indikation, fordi den leverede solcellestrøm kan 

ikke 1:1 erstatte dagens strøm, f.eks. vil der ved overproduktion være et net tab ved eksport 

og/eller lagring af strøm.  

 

Tabel 9-1. Miljødeklarationen er en målestok for hvor langt Danmark er i forhold til den grønne omstilling af el, 

og integration af vedvarende energi24. Besparelserne er beregnet ud fra en årlig produktion af grøn energi på 

100.000 Mwh/år.  

Miljødeklaration for 2020*   

Emissioner til luft  g/kWh Det teoretiske max. 

fortrængningspotentiale i 2020 

ved anlæggets drift 

t/år 

CO2  122 32.256,8 

CH4 0,09 23,8 

NO2 0,002 0,53 

 
22 Review on Life Cycle Assessment of Solar Photovoltaic Panels, January 2020Energies 13(1):252 

23 Klimaloven - LOV nr 965 af 26/06/2020 

24 Energinet, 1. juni 2021, Miljødeklarering af 1 kWh el, 2020, Dok 19-07249-3 

https://www.researchgate.net/publication/338384189_Review_on_Life_Cycle_Assessment_of_Solar_Photovoltaic_Panels
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CO2-ækvivalenter i alt 125 33.050 

SO2 Svovldioxid 0,04 10,6 

NOx (kvælstofilter) 0,16 42,3 

CO (Kulilte) 0,13 34,4 

NMVOC (uforbrændte 

kulbrinter) 
0,02 5,3 

Partikler 0,01 2,6 

Restprodukter   

Kulflyveaske 3,4 899 

Kulslagge 0,6 158 

Afsvovlingsprodukter 1,2 317,3 

Slagge Affaldsforbrænding) 6,5 1.718,6 

RGA (røggasaffald 1,0 264,4 

Bioaske 1,1 290,8 

Radioaktivt affald (mg/kwh) 0,06 15,9 

Miljødeklaration er opgjort efter Energistyrelsen anbefalinger, hvor der anvendes en 

varmevirkningsgrad på 125 %25  

 

De ovenstående emissioner og restprodukter i tabellen stammer fra kul, olie, naturgas, 

biomasse/gas og atomkraft. Der er ingen direkte emissioner og restprodukter fra vedvarende 

energi som vind, vand og sol.  

 

Udvikling i elproduktionen 

Sammensætningen af brændsler for én kWh forbrugt gennemsnitsstrøm (inkl. importeret strøm) i 

Danmark bestod i 2019 og 2020 af:  

 

2019: 2020: 

• 18 % olie, naturgas kul og 

brunkul  

• 17 % affald og biobrændsler 

• 5 % atomkraft 

• 60 % vind, vand og sol 

• 15 % olie, naturgas kul og 

brunkul  

• 18 % affald og biobrændsler 

• 3 % atomkraft  

• 64 % vind, vand og sol 

 

Der sker dermed løbende et fald i forbruget af fossile brændstoffer, og dermed også af 

restprodukter og emissioner fra elproduktionen som følge af udbygningen af vedvarende energi. 

Når solcellekapaciteten og andre vedvarende energiformer udbygges yderligere, vil andelen af 

fossile brændstoffer sandsynligvis falde betydeligt, hvilket bidrager til ønsket om at mindske 

udledningen af CO2 fra energiproduktion i Danmark og globalt.  

 

Sårbarheden af det globale klima er meget høj. Den geografiske udbredelse af projektets 

højere produktion af grøn energi er global, men intensiteten er lav, da den grønne el fra 

anlægget nationalt set kun bidrager med et mindre bidrag i retning af mere vedvarende energi. 

Varigheden vil være lang, da produktionen finder sted over 30 år. Samlet konsekvens af 

 
25 REVISIONSPRAKSIS, MILJØ- OG ELDEKLARATION, 22. juni 2021  

https://energinet.dk/-/media/F6726730C6FA4001A79A1A2B49EF3C75.pdf?la=da&hash=1285FBC83590DB67187530EAE64CAE5E02C9324B
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projektets produktionen af grøn energi for klimaet vurderes at være væsentlig positiv særligt som 

følge af klimaets høje sårbarhed. 

 

9.5.2 Ændret arealanvendelse 

I den årlige FN-rapport om Danmarks emissioner26, er det årlige CO2 udslip fra landbrug og 

LULUCF (arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug) beregnet. Ifølge 

retningslinjerne fra FN er landbrug skilt fra arealomlæggelse, og LULUCF er lagt sammen med 

skovbrug. Dermed medtages ikke CO2-optag eller -udledning, der opstår som følge af ændring i 

kulstofindholdet i jord og biomasse. I nedenstående Figur 9-2 ses den totale drivhusgas emission 

fra Danmark, inkl. LULUCF. 

 

Figur 9-2. Tidsserier i CO2- ækvivalenter for 1990-2017, hvor data er angivet med og uden LULUCF26. 

  

Landbrugssektoren bidrog i 2017 med 22,4 % af den totale drivhusgasemission målt i CO2-

ækvivalenter, hvilket er uden bidrag fra LULUCF. Det betyder også, at landbrugssektoren er den 

vigtigste sektor hvad angår emissioner af lattergas (N2O) og metan (CH4). Siden 1990 er 

drivhusgasemissionen fra landbruget faldet med 16,0 pct. Dette fald skyldes hovedsageligt et fald 

i emissionen af lattergas27. Arealerne vil blive drevet ekstensivt men dog fortsat med mulighed for 

brug af landbrugsmaskiner til afslåning af græs og evt. omlæg af græs. 

 

Sårbarheden af det globale klima er høj. Den geografiske påvirkning fra den ændrede 

arealanvendelse er global, men intensiteten er lav, da reduktionen i udslippet af drivhusgasser 

fra projektområdet isoleret set er et lille bidrag. Varigheden vil være lang, da arealanvendelsen 

vil være ændret i mindst 30 år. Samlet set vurderes konsekvensen for klimaet at være 

væsentlig positiv særligt som følge af klimaets høje sårbarhed. 

9.6 Vurdering af påvirkninger i afviklingsfasen 

Nedtagningen af projektet vil blive gennemført ved anvendelse af almindelige 

entreprenørmaskiner med et normalt energiforbrug med tilhørende emission. Ressourcer i 

 
26 DENMARK’S NATIONAL INVENTORY REPORT 2019, Aarhus University, 2019, https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf  

27 Landbrugsstyrelsen, 2021, https://lbst.dk/tvaergaaende/klima/drivhusgasser-fra-landbruget/  

https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf
https://lbst.dk/tvaergaaende/klima/drivhusgasser-fra-landbruget/
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anlægget forventes recirkuleret i videst muligt omfang, og miljøkonsekvenserne vil derfor være 

begrænsede. 

9.7 Afværgetiltag 

Der gennemføres ingen afværgetiltag.  

9.8 Kumulative effekter 

Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets 

miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til klima.  

9.9 Sammenfattende vurdering 

En realisering af solcelleanlæg ved Uhrevej, vil have en positiv effekt i forhold til at begrænse 

elproduktionens bidrag til klimaforandringerne. Elektricitet, der produceres af solceller, er med til 

at fortrænge el produceret på konventionelle kraftværker.  

 

Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til klima er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor 

påvirkningernes sårbarhed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er 

sammenfattet. 

 
Miljøpåvirkning Sårbarhed Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvenser 

Driftsfase      

Produktion af grøn 

energi 

Høj Global Lav Lang Væsentlig  

Ændret 

arealanvendelse 

Høj Global Lav Lang  Væsentlig  

 

9.10 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for overvågning i forhold til klimaet. 
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10. BIODIVERSITET 

Kapitlet beskriver påvirkningen af biodiversitet i forbindelse med etablering og drift af 

solcelleanlæg ved Uhrevej. 

 

10.1 Metode 

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

• Danmarks miljøportal, www.arealinfo.dk 

• Naturbasen28, www.naturbasen.dk  

• Fugle og natur, www.fugleognatur.dk 

• Dansk Ornitologisk forening, www.dofbasen.dk 

• Miljøgis, www.miljoegis.dk  

Derudover er der foretaget besigtigelse af vildtpassager og flagermusegnede træer inden for 

projektområdet. Støjpåvirkning af fauna og ændrede adgang for større pattedyr vurderes ud fra 

støjrapport og skrivebordsstudie af tilgængelig viden om dyr i området. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af biodiversitet er 

tilstrækkeligt.  

 

10.2 Eksisterende forhold 

10.2.1 Natura 2000 

Projektområdet ligger i et område med landbrugsjord, som er inddelt af læhegn. Der er ca. 1,6 

km til nærmeste Natura 2000-område ’N40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder’, Figur 

10-1, hvor habitatområde ’H227 Hessellund Hede’ ligger tættest på plan- og projektområdet og 

habitatområde ’H40 Karup Å’ umiddelbart nord herfor. Derudover ligger habitatområde ’N228 

Stenholt Skov og Stenholt Mose’ ca. 3,3 km sydøst for området. Tættest på området (1,6 km) er 

der registreret habitatnaturtypen ”Tidvis våd eng” i moderat tilstand, imens odder er registreret 

på grænsen til habitatområdet ved krydsningen imellem Herningvej og Karup Å (1,6 km fra plan- 

og projektområdet). Bæklampret, der også er på udpegningsgrundlaget, er registeret i Karup Å 

ca. 1,9 km fra området.  

 

 
28 Licensnr: E05/2015 

http://www.arealinfo.dk/
http://www.naturbasen.dk/
http://www.fugleognatur.dk/
http://www.dofbasen.dk/
http://www.miljoegis.dk/
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Figur 10-1. Udpegningsgrundlag for habitatområde H40, Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder29. 

 

 

Figur 10-2. Udpegningsgrundlag for habitatområde, H227, Hessellund Hede30. 

 

 
29 https://mst.dk/media/193979/n040-basisanalyse-2022-27-karup-aa.pdf 

30 https://mst.dk/media/193979/n040-basisanalyse-2022-27-karup-aa.pdf 
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Figur 10-3. Natura 2000-områder nær projektområdet. Tættest på projektområdet er N40 Karup Å, Kongenshus 

og Hessellund Heder (nord for projektområdet). 

 

En væsentlighedsvurdering jf. habitatbekendtgørelsen (BEK. nr. 1595 af 06/12/2018), § 6, stk. 2 

leder til den konklusion, at alene på grund af projektets karakter og afstanden til Natura 2000-

områderne vurderes det, at områderne, deres bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget og 

områdernes integritet ikke bliver påvirket væsentligt i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen. Der 

er desuden ikke egnede levesteder for arter på udpegningsgrundlaget indenfor projektområdet.  

 

10.2.2 §3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet gennem 

naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og 

planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.  

 

Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor projektområdet. Omkring projektområdet findes 

beskyttet hede, mose, sø og overdrev, se Figur 10-4. 
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Figur 10-4. Beskyttede naturtyper nær projektområdet. 

 

Inden for projektområdets faunapassage etableres et mindre vandhul, der efter en kortere 

årrække vil kunne være omfattet af naturbeskyttelsesloven (når der har indfundet sig et naturligt 

dyre- og planteliv) – se Figur 10-5. 
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Figur 10-5. Placering af vandhul ved den nordlige faunapassage.  

10.2.3 Bilag IV-arter 

De områder, hvor arter på habitatdirektivets bilag IV yngler og raster, er beskyttet og den 

økologiske funktionalitet af områderne skal bevares. Desuden er der forbud mod at forstyrre 

arterne, hvis forstyrrelsen har en skadelig virkning for arten eller bestanden31. Der er registreret 

odder, markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander og grøn kølleguldsmed inden for en 

radius af 2 km fra projektområdets afgrænsning32.  

 

Spidssnudet frø og stor vandsalamander er begge registreret nord for projektområdet ved Karup.  

Stor vandsalamander er knyttet til landområder, fortrinsvist i skovområder og haver i løbet af 

året, og i yngletiden (foråret) er de knyttet til vandhuller33. Spidssnudet frø opholder sig tættere 

ved ynglevandhullerne og på fugtige steder, fx på enge og i moser, hvor dyrene kan finde føde34.  

 

Odder er registreret i Karup Å umiddelbart nordøst for projektområdet, og arten yngler og raster i 

og ved vandløb og søer35. Grøn kølleguldsmed er registreret i hedeområdet vest for 

projektområdet. Arten yngler i rene og kølige vandløb, der er rige på ilt36. 

 

 
31 https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/ 

32 Naturbasen, Licensnr: E05/2015 

33 Miljøstyrelsen, Stor vandsalamander, 2021, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/stor-vandsalamander/ 

34 Miljøstyrelsen, Spidssnudet frø, 2021, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-froe/ 

35 Miljøstyrelsen, Odder, 2021, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/  

36 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/groen-koelleguldsmed/ 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/stor-vandsalamander/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-froe/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/groen-koelleguldsmed/
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Markfirben er registreret 1,5 km fra projektområdet ved Karup. Markfirben træffes på steder med 

bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave og på vej- eller 

jernbaneskråninger37.  

 

Karup Å, der ligger vest for projektområdet, kan benyttes af flagermus som ledelinje. Dermed kan 

flagermus muligvis ledes til projektområdet, men de fleste arter af flagermus i højere grad 

foretrækker områder med skov eller enkeltstående gamle træer.  

 

Der er foretaget en besigtigelse i november 2021 af et gammelt egetræ på adressen Uhrevej 50, 

Figur 10-6(tv). Træet er formegentlig fra midt i 1800-tallet, og træet har flere døde grene, og 

stammen er dækket af efeu. Der er sprækker og revner i barken, og træet er derfor vurderet som 

egnet til yngle- og rastested for flagermus. Derudover er der et yngre egetræ på adressen, Figur 

10-6(th) som ikke er vurderet egnet til flagermus, men som bevares af landskabelige hensyn. På 

baggrund af besigtigelsen er det besluttet at bevare træerne. 

 

 

  

Figur 10-6. Der er to egetræer på Uhrevej 50 indenfor projektområdet. Til venstre ses et egetræ dækket i 

efeu, sandsynligvis over 250 år gammelt. Træet er vurderet egnet til flagermus. Til højre ses et ungt egetræ, 

der ikke er egnet som levested for flagermus, omkring 50 år gammelt.  

 

Der er registreret ulv inden for en radius af 10 km af projektområdet, senest i 201638, og ulv må 

derfor formodes at kunne strejfe i området. Ulven lever primært af råvildt og kronvildt og 

opholder sig mest omkring skovområder, men har meget store territorier39.  

 

 
37 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krybdyr/markfirben/ 

38 Naturhistorisk Museum Aarhus, Ulveatlas, 2017, https://www.ulveatlas.dk/kort  

39 Miljøstyrelsen, Ulvens historie i Danmark, 2021, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/ulv/ulvens-historie-i-danmark/  

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krybdyr/markfirben/
https://www.ulveatlas.dk/kort
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/ulv/ulvens-historie-i-danmark/
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10.2.4 Øvrigt dyre- og planteliv 

Omkring Karup Å er der registreret butsnudet frø, skrubtudse, hugorm og skovfirben40. Der er 

registreret vinbjergsnegl, maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og skovhullæbe nord for plan- og 

projektområdet ved Karup40. Ingen af arterne er knyttet til landbrugsområder eller læhegn.  

 

Mellem de to hedeområder, Figur 10-8, er der observeret friske spor og frisk lort fra krondyr ved 

besigtigelsen i august 2021 (Figur 10-7). Ved besigtigelsen blev der desuden observeret råvildt i 

tilknytning til hedearealerne langs den nordlige del af Uhrevej.  

 

 

  

 

  

Figur 10-7. Øverst til venstre ses kranie sandsynligvis af krondyr, øverst til højre ses afføring 

sandsynligvis fra krondyr. Nederst til venstre ses spor af krondyr, og nederst til højre ses 

dyreveksel igennem græs. 

 
40 Jf. arter.dk, naturbasen.dk og arealinformation.dk 



Rambøll - Solcelleprojekt ved Uhrevej, Viborg Kommune 

 

Doc ID RDK2021N00392-RAM-AS-00049 /  Version 0.1 

 

76/105 

 

 

 

Figur 10-8. Placeringen af registreringer af krondyr. Numre refererer til billeder i Figur 10-7 (1: Kranie, 2: Lort, 

3: Spor, 4: Veksel). 

 

Omkring plan- og projektområdet er der bl.a. registreret duehøg, blå kærhøg og trane41, der alle 

er almindelige i Danmark ikke listede som sårbare eller truede. Ynglebestanden af duehøg er dog 

listet som sårbar på den danske rødliste42.  

 

Der er ikke registreret padder i en radius af 2 km fra plan- og projektområdet, men sandsynligvis 

kan almindelige arter som skrubtudse og butsnudet frø forekomme på de beskyttede enge 

omkring området. Alle padder er fredede i Danmark43. 

 

10.2.5 Økologiske forbindelser 

Indenfor plan- og projektområdet findes en økologisk forbindelse imellem ådalen ved Karup Å og 

Gedhus Plantage/Hestlund Hede, Figur 10-9. Forbindelsen fungerer bl.a. som veksel for større 

pattedyr, og der er observeret spor fra krondyr indenfor plan- og projektområdet.  

 

 
41 DOF, 2021, DOFbasen - af Dansk Ornitologisk Forening 

42Den danske Rødliste, 2019,  https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-art 

43 Miljøstyrelsen, 2021, https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/fredede-dyr-og-planter/  

https://dofbasen.dk/search/index.php
https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-art
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/fredede-dyr-og-planter/
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Figur 10-9. Økologiske forbindelser i og omkring projektområdet. 

10.3 0-alternativet 

0-alternativet beskriver miljøforholdene i 2025, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, 

forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet at forblive, som beskrevet under 

eksisterende forhold.  

 

10.4 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen  

I anlægsfasen forventes projektet at potentiel at kunne medføre følgende påvirkninger af miljøet: 

 

• Påvirkning af §3-natur 

• Påvirkning af bilag IV-arter 

• Arter knyttet til eksisterende levende hegn 

• Økologiske forbindelse  

 

10.4.1 Påvirkning af §3-natur 

Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt foregå i det åbne land på nuværende landbrugsarealer, og 

der vil ikke forekomme anlægsarbejde tættere end 5 meter fra §3 beskyttet natur. Ved 

etableringen af solcelleanlæg ved Uhrevej, stopper den intensive landbrugsdrift på området. Der 

vil fortsat blive udbragt kartoffelvaskevand på arealet. Der sås græs imellem solcellerne og 

efterfølgende vil der blive etableret græsning og/eller høslæt på arealet. Langs solcelleparkens 
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afgrænsning vil der blive etableret trådhegn og skærmende bevoksninger af hjemmehørende 

træer og buske med en indblanding af stedsegrønne ikke-hjemmehørende arter. 

 

Hvis nærmere undersøgelser viser, at det ikke er muligt at koble anlægget direkte til en 

eksisterende transformerstation, vil der blive etableret en transformerstation indenfor 

projektområdet. I forbindelse med etablering af denne, skal der muligvis foretages en midlertidig 

grundvandssænkning for at støbe fundament. En grundvandssænkning vil påvirke natur i 

umiddelbar nærhed, og især våde naturtyper som enge og moser kan blive påvirket, hvis det 

foregår over længere tid da nogle arter vil reagere på ændring i hydrologien. Hvis det bliver 

nødvendigt med en transformerstation, vil den blive placeret langt (mere end 100 meter) fra § 3-

beskyttet natur. Da transformerstationerne ikke placeres tæt på §3 beskyttet natur, og 

arbejdsgangen vil være kort, vil naturområderne ikke blive påvirket.   

 

Sårbarheden af §3 natur er vurderet til at være høj, da naturen er restriktivt beskyttet jf. 

naturbeskyttelsesloven. Påvirkningens udbredelse vil være lokal. Intensiteten er lav, da 

anlægsarbejdet finder sted mindst 5 meter fra de beskyttede naturområder. Varigheden er 

mellemlang og samlet vurderes konsekvensen at være ubetydelig for §3 natur. 

 

10.4.2 Påvirkning af bilag IV-arter 

I forbindelse med opstilling af solcelleanlægget ved Uhrevej kan følgende bilag IV-arter, der 

potentielt findes i eller benytter området, blive påvirket:  

 

• Flagermus 

• Ulv 

Flagermus 

Flagermus kan blive påvirket af trafikstøj og til dels anlægsstøj, og det er tidligere vist, at nogle 

arter af flagermus kan være sårbare over for støj i nærområdet44.  

 

Solcellepanelerne etableres på stålprofiler, der bankes ned i jorden, hvorved der frembringes støj 

og vibrationer. I anlægsfasen vil der også forekomme støj fra øget trafik i og omkring 

projektområdet. Anlægsarbejde og trafik i forbindelse med etablering af solcelleanlægget foregår i 

dagtimerne, og som udgangspunkt uden for tidspunkter, hvor flagermus typisk er mest aktive.  

 

Projektet igangsættes med etablering af den skærmende bevoksning. Herefter fældes læhegn 

inden for projektområdet og nedrivningen af en enkelt ejendom. Der fældes ingen træer, som 

potentielt er velegnede som yngle- og rastesteder for flagermus.  

 

Der foretages besigtigelse af evt. forekomst af flagermus i bygningerne på Uhrevej 50 og Uhrevej 

54 inden nedrivning gennemføres. Hvis der konstateres flagermus i bygningerne, sker korrekt 

udslusning på de anbefalede tidspunkter i samarbejde med vildtkonsulent45. 

 

 
44 Paula Antonina Bednarz "Do Decibels Matter? A Review of Effects of Traffic Noise on Terrestrial Small Mammals and Bats," Polish Journal of 

Ecology 68(4), 323-333, (2 February 2021). 

45 Naturstyrelsen, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/flagermus-i-huset/  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/flagermus-i-huset/
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Figur 10-10. Ældre nåletræer og yngre blandet løvtræshegn, der fældes inden for plan- og 

projektområdet. 

 

Ulv  

Ulv undgår normalt mennesker og forstyrrelser som f.eks. anlægsarbejde46. Eventuelle ulve vil 

derfor sandsynligvis bevæge sig væk fra området under anlægsfasen. Det vurderes at arten ikke 

har yngle- og rastesteder inden for plan- og projektområdet. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at sårbarheden for bilag IV-arter i området er høj, da 

der kan være flagermus i de bygninger, der skal rives ned inden for projektområdet. 

Udbredelsen af påvirkningerne fra støj, fældning af træer og nedrivning af bygninger er lokal, og 

intensiteten vurderes at være lav, fordi bygningerne undersøges inden nedrivning og hvis der 

findes flagermus, sluses de ud. Varigheden af påvirkningerne er kort (fældning og nedrivning) til 

mellemlang (støj). Samlet set vurderes konsekvensen for bilag IV-arter derfor at være 

begrænset, og at projektet ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for arternes yngle- og 

rastesteder. 

 

10.4.3 Arter knyttet til eksisterende levende hegn og skovbryn 

Eksisterende levende hegn indenfor projektområdet udgøres af både ældre nåletræshegn og 

nyere 3-rækkede læhegn med blandede løvtræer. I alt fjernes ca. 9 km læhegn, imens der 

etableres ca. 19,4 km nye læhegn (3 og 6-rækkede) omkring projektområdets delområder. 

Levende hegn og skovbryn kan være levesteder (skjul, ophold og føde) for en række almindelige 

arter af dyr og planter og er særligt værdifulde som spredningsveje, når de er etableret på 

landbrugsjord i omdrift. Kvaliteten af de levende hegn kan variere meget afhængig af lysforhold, 

alder på bevoksningen og artssammensætning. Nåletræshegn er forholdsvis artsfattige, og det 

samme er gældende for de traditionelle 3-rækkede læhegn indenfor projektområdet, der er 

plantet så tæt, at jordbunden bliver mørk.  

 

Der er ikke registreret beskyttede, rødlistede eller fredede arter i tilknytning til læhegnene i 

projektområdet eller i skovbryn inden for skovbyggelinjen. Når læhegnene fjernes i projektets 

 
46 Miljøstyrelsen, 2014, https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/forvaltningsplanulv.pdf   

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/forvaltningsplanulv.pdf
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anlægsfase, fjernes levesteder for almindelige arter herunder f.eks. hare, ræv og arter af mus, 

hjortevildt, fugle og insekter. Tæt på projektområdet findes levende hegn, som arterne vil 

benytte. Ved etablering af nye læhegn omkring projektets fem delområder i anlægsfasen 

genetableres levestederne og spredningsveje for almindelige arter, og de vil i løbet af en kort 

årrække kunne erstatte de fjernede hegn. Skovbrynene inden for skovbyggelinjen påvirkes ikke af 

projekt eller planen. 

  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at sårbarheden for arter af planter og dyr i 

læhegnene er lav, da arterne er almindeligt forekommende både indenfor plan- og 

projektområdet og i Danmark generelt. Arter knyttet til levende hegn i området vil typisk være 

arter af fugle (f.eks. solsort, ringdue, bogfinke, gråkrage og musvit), arter af pattedyr (f.eks. 

markmus og muldvarp), arter af insekter (f.eks. havemyre, syv-plettet mariehøne og alm. 

ørentvist) og arter af planter (f.eks. stor nælde, ager-tidsel, alm. røllike, mælkebøtte, hundegræs 

og fløjlsgræs). Ingen af arterne er specifikt knyttet til læhegnene, men kan finde i et bredt udsnit 

af forskellige naturtyper, skove og omkring dyrket jord i Danmark. Artsdiversiteten vil desuden 

normalt være lav i læhegn, der i projektområdet består af hvidgran og yngre tætte 

løvtræsbeplantninger. Udbredelsen af påvirkningerne ved fældning af læhegnene er lokal (inden 

for projektområdet), men intensiteten vurderes at være høj, fordi levestederne for de nævnte 

dyr og planter fjernes fuldstændigt i anlægsfasen. Varigheden af påvirkningerne er lang, da der 

vil gå en kort årrække, før de nye læhegn er veletableret og kan tilbyde tilsvarende (eller bedre) 

levesteder for arterne. Særligt fordi sårbarheden er lav og de almindelige arter let kan spredes fra 

og til omgivelserne, vurderes det samlet, at konsekvensen for arter knyttet til læhegnene er 

begrænset.  

 

10.4.4 Økologisk forbindelse 

Indenfor den økologiske forbindelse friholdes et areal til faunapassage uden solceller, men der 

kan sættes fårehegn op. Intensiteten af påvirkningen er derfor middel. Sårbarheden af 

forbindelsen er høj, men da udbredelsen er lokal og kortvarig (anlægsfasen), vurderes den 

samlede konsekvens at være ubetydelig.  

 

10.5 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet: 

 

• Påvirkning af §3 beskyttet natur 

• Påvirkning af bilag IV arter 

• Påvirkning af øvrigt dyre- og planteliv 

• Økologiske forbindelse 

 

10.5.1 Påvirkning af §3 beskyttet natur 

I forbindelse med placering af solcelleanlæg vil projektområdet fortsat blive tilført 

kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand på arealet, så tilførslen af næringsstoffer til arealerne vil 

fortsat være i samme størrelsesorden. Der vil ikke længere blive udbragt sprøjtemidler på arealet. 

Solcellepanelerne bliver placeret mindst 5 meter fra beskyttede naturtyper.  

 

Da der stadig vil blive udbragt kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand på arealerne, vil der ske 

en tilførsel af næringsstoffer med heraf følgende risiko for udvaskning til de omkringliggende 

naturområder, som det er tilfældet i dag. For at fjerne næringsstoffer fra arealerne vil der ske 

afgræsning med får, og/eller græsset vil blive maskinelt høstet og fjernet. 
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Sårbarheden af §3 beskyttet natur nær projektområdet er vurderet til at være høj, da 

beskyttede naturtyper er sårbare overfor ændringer i det omgivende miljø. Udbredelse af 

påvirkningen er lokal, og intensiteten er middel, da der sker en udbringning af 

kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand til projektområdet, som potentielt kan tilføre 

næringsstoffer til omkringliggende natur. Påvirkningens varighed er lang. Den samlede 

konsekvens for §3 naturområderne vurderes at være begrænset, da der allerede er 

landbrugsdrift på området i dag, og næringsstoftilførslen vil være den samme.   

 

10.5.2 Påvirkning af arter på habitatdirektivets bilag IV   

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for plan- og projektområdet. Der vil som udgangspunkt 

blive etableret et afskærmende 3-rækket beplantningsbælte langs projektområdets ydre 

afgrænsning (dog 6-rækket langs områdets nordlige afgrænsning), der vil fungere som ledelinje 

omkring området for bl.a. ulv. Ulven bevæger sig over store afstande, men er ikke registreret i 

umiddelbar nærhed af projektområdet. Arten vil dog også kunne bruge faunapassagerne igennem 

området. Hverken odder eller flagermus yngler eller raster på projektområdet, der på nuværende 

tidspunkt består af et landbrugsareal. Projektet vurderes derfor ikke at føre til tab af yngle- og 

rastesteder for hverken ulv, flagermus eller odder. De øvrige bilag IV-arter, der er registreret nær 

plan- og projektområdet, herunder spidssnudet frø, stor vandsalamander og grøn kølleguldsmed, 

er knyttet til vandhuller i yngleperioden og ikke til landbrugsarealer. Ved etablering af et mindre 

vandhul indenfor projektområdet øges områdets yngle- og rastesteder for padder. Det vurderes at 

et lavvandet vandhul særligt vil tiltrække spidssnudet frø og stor vandsalamander.  Det er derfor 

heller ikke sandsynligt, at arterne raster- eller yngler i plan– og projektområdet bortset fra 

spidssnudet frø og stor vandsalamander, der sandsynligvis vil yngle i det ny vandhul efter en 

kortere årrække.  

  

Sårbarheden af bilag IV-arter vurderes at være høj, da arterne kan forekomme i området. 

Udbredelse af påvirkningen fra anlægget er lokal og intensiteten er lav for ulv, flagermus og 

odder, da arealet ikke har områder, der kan benyttes til yngle- og rastesteder for disse bilag IV-

arter, men høj for padder, da der etableres nyt yngle/rastested. Varigheden af påvirkningen er 

lang og samlet set vurderes det, at projektet vil have en ubetydelig til moderat konsekvens for 

bilag IV-arter og at deres økologiske funktionalitet ikke vil blive påvirket negativt.  

 

10.5.3 Påvirkning af øvrigt dyre- og planteliv 

Solcelleanlægget ved Uhrevej bliver etableret med beplantningsbælter og et hegn, hvor mindre 

dyr kan passere igennem. Der etableres fem delområder inden for projektområdet, da der hegnes 

omkring vildtpassager og veje.  

 

Hegnet er et stormasket vildthegn, hvilket tillader små dyr som fx hare og mindre dyr at passere 

gennem området. Hegnet vil dog have en barriereeffekt for de mellemstore dyr som fx ræv, 

grævling og større pattedyr. Hermed sikres f.eks. hare og agerhøne områder uden prædation 

indenfor solcelleområdet. Agerhøne er registreret som sårbar (VU) på Den danske Rødliste47. 

 

Beplantningsbælter i området etableres med danske hjemmehørende arter af buske og træer, så 

mellemstore og store dyr kan benytte de levende hegn som ledelinjer udenom projektarealet.  

 

 
47 https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019 

https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019
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Det er muligt at udså græsser inden for projektområdet, der potentielt kan holde i 20-30 år48 og 

derfor vil omlægge til nyt græs i området være med lange intervaller. Dermed bevares levesteder 

for mange arter af almindelige dyr og planter 

 

Faunapassager 

Krondyr er generelt meget følsomme over for forstyrrelser, og det har stor betydning for deres 

udbredelse og valg af levesteder. Krondyret holder derfor ofte til i større, forholdsvist uforstyrrede 

skovkomplekser eller hedeområder, hvor der er den nødvendige ro49. Bestandene af krondyr og 

råvildt omkring Karup har derfor brug for at færdes uforstyrret mellem hedeområderne, 

plantagerne og ådalen ved Karup Å.  

 

 

 

Figur 10-11. Faunapassager igennem projektområdet.  

 

Ifølge Hjortevildtoversigten50 er bestanden i området med plantagerne Kompedal-Myremalm på 

mellem 450-550 individer i 2020. Plantagerne ligger begge indenfor 10 km fra projektområdet. 

Det er da også tydeligt, at krondyrene ofte færdes i projektområdet særligt mellem heden vest for 

projektområdet, Uhrebanen og ådalen.  

 
48 Pers. Meddl. Gurli Klitgård DLF: En blanding af Titmote, strandsvingel, rød svingel og engrapgræs vil opfylde krav til højt udbytte på lidt 

kvælstof, give godt foder til får, være langtidsholdbar og have en god tørkeresistens. 

49 Miljøstyrelsen, Krondyr, 2021, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/krondyr/  

50 https://www.jaegerforbundet.dk/media/15834/hjortevildtoversigten_2020.pdf 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/krondyr/
https://www.jaegerforbundet.dk/media/15834/hjortevildtoversigten_2020.pdf
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Der etableres derfor to faunapassager gennem projektområdet, se Figur 10-11. Faunapassagerne 

er henholdsvis 145 meter og 20 meter brede. Bredderne er fastlagt på baggrund af 

naturområderne og landskabets karakter. Desuden tilplantes passagerne på begge sider med 

primært med hjemmehørende arter, der skærmer for solcellerne. Ved den sydlige passage 

bevares den eksisterende beplantning nord for passagen, imens der syd for passagen etableres en 

lavere beplantning af buske og træer. For at beskytte vildet vil der ikke blive drevet jagt inden for 

passagerne. 

 

 

Figur 10-12. Placeringen af den sydlige faunapassage set fra Uhrevej. 

 

Mindre dyr, fx pindsvin og mus, kan i nogen grad benytte arealet, da der vil være flere 

skjulesteder omkring panelerne, end i det nuværende landbrugslandskab. Derudover kan de søge 

føde omkring solpanelerne, da pindsvin og mus bl.a. lever af regnorme, biller, edderkopper mm., 

der vil få bedre levevilkår på arealerne. 

 

Arter af fugle, der opholder sig inden for plan- og projektområdet, kan fortsat benytte området 

eller tilsvarende dyrkede marker tæt derpå.  

 

Sårbarheden af dyre- og planteliv er vurderet til medium, da projektområdet i dag bliver 

benyttet af større pattedyr (kronvildt og rådyr). Påvirkningens udbredelse er lokal, og 

intensiteten er middel, da området indhegnes, og passagemulighederne for større pattedyr 

bliver nedsat på trods af de 2 faunapassager. Varigheden af påvirkningen er lang, og samlet 

vurderes det, at konsekvensen af projektet vil medføre en moderat påvirkning af det øvrige 

dyre- og planteliv.  
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10.5.4 Økologisk forbindelse 

Indenfor den økologiske forbindelse etableres ikke solceller, men der kan etableres 

fåreafgræsning. Intensiteten af påvirkningen er derfor middel. Sårbarheden af forbindelsen er 

høj, og udbredelsen er lokal. Varigheden er lang (solcelleparkens levetid), og samlet vurderes 

konsekvensen at være begrænset.  

 

10.6 Vurdering af påvirkninger i afviklingsfasen 

I afviklingsfasen forventes projektet at medføre samme påvirkninger af miljøet som i 

anlægsfasen. Det må forventes, at den intensive landbrugsdrift bliver genoptaget, og 

næringstilførslen vil derfor sandsynligvis være den samme. Miljøforholdene vil derfor være som på 

nuværende tidspunkt, og påvirkningen beskrives derfor ikke nærmere.  

 

10.7 Afværgetiltag 

I driftsfasen gennemføres følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kompensere for 

projektets påvirkninger af miljøet: 

 

• Hegnet omkring projektområdet, etableres med grove masker, så det tillader passage af 

mindre pattedyr (op til hare i størrelse).  

• Der etableres beplantningsbælte af danske hjemmehørende arter omkring hegnet, der kan 

fungere som skjul og ledelinjer for mellemstore dyr og hjortevildt. 

• Der etableres to faunapassager igennem området. 

• Der foretages besigtigelse af evt. forekomst af flagermus i bygningerne på Uhrevej 50 og 

Uhrevej 54 inden nedrivning gennemføres. Hvis der konstateres flagermus i bygningerne, sker 

korrekt udslusning på de anbefalede tidspunkter i samarbejde med vildtkonsulent. 

• I forbindelse med den nordlige passage etableres et mindre vandhul/sø på maksimalt 500 m2 

og maksimalt 1 meters dybde (anlæg max 1:5).  

• Faunapassagerne vil være jagtfrie. 

 

10.8 Kumulative effekter 

Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets 

miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til biodiversiteten. 

 

10.9 Sammenfattende vurdering 

Plan- og projektområdets ændring fra landbrugsareal, hvor der foregår udbringning af 

kartoffelvaskevand, pesticider og gødning til landbrugsareal med energiproduktion/solceller og 

udbringning af kartoffelvaskevand, hvor der sker fjernelse af næring ved afgrænsning eller 

maskinel høst, vurderes samlet set at have en begrænset konsekvens for biodiversiteten i 

området. I forbindelse med projektet ekstensiveres landbrugsdriften, og i stedet bliver der opsat 

solpaneler. Der bliver udbragt næringsrigt kartoffelvaskevand på området samtidig med 

solcelledriften, og derved sker der stadig en tilførsel af næringsstoffer på området som under 

nuværende forhold.  

 

Plan- og projektområdet skifter karakter fra et landbrugsareal til et teknisk anlæg. I forbindelse 

med projektet vil der blive bedre livsvilkår for smådyr inden for arealet, da jorden ikke længere 

pløjes jævnligt, og arter vil kunne have levesteder i og på jorden. Solcellestativer, 

teknikbygninger, nye beplantningsbælter mv. skaber nye skjulesteder for mindre smådyr. 

Størstedelen af beplantningsbælterne vil blive tilplantet med hjemmehørende arter. På nogle 
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strækninger vil der blive iblandet ikke hjemmehørende arter i beplantningsbælterne, men da 

ingen af disse er invasive, vurderes det at det ikke påvirker biodiversiteten væsentligt. Større dyr, 

som kronvildt og ulv vil i nogen grad opleve en barriereeffekt, da området hegnes ind. Der 

etableres to faunapassager større dyr kan benytte, og arterne vil derfor stadig kunne færdes 

mellem hedeområderne og ådalen. Bredden af passagerne tager højde for, at der omkring den 

nord er en økologisk forbindelse, der for størstedelen respekteres og danner udgangspunkt for 

afgrænsningen. Ved den sydlige faunapassage løber et læhegn, der fungerer som ledelinje, og 

bredden er afgjort af faktorer som visuelle forhold igennem passagen og støj omkring denne. 

Derfor vurderes det, at faunapassagerne er tilstrækkelige til, at kronvildt og andre større pattedyr 

ikke vil blive væsentlig påvirket, da de stadig kan færdes rundt om området og mellem ådal, hede 

og plantager som før.  

 

Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til biodiversitet er beskrevet i skemaet nedenfor, 

hvor påvirkningernes sårbarhed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er 

sammenfattet. 

 
Miljøpåvirkning Sårbarhed Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægsfase      

Påvirkning af § 3 natur Høj Lokal Lav Mellemlang Ubetydelig 

Påvirkning af bilag IV-arter Høj Lokal Lav Kort-

Mellemlang 

Begrænset 

Påvirkning af planter og dyr i 

læhegn og skovbryn 

Lav Lokal Høj Lang Begrænset 

Økologisk forbindelse Høj Lokal Middel Kortvarig Ubetydelig 

Driftsfase      

Påvirkning af § 3 natur Høj Lokal Middel Lang Begrænset 

Påvirkning af bilag IV-arter Høj Lokal Lav Lang Ubetydelig 

Påvirkning af bilag IV arter - 

padder 

Høj Lokal Høj Lang Moderat+ 

Påvirkning af øvrigt dyre- og 
planteliv 

Medium Lokal Middel Lang Moderat 

Økologisk forbindelse Høj Lokal Middel Lang Begrænset 

Afviklingsfase      

Påvirkning af § 3 natur Høj Lokal Lav Mellemlang Ubetydelig 

Påvirkning af bilag IV-arter Høj Lokal Lav Kort-

Mellemlang 

Begrænset 

 

10.10 Overvågning 

Da det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning af biodiversiteten, iværksættes der ikke 

overvågning.  
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11. MENNESKERS SUNDHED 

Kapitlet beskriver påvirkningen af menneskers sundhed i forbindelse med solcelleanlæg ved 

Uhrevej. 

 

11.1 Metode 

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

• Vurderinger i bilag B om genskin. 

• Vurderingerne i bilag C om støj og vibrationer. 

• Grænseværdier og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.  

• Relevant videnskabelig litteratur vedr. støjs påvirkning af sundheden og refleksionsgener 

fra solcelleanlæg.  

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af menneskers sundhed er 

tilstrækkeligt med baggrund i ovenstående kilder.  

 

11.2 Eksisterende forhold 

Projektområdet ligger i det åbne land syd for Karup og sydøst for Kølvrå. Selve projektområdet 

består af dyrkede landbrugsarealer. Størstedelen af projektområdet er i Viborg Kommuneplan 

udpeget som støjbelastet areal pga. støjkonsekvenszoner for motorsportsbanen, som projektet 

grænser op til, og flyvestationen Karup, der ligger ca. 2,5 km nordvest for anlægget51. De 

støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse ifølge Viborg Kommuneplan.51 I 

og omkring projektområdet forekommer der støj eller vibrationskilder fra de mindre veje, 

landbrug, motorsportsbanen, Flyvestation Karup og lignende støjkilder. 

 

Ved projektområdet findes flere fritlæggende landejendomme, hvor én bolig bliver omgivet af 

solceller og fire grænser lige op til. Ejendommen ved Uhrevej 50, som ligger inden for 

projektområdet, nedrives i forbindelse med solcelleprojektet. 

 

 
51 Viborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, 5 - Støj og lys, https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4134 
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Figur 11-1. Bebyggelse, motorsportsbane og flyvestation nær projektområdet. 

 

11.3 0-alternativet 

0-alternativet beskriver miljøforholdene i 2025, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, 

forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet at forblive, som beskrevet under 

eksisterende forhold.  

 

11.4 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen  

I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af menneskers sundhed: 

 

• Støj og vibrationer 

 

11.4.1 Støj og vibrationer 

Støj 

I anlægsfasen vil der forekomme støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, nedramning af 

pæle og i forbindelse med transport af materialer. Selve anlægsfasen forventes at vare 9-12 

måneder, hvor arbejdet vil ske inden for almindelig arbejdstid fra kl. 07:00 – 18:00 på hverdage. 
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Betydelig anlægsstøj kan bl.a. medføre koncentrationsbesvær, forstyrre tanker, påvirke 

læsehastighed og medføre midlertidig kognitiv svækkelse.52,53 Der findes imidlertid kun få 

undersøgelser af, hvordan og hvor længe mennesker skal udsættes for anlægsstøj, før der sker 

en langvarig påvirkning af deres sundhed.52 

 

Støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder er omfattet af bekendtgørelse nr. 844 af 

23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat 

grænseværdier, men myndigheder kan i forbindelse med anmeldelsen af arbejdet stille vilkår om 

f.eks. driftstider, grænseværdier, afværgetiltag mv., hvis anlægsarbejdet vurderes at kunne 

påvirke naboer med støj eller vibrationer.54 

 

Inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal det anmeldes til Viborg Kommune. Viborg Kommune har 

ikke nogen forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, som angiver rammer, herunder 

grænseværdier, for anlægsstøj. Til vurdering af støj fra anlægsaktiviteter benyttes 

vurderingskriterier for anlægsstøj på 70 dB ved beboelse inden for almindelig arbejdstid på 

hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdag mellem 7 og 14. Uden for almindelig arbejdstid anvendes 

ofte en kriterieværdi på 40 dB for væsentlig støj. Vurderingskriterierne er de samme, som 

benyttes af en lang række af landets kommuner. 

 

For de, der opholder sig omkring projektområdet i dagtimerne, kan der i perioder forekomme 

støjgener, f.eks. ved nedramning af pæle og andre støjende aktiviteter. Ved planlægningen af 

anlægsarbejdet kan der oftest foretages initiativer til støj- og vibrationsdæmpning, hvis generne 

er væsentlige og langvarige. 

 

I anlægsfasen vil den væsentligste støjende aktivitet være nedramning af stativer for 

solcellepanelerne. Nedramning af stativer vil vare i 3-4 måneder. Det skønnes, at der kan 

nedrammes 700-800 stativer om dagen, og det skønnes, at nedramningen samlet set vil forgå i 

40 % af tiden over en arbejdsdag, som følge af, at der er pauser mellem nedramning af hver pæl.  

 

Arbejdet med nedramning af stativer til solcellepaneler vil flytte rundt inden for projektområdet 

efterhånden som arbejdet skrider frem. Intensiteten af støj ved naboer vil derfor kun være højest 

når arbejdet foregår lige ud for den enkelte ejendom. Resten af tiden vil intensiteten være lavere.  

 

Figur 11-2 viser hvor meget støj de enkelte naboer kan blive udsat for, når anlægsaktiviteterne 

foregår lige ud for den enkelte ejendom. 

 

 
52 Jun Xiao, Xiaodong Li og Zhihui Zhang, School of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing, DALY-Based Health Risk Assessment of 

Construction Noise in Beijing, China, Int J Environ Res Public Health, 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5129255/ 

53 World Health Organization (WHO), European Commission, Burden of disease from environmental noise, Quantification of healthy l ife years lost in 

Europe, 2011 

54 Miljøstyrelsen, Støj fra bygge- og anlægsarbejder, https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/er-du-generet-af-stoej/bygge-

og-anlaegsarbejder/ 
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Figur 11-2. Støjudbredelse med ramning af stativer. De beboere, som bor i boliger inden for den røde markering, 

vil opleve støj over kriterieværdien på 70 dB i en periode. 

 

Som det ses af Figur 11-2, er fem af de nærmeste naboer beliggende inden for den røde kurve og 

vil hermed i værste tilfælde kunne blive udsat for støj over 70 dB(A) i løbet af anlægsperioden. 

Uhrevej 76, der er ejet af Karup Kartoffelmelsfabrik, er særligt udsat for støj, da den er placeret 

imellem anlæggene. Overskridelse af kriterieværdien for anlægstøj i almindelig arbejdstid vil kun 

forekomme, når anlægsarbejdet foregår ud for den enkelte ejendom. I den øvrige periode kan der 

også forventes støjgener, men ikke i samme omfang. 

 

Foruden nedramning af pæle vil det øvrige anlægsarbejde også medføre støj til omgivelserne. 

Aktiviteter som montering af stålkonstruktion, montering af moduler mv. vurderes dog ikke at 

medføre lige så store støjgener, som rammearbejdet, da disse aktiviteter ikke inkluderer 

impulsstøj, som er særligt generende. Ligeledes vil støjen være lavere, og derfor mindre 

generende.   

 

Lastbiltransporten i forbindelse med transport af materialer vil også medføre støj i omgivelserne. 

Der vil være ca. 10-15 lastbiltransporter til projektområdet om dagen og samme antal fra, og der 

forventes i den travleste periode op til 25-30 lastbiler pr. dag hver vej. Tilkørsel til projektområdet 
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vil ske via Herningvej og Munklindevej til Uhrevej. Vejene har normalt en lille trafikintensitet, 

hvormed den øgede tunge trafik vil give anledning til en meget lille ændring i støjniveauet. 

 

Aktuelle trafiktællinger viser, at der kører 689 køretøjer på Uhrevej om dagen55. Tages der 

udgangspunkt i, at der i dag kører 700 køretøjer på Uhrevej vil 60 lastbiler (30 hver vej) i 

dagperioden medføre en stigning i trafikstøj på op til 1 dB Lden langs Uhrevej i den travleste 

periode med flest lastbiler i timen. En stigning på 1 dB er normalt ikke hørbar. Lden er et vægtet 

gennemsnit, hvor støj om aftenen og natten vægter højere end støjen i dagperioden, da støj uden 

for almindelig arbejdstid er mere generende. Det betyder også, at den støjmæssige stigning i 

dagperioden vil være højere og mere hørbar i dagperioden, da der i gennemsnittet er inkluderet, 

at der ikke forekommer øget trafikstøj uden for almindelig arbejdstid. 

 

På baggrund af, at mennesker kan blive generet af betydelig og længerevarende anlægsstøj 

vurderes det, at mennesker har en høj sårbarhed. Den støjmæssige påvirkning vil i høj grad 

være knyttet til nærområdet, og støjgenerne vil blive mindre, jo længere væk fra området 

mennesker opholder sig. Støjpåvirkningen vil strække sig over 9-12 måneder, og vurderes at 

være af middel intensitet, da beboere vil opleve støj over kriterieværdierne. Støj over 

kriterieværdierne vil kun forekomme kortvarigt ved de enkelte boliger. Som følge af, at der er 

beboere, som vil opleve støj over kriterieværdien på 70 dB, men da perioden for væsentlige 

støjgener er kortvarige, vurderes den samlede konsekvens for menneskers sundhed at være 

moderat, når naboer orienteres mindst 14 dage før anlægsarbejdet igangsættes. Ved at orientere 

naboer kan de i højere grad forberede sig på, at der vil ske støjende arbejde og hvornår det 

stopper igen. Naboer skal desuden oplyses om en mere konkret periode for, hvornår der vil ske 

rammearbejde nær deres bolig. 

 

Vibrationer 

Ligesom støj kan vibrationer også påvirke menneskers sundhed og livskvalitet. En af de typisk 

afledte effekter ved vibrationer er gener og irritation. Gener betragtes som en negativ indvirkning 

på helbredet, da sundhed defineres som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære - og ikke 

kun fravær af sygdom eller svaghed.56 Hvornår mennesker finder vibrationer generende varierer 

fra person til person. Betydeligt mærkbare vibrationer kan generelt også udløse bekymringer i 

forhold til om ens bolig tager skade.57  
 

Anlægsarbejde med kort afstand til bygninger kan give anledning til mærkbare vibrationer 

(komfortvibrationer). Nedramning af pæle er et eksempel på en vibrationsfrembringende aktivitet. 

Det er vanskeligt at beregne det præcise geneniveau, ligesom det også er vanskeligt at beregne 

udbredelsen af vibrationer, men baseret på erfaringer fra andre danske anlægsprojekter kan man 

risikere, at nedbringning af pæle ved ramning kan give anledning til, at mærkbare vibrationer kan 

forekomme i bygninger inden for en afstand af ca. 50-75 meter fra anlægsarbejdet. 

 

En række naboejendomme (Uhrevej, 45, 49, 57, 58 og 76) kan i en periode risikere at blive udsat 

for mærkbare vibrationer, når der nedrammes stativer for solcellepanelerne tæt på ejendommen. 

Herudover kan tung trafik på de mindre veje, som ikke er forberedt til tung trafik, give anledning 

til vibrationsgener ved de nærmest beliggende huse. Generne fra den tunge trafik vurderes dog at 

være meget begrænset og af meget kortvarig karakter, da den kun finder sted, når en lastbil 

passerer ejendommen.  

 
55Viborg Kommune, Viborgerkortet, https://kort.viborg.dk/spatialmap 

56 Arnaud Trollé, Catherine Marquis-Favre, and Étienne Parizet, Perception and Annoyance Due to Vibrations in Dwellings Generated From Ground 

Transportation: A Review, July 2015, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1260/0263-0923.34.4.413  

57 Geocomp Corporation, W. Allen Marr, Dealing with Vibration and Noise from Pile Driving, https://www.geocomp.com/files/articles/Dealing-with-

the-Vibration-Noise-of-Pile-Driving.pdf 

https://kort.viborg.dk/spatialmap
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1260/0263-0923.34.4.413
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I forhold til skader fra vibrationer på ejendomme viser erfaringer fra andre danske 

anlægsprojekter, at der er en risiko for bygningsskader ved nedramning af pæle i en afstand af 0-

15 meter og 0-25 meter, hvis det er særligt følsomme bygninger. Der vil ikke foregå 

rammearbejde inden for en afstand af 25 meter fra boliger, hvorfor der ikke er risiko for 

bygningsskade. 

 

Som følge af, at vibrationer kan virke generende og udløse en række midlertidige, negative 

helbredseffekter, vurderes det, at mennesker har en medium sårbarhed overfor vibrationer. 

Vibrationer vil i høj grad være knyttet til nærområdet. Det vurderes, at vibrationerne fra 

nedramning vil medføre en påvirkning af middel intensitet, da der er tale om kortvarige 

vibrationer i forbindelse med nedramning af pæle i kort afstand til den enkelte bolig. 

Vibrationerne fra trafikken vil strække sig over hele anlægsperioden på 9-12 måneder, men 

intensiteten vurderes at være middel, da genen kun vil stå på, når der kører en lastbil forbi den 

enkelte ejendom 2-4 gange i timen mellem kl. 7.00 og 18.00, men forholdsvis tæt på beboelser. 

Ved den travleste periode kan der forventes 4-6 lastbiler i timen. Samlet set vurderes 

konsekvensen for menneskers sundhed at være begrænset.  

 

11.5 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af menneskers sundhed: 

 

• Støj og vibrationer 

• Refleksioner 

 

11.5.1 Støj og vibrationer 

Ifølge bl.a. WHO er der veldokumenterede sammenhænge mellem støj, hjertekarsygdomme og 

tinnitus. Støj kan påvirke menneskers koncentrationsevne og evnen til at slappe af og sove.  
Ved længerevarende påvirkning kan støj derfor nedsætte livskvalitet og helbred.58, 59 Herudover 

er der bl.a. påvist sammenhænge mellem støj og irritation 60 samt støj og det mentale helbred for 

børn og unge61. Mennesker har derfor en høj sårbarhed over for væsentlig og vedvarende støj. 

 

De væsentligste støjkilder i driftsfasen af solcelleanlæg med trackersystem vil være 43 

fordelingstransformere og én transformerstation. Herudover etableres 839 inverterer samt 

blæsere til nedkøling, som dog vurderes til ikke at bidrage med væsentlig støj. Da den endelige 

placering af de enkelte inverterer og fordelingstransformere ikke kendes, er støjkilderne i 

forbindelse med beregning af støj fordelt jævnt ud i projektområdet. Det vurderes, at 

solcelleparkens tekniske installationer ikke kan give anledning til vibrationer, der kan medføre 

gerne for naboer. Støj og vibrationer fra driftstrafik forventes at være minimal, idet tilsyn kun vil 

ske i begrænset omfang. Støjudbredelsen fra solcelleanlæggets transformere og inverterer i 

driftsfasen fremgår af Figur 11-3. 

 

 
58 WHO – World Health Organization (2011) Burden of disease from environmental noise - quantification of healthy life years lost in Europe. World 

Health Organization 

59 Charlotte Clark, Clare Crumpler og Hilary Notley, Evidence for Environmental Noise Effects on Health for the United Kingdom Policyy Context: A 

Systematic Review of the Effects of Environmental Noise on Mental Health, Wellbeing, Quality of Life, Cancer, Dementia, Birth, Reproductive 

Outcomes, and Cognition, Int J Environ Res Public Health, 2020, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/393 

 

61 Rainer Guski, Dirk Schreckenberg og Rudolf Schuemer, WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on 

Environmental Noise and Annoyance, Int J Environ Res Public Health, 2017, https://www.mdpi.com/1660-4601/14/12/1539 
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Figur 11-3. Støjudbredelse fra Uhrevej solcellepark i driftsfase. 

Der er yderligere gennemført beregning af støjpåvirkningen i punkter ved de nærmeste naboer. 

Beregningspunkterne er placeret ved boligen på den konkrete ejendom, omkring 15 meter fra 

selve boligen i retning mod projektområdet. Støjgrænsen gælder i skel ved naboejendomme. Da 

matrikler ved ejendomme i det åbne land ofte er meget store, er det normalt praksis at placere 

støjberegningspunkt 15 meter fra boligen i retning mod den støjende aktivitet. 

Beregningsresultater sammenstillet med grænseværdierne kan ses af Tabel 11-1. 

 

Nabo Beregnet støjniveau 

Lr i dB(A) 

Støjgrænse i dB(A) 

(dag/aften/nat) 

Herningvej 59 23,4 55/45/40 

Munklindevej 79 25,0 55/45/40 

Ringparken 18 26,9 45/40/35 

Uhrevej 41 25,2 55/45/40 

Uhrevej 45 36,7 55/45/40 

Uhrevej 49 36,5 55/45/40 

Uhrevej 57 36,0 55/45/40 

Uhrevej 58 34,6 55/45/40 

Uhrevej 65 27,8 55/45/40 

Uhrevej 76 37,5 55/45/40 

Uhrevej 80 28,7 55/45/40 

Uhrevej 84 28,4 55/45/40 

Tabel 11-1. Beregnet støjniveau ved projektets nærmeste naboer i driftsfasen. Støjniveauet forekommer, når der 

er sol. Der er derfor ikke støj om natten. 

 

Som det ses af støjberegningerne, er grænseværdien for støj fra solcelleparken overholdt med 

god margin i både dag- og aftenperioden. Solcelleparken vil ikke være i drift, når der ikke er 

nogen sol, hvorfor der ikke vil være støj om natten og i en del af aftenperioden. Selvom 
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grænseværdier overholdes i dagperioden, kan støjen for enkelte dog stadig opleves som en gene, 

specielt på vindstille og varme dage. Når det blæser, vil støjen i højere grad falde i et med den 

øvrige baggrundsstøj fra f.eks. susen i træer. Fordelingstransformere etableres i en 

minimumafstand på 100 m til nærmeste naboer for at minimere en eventuel støjpåvirkning. 

 

Grænseværdier for lavfrekvent støj i boliger gælder indendørs og er erfaringsmæssigt overholdt, 

når de almindelige støjgrænser er overholdt i det eksterne miljø på grund af støjreduktionen i 

bygningens ydervægge. Samtidig er grænseværdien for almindelig støj overholdt med god 

margin. Der vurderes derfor samlet set ikke at være en påvirkning med lavfrekvent støj i 

projektets omgivelser. Grænseværdier for lavfrekvent støj er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens 

orientering nr. 9/1997 “Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer I eksternt miljø” 

 

Samlet set vurderes det, at intensiteten af støjen fra driftsfasen vil medføre en lav påvirkning af 

menneskers sundhed, da støjen i driftsfasen ligger under de vejledende grænseværdier i dag- og 

aftenperioden, og da der ikke vil være støj om natten og i de mørke timer, da solcellerne ikke er i 

drift. Samlet set vurderes påvirkningen af menneskers sundhed som følge af støj i driftsfasen 

derfor at være begrænset. 

 

11.5.2 Refleksioner 

Generelt har solpaneler en lav refleksionsevne og reflekterer lys dårligere end f.eks. almindelige 

vinduesglas og blanke glaserede tagsten, da solpanelets effektivitet afhænger af, at så meget 

sollys som muligt kan trænge ind i panelet. 

 

Refleksionen forekommer enten som en spejlende refleksion eller som diffus refleksion. Spejlende 

refleksion er forårsaget af direkte spejling af solen i solpanelets overflade, hvor indfaldsvinkel er 

lig udfaldsvinkel. Ved diffus refleksion reflekteres den indkommende stråling derimod i mange 

retninger. 

 

Følelsen af blænding afhænger af mængden af det tilbagekastede lys fra solpanelerne, der 

rammer øjet, samt kontrastforholdet til de øvrige overflader i området. Eksempelvis vil blænding 

føles værst mod en græsmark sammenlignet med en hvid baggrund, der forekommer om 

vinteren, hvis jorden er snedækket. 

 

Derudover afhænger blændingsfølelsen af, hvor i synsfeltet blændingskilden optræder, og hvor 

stor en del af synsfeltet, som kilden optager. Nethindens tilvænning og følsomhed overfor lys 

afhænger af de sete fladers indbyrdes luminans (mål for lystæthed på flade) i forhold til fladernes 

position i synsfeltet. I den primære synsretning kan øjet se i en høj detaljeringsgrad og er følsomt 

overfor høje luminanser. I øjets perifere synsfelt er detaljeringsgraden mindre. Blændingsgener 

opstår derfor oftest, når betragteren kigger direkte på blændingskilden. 

 

Solens position på himlen i forhold til et solcelleanlæg og betragteren har stor betydning i forhold 

genevirkningen. Samtidig har solcellepanelernes hældning stor betydning for, om der opleves 

gener fra anlægget. Hældningen skal derfor kunne reflektere lyset til synshøjde, før der er en 

gene. Afstanden til solcellerne har også stor betydning, da lyset spredes over afstand, så genen 

reduceres. Den mest kritiske position for blændingsgener er øst eller vest for anlægget i en 

afstand af under 100 meter.62 Omvendt, vil der ikke være nogle reflektionsgener, når beskueren 

står nord for anlægget og kigger mod syd. Herningvej ligger ca. 1,5 km mod nordvest. Grundet 

placering, afstand, terræn, bevoksning mv. vurderes der ikke at komme blændingsgener langs 

vejen. 

 
62 Teknologisk Institut i 2014:”Notat vedrørende refleksion fra solcelleanlæg” 
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For at reducere sandsynligheden for reflektionsgener tæt ved projektområdet og den generelle 

visuelle påvirkning etableres der beplantning rundt om projektområdet. Generelt etableres et 

afskærmende 3-rækket beplantningsbælte langs projektområdets ydre afgrænsning. Langs 

Uhrevej vil den skærmende bevoksning blive 6-rækket, hvorfor blændingsgener er usandsynlig. 

Der vil dog gå en kortere årrække fra etablering af den skærmende bevoksning til den fuldt 

dækker solcelleanlægget. 

 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke viden om tilfælde, hvor refleksioner fra solcelleanlæg 

har været til gene eller fare for luftfarten. Der er ca. 2,5 km til nærmeste landingsbane ved 

flyvestationen Karup nordvest for anlægget. Hovedlandingsbanen er øst – vest gående. Der er 

lavet beregninger for potentiel risiko for genskin/blænding ved landingsbanen med mulig 

indflyvning fra øst eller vest med en glidevinkel på 3 grader og ved kontroltårnet- se bilag B. 

Analysen viser, at der ikke forekommer blænding fra solcelleanlægget på de berørte flyvebaner 

eller kontroltårnet, formentlig grundet den store afstand.  

 

Blændingsgenerne vil afhænge af tidspunkt på dagen og varigheden af eventuelle gener vil 

derfor kort. Før der opstår gener, skal der være direkte kig ind til solcellepanelerne, hvilket der vil 

være i begrænset omfang fra naboer, veje og stier som følge af afstand, terræn, bebyggelse, 

beplantninger og bevoksninger. De nærmeste naboer er desuden i høj grad omkranset af 

eksisterende beplantning eller skjult bag øvrigt byggeri og der anvendes lavreflektionsoverflader 

og tætte beplantningsbælter. Samlet set vurderes intensiteten af blændingsgener derfor at være 

lav, og den samlede konsekvens er derfor begrænset.  

 

11.6 Vurdering af påvirkninger i afviklingsfasen 

I afviklingsfasen vurderes der ikke at være væsentlig støj- og vibrationspåvirkning fra aktiviteter 

inden for projektområdet. Der vil være en påvirkning med støj- og vibrationer fra tung trafik på 

offentlige veje. Påvirkningen vil svare til anlægsfasen. 

 

11.7 Afværgetiltag 

I anlægsfasen gennemføres følgende afværgetiltag: 

 

• Naboer skal orienteres mindst 14 dage før anlægsarbejdet igangsættes, og de skal oplyses 

en mere konkret periode for, hvornår der vil ske rammearbejde nær deres bolig.  

 

I driftsfasen gennemføres ingen afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kompensere for 

projektets påvirkninger af miljøet, da der ikke vil forekomme en væsentlig påvirkning af 

menneskers sundhed. 

 

11.8 Kumulative effekter 

Området hvor solcelleanlægget skal ligge, påvirkes i dag af støjkilder fra mindre veje, landbrug, 

Flyvestation Karup og motorsportsbanen. 

 

Solcelleanlægget placeres i et område, hvor der med flere støjkonsekvenszoner, som er belastet 

at støj, og hvor der ikke må etableres boliger eller udlægges arealer til støjfølsomme formål. 

Støjkonsekvenszonerene omfatter støj fra Flyvestation Karup og motorsportsbanen.  
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Støjbidraget fra solcellerne er omkring 20 dB under grænseværdierne for virksomhedsstøj og 

derfor så lille, at det ikke vil have væsentlige betydning for den samlede støj i området (støj fra 

veje, landbrug og Flyvestation Karup). Der også opleves støj fra motorsportsbanen, som 

solcelleanlægget grænser op til. Når der er aktivitet på motorsportsbanen, vil støjen herfra være 

den dominerende i området.  Samlet set vil støjbidraget fra solcelleanlægget have begrænset 

indflydelse på den samlede støj i området. 

 

11.9 Sammenfattende vurdering 

Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til menneskers sundhed er beskrevet i skemaet 

nedenfor, hvor påvirkningernes sårbarhed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og 

konsekvenser er sammenfattet. 

 
Miljøpåvirkning Sårbarhed Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægsfase      

Støj Høj Nærområde Middel Mellemlang Moderat* 

Vibrationer Medium Nærområde Middel Kort Begrænset 

Driftsfase      

Støj og 

vibrationer 

Høj Nærområde Lav Permanent Begrænset 

Refleksioner Lav Nærområde Lav Permanent Begrænset 

*Efter implementering af afværgetiltag angivet i afsnit 11.7. 

 

11.10 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for at iværksætte overvågning i forhold til påvirkning af 

menneskers sundhed.  
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12. JORDAREALER 

Kapitlet beskriver projektets påvirkning af jordarealer og planforslagenes betydning for 

arealanvendelsen i forbindelse med solcelleprojektet ved Uhrevej. Vurderingerne af projektets 

påvirkninger af jordarealer og planforslagenes betydning for arealanvendelsen er ens og er derfor 

sammenskrevet som en samlet vurdering i det følgende kapitel. 

 

12.1 Metode 

Påvirkningen af jordarealer og ændringen i arealanvendelsen vurderes på grundlag af det 

eksisterende jordareal med tilsvarende karakter i Danmark og Viborg Kommune. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af jordarealer og 

arealanvendelsen er tilstrækkeligt.  

 

12.2 Eksisterende forhold 

12.2.1 Arealanvendelsen i plan- og projektområdet 

Plan- og projektarealet ved Uhrevej er i dag landbrugsjord, der dyrkes konventionelt. 

Størstedelen af projektarealet er i Viborgs kommuneplan 2017-29 udpeget som særlig værdifuldt 

landbrugsområde. En mindre del af det nordlige område er udpeget som økologisk forbindelse, 

der binder naturområder udenfor projektarealet sammen. Derudover er der enkelte mindre 

lavbundsarealer inden for projektarealets sydvestlige område. Store dele af projektområdet er i 

kommuneplanen udpeget som lokaliseringsmulighed for biogasanlæg og som område til store 

husdyrbrug.  

 

I Danmark udgør landbrugsjord ca. 61% af jordarealerne. I Viborg Kommune har jordbrug 

generelt stor betydning, og ca. 58% af kommunens areal er landbrug63. I Viborgs kommuneplan 

er ca. 69.000 ha udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde, hvilket udgør lidt mindre end 

halvdelen af kommunens samlede areal.  

 

12.3 0-alternativet 

0-alternativet beskriver miljøforholdene i 2025, hvis projektet ikke realiseres. Hvis det er 

tilfældet, forventes anvendelsen af jordarealerne i projektområdet at forblive, som beskrevet 

under eksisterende forhold.  

 

12.4 Vurdering af påvirkninger i anlægs- og driftsfasen 

Planområdet omfatter 283 ha, og en vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan og realisering af 

solcelleprojektet vil få betydning for arealanvendelsen af området i den periode, hvor der er 

solceller på arealet. 

 

Arealforbruget til solcelleprojektet udgør ca. 0,4 % af de områder, der er udpeget som særlig 

værdifuldt landbrugsområde i Viborgs Kommuneplan 2017-2029. En mindre del af arealet udgøres 

af økologisk forbindelse og areal til vådområde. Indenfor den økologiske forbindelse opsættes der 

ikke solceller, og arealet til vådområde udgør en ubetydelig del af det samlede areal.    

 
63 Danmarks Statistik. https://www.statistikbanken.dk/arealdk 
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Plan- og projektområdet vil fremadrettet blive udpeget til teknisk anlæg, som muliggør etablering 

af et solcelleanlæg og tilhørende tekniske anlæg. Det vil dog fortsat være muligt med ekstensiv 

landbrugsdrift i form af fårehold og afslåning af græs, og det planlægges at området forsat kan 

anvendes til udbringning af kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand fra Karup 

Kartoffelmelfabrik. Der etableres græsdække under solcellerne med græsarter, der giver godt 

foder til får, er langtidsholdbart og med god tørkeresistens (ved evt. manglende nedbør under 

solcellerne). Ved afgræsning med får og/eller afslåning med fjernelse af græs, vil der blive fraført 

mindst den mængde næringsstoffer, der tilføres ved udbringning af kartoffelvaskevand64. 

 

Nettoarealet til etablering af solcelleanlæg med beplantningsbælter, interne veje mv., hvor der er 

fratrukket areal til eksisterende veje og nye faunapassager, udgør ca. 274 ha. Se Figur 12-1. 

 

De interne veje udgør ca. 6 ha, hvorefter der er ca. 268 ha til solcelleanlæg og 

beplantningsbælter.  

 

 

Figur 12-1 Projektområde og nettoareal til solceller. 

 

Karup Kartoffelmelfabrik udbringer i dag kartoffelvaskevand på i alt 143,15 ha inden for plan- og 

projektarealet og har således behov for et tilsvarende areal uanset opstilling af solceller. Det 

tilgængelige areal afhænger af hvor langt ind under solpanelerne, det er muligt at udsprede 

kartoffelvaskevandet og hvordan slæt af græs kan foretages omkring panelerne.  

 

Solceller på trackerstativer kan med nuværende teknologi tiltes til en maksimumvinkel på 55 

grader (se Figur 12-2). Det er muligt at høste afgrøder ind til ca. 10 cm fra benet. For at 

 
64 60 kg N/ha i kartoffelvaskevandet med en udnyttelsesgrad på 40 % jævnfør Vejledning i gødskning- og harmoniregler 2021/2022 

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/ 

 

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/


Rambøll - Solcelleprojekt ved Uhrevej, Viborg Kommune 

 

Doc ID RDK2021N00392-RAM-AS-00049 /  Version 0.1 

 

98/105 

synliggøre at Karup Kartoffelmelfabrik har tilstrækkeligt areal til rådighed, fratrækkes arealer 

under solcellerne, når de står i deres yderste position.  

 

 

Figur 12-2 Solceller på trackerstativer. Længden på panelet er 1133 mm. Længden fremgår ikke af figuren. 

 

Tabel 12-1 Arealopgørelse ved solceller på trackerstativer.  

Arealer der ikke kan 

benyttes til udspredning 
 Ha 

Interne veje  

(5,5 m bredde) 
10694 m * 5,5 m / 10.000 ha 5,88 ha 

Beplantningsbælter  

(10 m bredde) 
2200 m * 10 m / 10.000 ha 2,2 ha 

Beplantningsbælter 

(6 m bredde) 
17200 m * 10 m / 10.000 ha 17,2 ha 

Transformerstation - 0,5 ha 

Solceller 358514 paneler x 1,133 m x 1,576 m / 10.000 ha 58,25 ha 

 

Restarealet udgør således 184,6 ha, hvor der kan udbringes kartoffelvaskevand og kartoffel 

skyllevand 

 

For solceller på tracker stativer er der således tilstrækkeligt areal til Karup Kartoffelfabriks 

nuværende behov (143,15 ha) for at udsprede kartoffelvaskevand og kartoffelskyllevand. 

  

Sårbarheden i forhold til jordarealer generelt vurderes at være lav, da Danmark såvel som 

Viborg Kommune rummer store landarealer med landbrug af tilsvarende karakter som 

projektområdet. Til gengæld er sårbarheden i forhold til Karup Kartoffelmelsfabrik høj, da de har 

behov for arealer til udbringning af kartoffelvaskevand tæt på fabrikken. Påvirkningen ved 

ændringen fra landbrugsareal til et areal med produktion af grøn energi vurderes at være af lav 

intensitet, da arealet kan tilbageføres til landbrug, når anlægget nedtages. Ændringen sker i 

nærområdet, da det kun er projektområdet, der påvirkes, og varigheden af ændringen er lang, 

da anlæggets levetid er 30 år. Samlet set vurderes konsekvensen for jordarealer at være 

ubetydelig, da det er beregnet, at der er tilstrækkelige arealer til Karup Kartoffelmelfabriks, 

fortsatte udbringning af kartoffelvand. 
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12.5 Vurdering af påvirkning i afviklingsfasen 

Projektet forventes afviklet efter 30 år og arealerne reetableres til hidtidig anvendelse. I 

afviklingsfasen vurderes planforslagene og projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af 

miljøet.  

 

12.6 Afværgetiltag 

Det vurderes, at der ikke er behov for at gennemføre afværgetiltag. 

 

12.7 Kumulative effekter 

Flere solcelleanlæg (markanlæg) forventes etableret i de kommende år. Projektet ved Uhrevej er 

på ca. 264 MW, og der forventes en årlig udbygning på 1.100 MW i Danmark i perioden 2022 - 

2024. Derefter antages en udbygning på i størrelsesorden 500 MW årligt i perioden 2025 – 

203065. Det må derfor forventes at flere jordarealer fremover vil skifte karakter fra landbrugsjord 

til arealer med produktion af grøn energi. 

 

12.8 Sammenfattende vurdering 

Omkring 0,4% af landbrugsarealet i Viborg Kommune vil med en vedtagelse af planerne og en 

realisering af solcelleprojektet fremadrettet blive brugt til teknisk anlæg til produktion af grøn 

energi. Det vil dog forsat være muligt at opretholde ekstensiv landbrugsdrift i form af fårehold 

samt udbringning af vaskevand og skyllevand fra Karup Kartoffelmelfabrik på arealet. 

Solcelleanlægget har en forventet levetid på 30 år, hvorefter arealerne som udgangspunkt 

tilbageføres som landbrugsarealer. 

 

Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til jordarealer er beskrevet i skemaet nedenfor, 

hvor påvirkningernes sårbarhed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er 

sammenfattet. 

 

 
Miljøpåvirkning Sårbarhed Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvenser 

      

Anlægs- og Driftsfase      

Ændret arealanvendelse Lav-høj Nærområde Lav Lang Ubetydelig 

 

12.9 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for at iværksætte overvågning i forhold til påvirkning af 

jordarealer.  

 
 

  

 
65 Energistyrelsen 15.04.2021: Klimastatus og -fremskrivning 2021 (KF21): Solceller. Forudsætningsnotat nr. 4D. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/4d_kf21_forudsaetningsnotat_-_solceller_0.pdf  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/4d_kf21_forudsaetningsnotat_-_solceller_0.pdf
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13. MYNDIGHEDSBEHANDLING 

Ud over reglerne om miljøvurdering kræver etableringen af solcelleanlægget ved Uhrevej også 

tilladelse, dispensation og godkendelse efter en række andre love, hvor de væsentligste er nævnt 

i nedenstående.  

 

Der kan ske ændringer i love og bekendtgørelser fra Miljørapporten er udarbejdet til projektet 

gennemføres. Det skal i forbindelse med gennemførelse af projektet kontrolleres, at den anførte 

lovgivning og vejledninger stadig er gældende.  

 

13.1 Naturbeskyttelsesloven66 

Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter og deres 

levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige 

værdier.  

 

Naturbeskyttelsesloven omfatter samtidig bestemmelser for byggelinjer omkring skove jf. lovens 

§ 17. En mindre del af området er omfattet af skovbyggelinje og der skal fremsendes en 

ansøgning for etablering af anlæg inden for skovbyggelinjen. 

 

Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 29a stk. 1 må arterne på habitatdirektivets bilag IV ikke 

forsætlig forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden til følge. Desuden må yngle- 

eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges jævnfør 

naturbeskyttelseslovens § 29a stk. 2. Bilag IV arter og deres yngle- og rasteområder er vurderet i 

Kapitel 10 Biodiversitet. 

 

13.2 Habitatdirektivet67 

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig værdifuld 

natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget jf. EU’s habitatdirektiv og 

fuglebeskyttelsesdirektiv for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte 

naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. 

 

Habitatdirektivets ordlyd (artikel 6) er som udgangspunkt meget restriktiv og angiver, at der ikke 

må gives tilladelser eller vedtages planer mv., som kan beskadige eller ødelægge naturtyper eller 

arter på udpegningsgrundlaget. Før der kan gives tilladelse til et projekt, der berører et Natura 

2000-område, skal der derfor foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

væsentligt. Væsentlighedsvurderingen er fortaget i Kapitel 10 Biodiversitet. 

 

13.3 Landbrugsloven68 

Landbrugsloven er med til at sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsejendomme 

under hensyn til jordbrugsproduktion, natur, miljø og landskabelige værdier. En ejendom, som er 

pålagt landbrugspligt, forpligter ejeren til, at ejendommens jorder anvendes til jordbrugsmæssige 

formål. Det er Landbrugsstyrelsen, der er myndighed på landbrugsloven. 

 

 
66 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27.10.2021. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986  

67 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML  

68 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme. LBK nr. 116 af 06.02.2020. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/116  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/116
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13.4 Museumsloven69 

Lovens formål er bl.a. at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt at sikre varetagelse af 

opgaver, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder. Loven omfatter bl.a. arkæologiske og 

andre undersøgelser i forbindelse med fysisk planlægning, jordarbejder mv., bevaring af 

fortidsminder samt sten- og jorddiger. Loven kan have betydning for gennemførelse af projekter, 

fordi museet efter en besigtigelse kan beslutte, at arbejdet skal standses, og en arkæologisk 

undersøgelse foretages. I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er de ansvarlige 

museer blevet hørt om en arkivalsk kontrol.  

 

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder skal arbejdet standses, i det omfang det 

berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til det ansvarlige museum.  

 

13.5 Jordforureningsloven70 

Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller 

forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.  

 

Området indenfor plan- og projektområdet er hverken kortlagt eller områdeklassificeret. Opdages 

der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og Viborg 

Kommune skal underrettes.  

 

13.6 Byggeloven71  og bygningsreglementet 

Lovens formål er at sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder 

tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. 

 

Ved opsætning af solcelleanlæg skal der søges om byggetilladelse i henhold til 

bygningsreglementet. Der skal søges om nedrivningstilladelse i forbindelse med nedrivning af 

ejendommene på Uhrevej 50 og Uhrevej 54 herunder anmeldelse af byggeaffald. Evt. sløjfning af 

boringer skal foretages af en autoriseret brøndborer.  

 

13.7 Planloven72 

Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i 

arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for 

vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag 

med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk 

velstand. 

 

Hvis etablering af vandhul inden for den økologiske passage ikke er omfattet af planlovens 

bonusvirkninger, skal der ansøges om tilladelse til projektet jævnfør planlovens §35 til ændret 

arealanvendelse. 

  

 
69 Erhvervsministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014, https://www.retsinformation.dk/api/pdf/162504  

70 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. LBK nr. 282 af 27.03.2017. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282  

71 Bekendtgørelse af byggeloven. LBK nr. 1178 af 23.09.2016. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1178  

72 Bekendtgørelse af lov om planlægning https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157 

 

https://www.retsinformation.dk/api/pdf/162504
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1178
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157
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14. SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

Miljøpåvirkning 
Landskab 

Sårbarhed Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægsfase      

Visuel påvirkning af 

landskabet 

Medium Lokal/nærområde Middel Mellemlang Moderat 

Værdifuldt landskab Medium Nærområde Lav/middel Mellemlang Begrænset 

Skovbyggelinie Medium Nærområde Lav Mellemlang Begrænset 

Driftsfase      

Visuel påvirkning af 

landskabet 

Medium Lokal/nærområde Middel Lang Moderat 

Værdifuldt landskab Medium Nærområde Lav/middel Lang Begrænset 

Skovbyggelinie Medium Nærområde Lav Lang Begrænset 

 
Miljøpåvirkning 

Klima 

Sårbarhed Geografisk 

udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvenser 

Driftsfase      

Produktion af grøn energi Høj Global Lav Lang Væsentlig  

Ændret arealanvendelse Høj Global Lav Lang  Væsentlig  

 
Miljøpåvirkning 
Biodiversitet 

Sårbarhed Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægsfase      

Påvirkning af § 3 natur Høj Lokal Lav Mellemlang Ubetydelig 

Påvirkning af bilag IV-arter Høj Lokal Lav Kort-
Mellemlang 

Begrænset 

Påvirkning af planter og dyr i 
læhegn og skovbryn 

Lav Lokal Høj Lang Begrænset 

Økologisk forbindelse Høj Lokal Middel Kortvarig Ubetydelig 

Driftsfase      

Påvirkning af § 3 natur Høj Lokal Middel Lang Begrænset 

Påvirkning af bilag IV-arter Høj Lokal Lav Lang Ubetydelig 

Påvirkning af bilag IV 
arter/padder 

Høj Lokal Høj Lang Moderat (+) 

Påvirkning af øvrigt dyre- og 
planteliv 

Medium Lokal Middel Lang Moderat 

Økologisk forbindelse Høj Lokal Middel Lang Begrænset 

Afviklingsfase      

Påvirkning af § 3 natur Høj Lokal Lav Mellemlang Ubetydelig 

Påvirkning af bilag IV-arter Høj Lokal Lav Kort-
Mellemlang 

Begrænset 

 
Miljøpåvirkning 
Menneskers sundhed 

Sårbarhed Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægsfase      

Støj Høj Nærområde Middel Mellemlang Moderat 

Vibrationer Medium Nærområde Middel Kort Begrænset 

Driftsfase      

Støj og vibrationer Høj Nærområde Lav Permanent Begrænset 

Refleksioner Lav Nærområde Lav Permanent Begrænset 
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Miljøpåvirkning 
Jordarealer 

Sårbarhed Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvenser 

Anlægs- og Driftsfase      

Ændret arealanvendelse Lav-høj Nærområde Lav Lang Ubetydelig 
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BILAG A VISUALISERINGER 

BILAG B GENSKINSBEREGNINGER 

BILAG C STØJ OG VIBRATIONER  

 

 



Bilag A - Visualiseringer
Solcellepark Uhrevej

Viborg Kommune



Visualiseringer - Solcelleanlæg ved Uhrevej - Viborg Kommune

Figur A.1. Kort med fotopunkter ved solcellean-
læg ved Uhrevej.

Om visualiseringerne
Solcelleanlægget ved Uhrevej i Viborg Kommune er 
visualiseret fra 13 fotostandpunkter. Fotostandpunk-
terne er udvalgt i samarbejde med Viborg Kommune 
og er udvalgt så de illustrerer solcelleanlægget set 
fra naboer og væsentlige punkter i nærområdet. 
Fotopunkterne er vist på figur A.1. Fotopunkterne er 
nummerede og vist med fotovinkler, der viser det felt 
af landskabet, som ses på den enkelte visualisering. 
For enkelte fotopunkter er der udarbejdet to visu-
aliseringer, der illustrerer forskellige synsvinkler fra 
fotopunktet mod solcelleanlægget.

Ved hver visualisering er der først vist et foto af den 
nuværende situation set fra fotostandpunktet (eksis-
terende forhold). Derefter er der vist en visualisering 
af solcelleanlægget hhv. uden og med afskærmende 
beplantning. Fra enkelte fotopunkter vil solcellanlæg-
get ikke være synligt i landskabet. I de tilfælde er 
visualiseringen udarbejdet med en rød indtegning af 
solcelleanlægget, der illustrerer hvor solcelleanlægget 
er placeret bag eksisterende beplatning mv. 

På visualiseringerne med afskærmende beplantning er 
beplantningen vist fuldt opvokset og tæt som den om-
trentligt vil opleves i sommerhalvåret efter løvspring. 
Den afskærmende beplantningen vil de første år og i 
vinterhalvåret i hele solcelleparkens levetid have min-
dre skærmende effekt.



Visualiseringer - Solcelleanlæg ved Uhrevej - Viborg Kommune

Metode og usikkerheder
Mulige fejlkilder og usikkerheder samt forbehold 
vedrørende visualiseringer i dette visualiseringsmate-
riale:

Visualiseringerne er vejledende og må ikke anvendes 
som konkluderende visuelt billedmateriale, der kan 
tolkes som udtryk for anlæggets endelige konstruk-
tion, udstrækning, materialevalg og farver. Der tages 
forbehold for fejl og mangler som følge af svigt i ud-
styr, software og billedbehandling. 

Alle fotooptagelser til visualiseringerne er taget med 
kamera EOS 5D Mark IV med indbygget vaterpas. 
Der er anvendt zoomobjektiv Canon 24-70mm F2.8L 
IS USM. Fotos er taget med 24mm, 28mm og/eller 
50mm brændvidde. Alle fotos er taget på stativ, på tid 
og med libelle.

X, y og z-koordinater på diverse målte foto- og kon-
trolpunkter er udført med præcisions GPS af typen 
Trimble R10/R12 antenne med en TSC-7 controller, 
eller tilsvarende, med en usikkerhed ≤ 5 cm.

Den anvendte højdemodel/punktsky i Blender er im-
porteret fra kortforsyningen.dk/Qgis: En digital model 
af terrænets højde DVR90 (Dansk Vertikal Reference). 
DHM/terræn beskriver højden af landskabet. Alle 
objekter over terræn, såsom træer, huse, høstakke, 
halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til 
planlægning, projektering og landskabsanalyse.

Det anvendte koordinatsystem er ETRS89 / 
DKTM1,2,3 eller 4, samt DVR90

Der tages derfor forbehold for: 

• usikkerhed i x, y og z-koordinater i de opmålte 
foto- og kontrolpunkters placering.

• usikkerhed i forbindelse med kameraets ind-
byggede vaterpas/påsat libelle, vandret og lodret 
indstilling -lod og vater.

• usikkerhed på x,y og z-koordinater ved brug af 
den anvendte højdemodel/punktsky i WindPro/
Blender.

• usikkerhed i kortdata.
• endeligt valg af solcelleteknologi, dvs. paneltyp-

er, udseende, bærende konstruktion, højde og 
udstrækning.

Ændret projekt- og planafgrænsning
Der er foretaget mindre justeringer i projekt- og 
planområdets udstrækning efter visualiseringernes 
udarbejdelse (se figur A.1). Der er udtaget to mindre 
arealer på i alt ca. 2,5 ha og inddraget tre mindre 
arealer på i alt ca. 4,4 ha. Ændringerne vurderes kun 
at have begrænset betydning for de udarbejdede 
visualiseringer. Det er i det efterfølgende fremhævet 
hvilke visualiseringer, der vurderes at være påvirket af 
arealændringerne. 
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Anlægget vil med projektændringerne 
strække sig en smule længere mod vest, 
men vil fortsat være skjult bag eksister-
ende beplantning.
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Ejendommen bag beplantningen, 
Uhrevej 50, nedlægges og inddrages i 
projektet.
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Ejendommen bag beplantningen, 
Uhrevej 50, nedlægges og inddrages i 
projektet.
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Ejendommen bag beplantningen, 
Uhrevej 50, nedlægges og inddrages i 
projektet.
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Visualiseringer - Solcelleanlæg ved Uhrevej - Viborg KommuneFotopunkt 5 - Visualisering med beplantning
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Visualiseringer - Solcelleanlæg ved Uhrevej - Viborg KommuneFotopunkt 6 - Visualisering med beplantning
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Visualiseringer - Solcelleanlæg ved Uhrevej - Viborg KommuneFotopunkt 7 - Visualisering med beplantning
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Visualiseringer - Solcelleanlæg ved Uhrevej - Viborg KommuneFotopunkt 9 - Visualisering med beplantning
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Anlæggets udstrækning er reduceret, 
så der ikke etableres solceller vest for 
højspændingsledningerne.
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2021-09-09 IK 

Beregning af genskin ved Flyvestation Karup 

Klient: European Energy 

 

Der ønskes foretaget en beregning med værktøjet ForgeSolar med henblik på at bestemme de 

eventuelle gener fra et stort projekteret solcelleanlæg (272 hektar) i nærheden af Karup lufthavn. 

Opgave 

Der skal regnes på to tilfælde: 

a) Faste paneler (disse regnes orienteret mod syd og med hældning 25 grader fra vandret) 

b) Bevægelige paneler med 1-akset tracking (rækkerne regnes orienteret nord-syd) 

Der skal bestemmes i hvor høj grad der kan være gener ved indflyvning samt for personale i 

kontroltårn. 

Forudsætninger 

Området er skitseret på et kort som er tilsendt af European Energy: 

 

Figur 1 Oversigtskort hvor det fremgår at solcelleanlægget er placeret sydøst for landingsbanen 

Bilag B
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Figur 2 Placering af kontroltårn er nederst ved den lange skygge. Personer i tårnet har en øjenhøjde på cirka 19 m over 
terræn. 

Til at gennemføre beregningen bruges onlineprogrammet Forgesolar fra www.simsindustries.com  

Programmet beregner i hvilke perioder der er potentiel risiko for genskin/blænding forudsat at solen 
er fremme, der er således ikke taget højde for perioder med skyer. En nærmere beskrivelse kan 
findes på www.forgesolar.com/help/#fp  

Glastypen er valgt til ” Light textured glass with anti-reflection coating” som værende det mest 
realistiske. 

Der regnes med mulig indflyvning fra øst eller vest med en glidevinkel på 3 grader. Da det i store 

træk er areal, afstand og vinkler der er bestemmende for genskin i en bestemt retning, er hele 

anlægget modelleret med en simplere geometri end det skitserede projekt. 

 
Figur 3 Det modellerede anlæg og observationspunkter 

  

https://www.simsindustries.com/
https://www.forgesolar.com/help/#fp
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Resultat: 

Analysen viser at der ikke forekommer blænding fra solcelleanlægget på de berørte flyvebaner eller 
kontroltårnet, formentlig grundet den store afstand. Dette hverken med faste eller bevægelige 
moduler. 

Bemærk: Analysen siger ikke noget om risikoen for genskin på andre positioner, for eksempel langs 

veje eller ved bygninger. 

 

Bilag: To PDF udskrifter med beregningsresultater 
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NOTAT 
Projektnavn Uhrevej solcelleanlæg 

Projektnr. 1100047625 

Kunde European Energy A/S 

Notatnr. Støj 1 

Version 0.1 

Til European Energy 

Fra Søren Emil Rokkedal Wegner 

Kopi til Lone Godske 

  

Udarbejdet af SEWP 

Kontrolleret af STS 

Godkendt af LGOD 

  

1 Miljøvurderingsmetode 

Miljøvurderingsloven angiver ikke hvilke metoder, der skal anvendes til at 

gennemføre miljøvurderinger, men kun det omfang, som miljøvurderingerne 

skal have. I det følgende beskrives den overordnede metode til vurdering af 

projektets sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger.  

Bilag C
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Tabel 1-1 Kriterier for vurdering af miljøpåvirkninger. 

 

Miljøpåvirkningerne, som projektet kan medføre, vurderes systematisk ud fra en række kriterier, der 

danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljøpåvirkningen: 

 

Kriterier Beskrivelse Kategorier  

Sårbarhed  

 

Vurdering af sårbarhed er knyttet 

til selve miljøemnet. Sårbarheden 

over for en given påvirkning kan 

være bestemt af om miljøemnet 

kan gendannes, om det er 

resistent over for påvirkningen 

eller om det kan erstattes.  

Høj sårbarhed angiver typisk 

forhold som ikke kan 

gendannes eller erstattes.  

Medium sårbarhed kan 

være forhold der enten kan 

gendannes eller erstattes. 

Lav sårbarhed er ofte 

forhold som er robuste over 

for en given påvirkning, eller 

som let kan gendannes eller 

erstattes.  

Geografisk 

udbredelse 

 

Den geografiske udbredelse er 

knyttet til påvirkningens omfang 

og ikke til f.eks. projektets eller 

miljøemnets størrelse. 

 

Påvirkningen har en global 

eller grænseoverskridende 

effekt.  

Påvirkningen har en national 

udbredelse i en større del af 

Danmark. 

Påvirkningen er regional, 

dvs. en udstrækning på mere 

end ca. 10 km.  

Påvirkningen er lokal, dvs. 

med en udbredelse på mellem 

1-10 km.  

Påvirkningen har en lille 

udbredelse og dækker kun 

nærområdet. 

Intensitet  

 

Intensiteten af påvirkningen 

beskriver den kraft en aktivitet 

påvirker et miljøemne med.  

Høj intensitet, f.eks. 

omfattende terrænarbejde, 

støj over vejledende 

grænseværdier mm.  

Middel intensitet, der kan 

opleves kraftig, men som 

typisk ligger inden for f.eks. 

vejledende grænseværdier.   

Lav intensitet der ikke virker 

dominerende.  

Varighed  

 

Ved påvirkningens ”varighed” 

forstås hvor lang tid påvirkningen 

af et miljøemne strækker sig over. 

Varigheden kan være 

permanent, langvarig (op til 

flere år), mellemlang (op til 

flere måneder), kortvarig (op 

til flere uger). 
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1.1.1 Samlet konsekvens af miljøpåvirkningen 

De samlede konsekvenser af miljøpåvirkningerne vurderes på baggrund af de trin, der blev gennemgået 

i foregående kapitel, dvs. miljøemnets sårbarhed kombineret med påvirkningens sårbarhed, geografiske 

udbredelse, intensitet og varighed.  Vurderingen af konsekvensen er foretaget på baggrund af en samlet 

faglig vurdering og dermed ikke om en matematisk sum af de nævnte faktorer. 

 

Tabel 2 - Forklaring af kategorisering af påvirkningskriterer 

Kriterier Beskrivelse 

Væsentlig: Miljøemner, der påvirkes i væsentligt omfang, har 

høj eller medium sårbarhed. Ved en væsentlig 

miljøpåvirkning vil påvirkningen typisk have en stor 

udbredelse og/eller langvarig eller permanent 

karakter, og som kan medføre irreversible skader i 

betydeligt omfang. Afværgetiltag skal overvejes. 

Moderat: Miljøemner, der påvirkes i moderat omfang, har høj 

eller medium sårbarhed. Der forekommer 

påvirkninger, som typisk enten har et relativt stort 

omfang eller langvarig karakter og som måske kan 

give visse irreversible, men helt lokale skader. 

 

Begrænset: Miljøemner, der påvirkes i begrænset omfang, har 

typisk en lav sårbarhed. Miljøpåvirkningerne kan 

have et vist omfang eller kompleksitet, en vis 

varighed ud over helt kortvarige effekter, men 

medfører med stor sandsynlighed ikke irreversible 

skader. Miljøemner med mellem eller høj sårbarhed 

kan også blive påvirket i begrænset omfang, 

forudsat, at miljøpåvirkningen har lav intensitet, 

kort varighed og lokal udbredelse.  

Ingen/ubetydelig: Der forekommer mindre påvirkninger, som er lokalt 

afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden 

langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. 

Eller der forekommer ingen påvirkning. 

Positiv  Projektet medfører forbedrede forhold for et givent 

miljøemne. I det omfang det er muligt, beskrives 

det om konsekvenserne kan være af væsentlig 

betydning.  

 

2 Støj og vibrationer 

I det følgende vurderes omfanget af støj og vibrationer, som solcelleanlæg Uhrevej vil påvirke 

omgivelserne med i projektets anlægs- og driftsfase. Påvirkningerne er vurderet i forhold til de 

eksisterende forhold og omfatter: 

• Støj ved de nærmeste naboer i anlægsfasen  

• Vibrationer ved de nærmeste naboer i anlægsfasen 

• Støj og vibrationer i driftsfasen. 
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2.1 Metode og afgrænsning 

2.1.1 Støj 

Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: dB). 0 dB svarer til den svageste lyd et 

menneske kan høre. 120 dB er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. Ofte skrives ”dB(A)”, hvor 

"(A)" betyder, at angivelsen af støjniveauet er tilpasset den måde et menneske oplever støjen. Støj fra 

tekniske anlæg og anlægsarbejder er altid dB(A), også selvom der kun står dB. 

 

Skalaen for støj er logaritmisk. Det betyder, at man ikke uden videre kan lægge støjniveauer sammen. 

Hvis man fx lægger støjen fra to lige kraftige støjkilder sammen, bliver støjniveauet altid 3 dB højere. 

En ændring på 3 dB svarer altså til en fordobling eller halvering af støjen (f.eks. ved en fordobling eller 

halvering af antallet af ens støjkilder), men lyder kun som en lille ændring af det hørbare støjniveau. En 

ændring på 10 dB lyder som en halvering eller fordobling, men svarer til 10 gange så mange støjkilder 

eller en reduktion til en tiendedel.  

 

Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændring i støjniveau opleves på følgende måde: 

• 1 dB opleves som en meget lille ændring 

• 3 dB opleves som en netop hørbar ændring 

• 6 dB opleves som en væsentlig og tydelig ændring 

• 10 dB opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjen. 

 

Der kan være stor forskel på, hvordan støjen fra de forskellige støjkilder opleves af mennesker, også 

selvom støjniveauet i decibel er det samme. Der er også forskel på, hvordan forskellige mennesker 

oplever støj fra fx tekniske installationer, anlægsarbejde eller trafik, og i hvilken grad de føler sig 

generet af støjen.  

 

Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare impulser (slag, smæld, pludselige brag o. lign.) er støjen mere 

generende end en jævn støj. Det samme gælder, hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner, fx en 

hyletone fra en ventilator. 

2.1.2 Miljøstatus 

Eksisterende forhold er vurderet på baggrund af tilgængelige onlineoplysninger, herunder bl.a. 

Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort /1/. 

2.1.3 Miljøvurdering 

Vurdering af påvirkning af støj og vibrationer er udført på baggrund af beskrivelsen af projektets 

overordnede metode i kapitel 2.3. 

  

Vurdering af støj- og vibrationspåvirkninger tager udgangspunkt i erfaringsværdier fra andre 

sammenlignelige anlægsarbejder samt i de kildestyrker for støj, der er angivet i projektbeskrivelsen. 

 

Støj vurderes med udgangspunkt i den eller de arbejdsprocesser, som vurderes at være mest støjende i 

henholdsvis anlægsperioden og driftsfasen. Støjen beregnes ved hjælp af metoden beskrevet i 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” /2/. 

 

Vurdering af vibrationer er foretaget ud fra kendte kilder for vibrationer og deres placering, f. eks 

ramning af fundamenter. Undergrundens karakter har stor indflydelse på vibrationers udbredelse, 

ligesom bygningers konstruktion påvirkes og reagerer forskelligt. 
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Grænseværdier  

Støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder er omfattet af bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 

om miljøregulering af visse aktiviteter /3/. Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat grænseværdier, men 

myndigheder kan i forbindelse med anmeldelsen af arbejdet stille vilkår om f.eks. driftstider, 

grænseværdier, afværgetiltag mv., hvis anlægsarbejdet vurderes at kunne på virke naboer med støj 

eller vibrationer. 

 

Støj fra anlæg af solceller 

Inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal det anmeldes til Viborg Kommune. Viborg Kommune har ikke 

nogen forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter som angiver rammer, herunder 

grænseværdier, for anlægsstøj. Til vurdering af støj fra anlægsaktiviteter benyttes vurderingskriterier 

for anlægsstøjen som angivet i Tabel 2-1. Vurderingskriterierne er de samme som benyttes af en lang 

række af landets kommuner. 

 

Tabel 2-1 Vurderingskriterier for anlægsstøj. 

Tidsrum Vurderingskriterie for 

anlægsstøj 

Mandag – fredag                   kl. 

07.00 – 18.00 

Lr = 70 dB(A) 

Øvrige tidsrum samt søn- og 

helligdage 

Lr = 40 dB(A) 

 

Støj fra solceller i drift 

Til vurdering af støj fra driftsfasen benyttes grænseværdierne angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” /4/. De nærmest naboer er typisk boliger beliggende i åbent 

land. Kølvrå ligger imod nordvest og er et boligområde. De boliger som ligger i dette område er 

beskyttet af lavere støjgrænser, fra Miljøstyrelsens vejledning. Der er ikke registreret andre typer af 

støjfølsom anvendelse i nærheden af projektet. 

 

Tabel 2-2 Grænseværdier for støj fra virksomheder. 

Områdetype Mandag – 

fredag 

kl. 07 – 18 

Lørdag 

kl. 07 – 14 

 

 

Mandag – 

fredag 

kl. 18 – 22 

Lørdag 

kl. 14 – 22 

Søn- og 

helligdage 

kl. 07 – 22 

Alle dage 

kl. 22 - 07 

5 . Boligområder for 

åben og lav 

boligbebyggelse 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

8 . Boliger i det åbne 

land 

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 

De anførte støjgrænser er som udgangspunkt ækvivaleret støjniveauer midlet over fastlagte 

referencetidsrum og evt. korrigeret med tillæg for støjens karakter (toner eller impulser). 

Referencetidsrum kan ses nedenfor. 
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Tabel 2-3 Referencetidsrum. 

Dage  Tidsrum Midlingsperiode 

Mandag - 

fredag 

Kl. 07.00 – 

18.00 

Sammenhængende 8 timer med 

mest støj 

Lørdag Kl. 07.00 – 

14.00 

Hele perioden (7 timer) 

Lørdag Kl. 14.00 – 

18.00 

Hele perioden (4 timer) 

Søndag Kl. 07.00 – 

18.00 

Sammenhængende 8 timer med 

mest støj 

Alle dage Kl. 18.00 – 

22.00 

Mest støjende 1 time 

Alle dage  Kl. 22.00 – 

07.00 

Mest støjende ½ time 

 

Grænser for lavfrekvent støj 

Til vurdering af lavfrekvent støj og infralyd benyttes grænseværdierne angivet i Miljøstyrelsens 

orientering nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” /6/. Grænseværdierne 

kan ses i nedenstående tabel. 

 

Tabel 2-4 Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. 

Anvendelse Lavfrekvent støj 

10-160 Hz, 

dB(A) 

Infralyd 

dB(G) 

Beboelsesrum herunder rum i 

børneinstitutioner og lign. Kl. 

18-07 

20 85 

Beboelsesrum herunder rum i 

børneinstitutioner og lign. Kl. 

07-18 

25 85 

Kontorer, undervisningslokaler 

og andre lignende 

støjfølsomme rum 

30 85 

Øvrige rum i virksomheder 35 90 

 

Vejledende støjgrænser for støj fra vejtrafik (trafik på offentlige veje) findes i Vejledning fra 

Miljøstyrelsen nr. 4/2007 ”Støj fra veje” /5/. 

 

Grænser for støj fra veje 

Ved vurdering af støj fra veje benyttes indikatoren Lden, som er en vægtet døgnmiddelværdi. 

Vægtningen består i, at støjniveauer i aftenperioden korrigeres med +5 dB og støjniveauer i 

natperioden korrigeres med +10 dB før beregning af en middelværdi for hele døgnet. Formålet er at 

tage højde for, at støjen en mere generende i aften- og natperioden. I den forbindelse er dagperioden 

kl. 07-19, aftenperioden kl. 19-22 og natperioden kl. 22-07. 

 

Den vejledende støjgrænse for vejtrafikstøj ved boliger er Lden = 58 dB. Grænseværdien gælder på 

facader af boliger og på udendørs opholdsarealer omkring boligen. 
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Grænseværdien gælder principielt kun ved etablering af nye boliger, men der er praksis for også at 

benytte grænseværdien ved vurdering af gener ved eksisterende boliger. 

 

Grænseværdier for vibrationer 

Til vurdering af den genevirkning, de omkringboende kan have som følge af vibrationer fra 

anlægsaktiviteter eller aktiviteter i driftsfasen, anvendes Miljøstyrelsens grænseværdier i Orientering 

nr.9 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” /6/. Grænseværdier er generelle 

og anvendes som vurderingskriterier for både anlægsperioden og driftsfasen. 

 

Tabel 2-5 Miljøstyrelsens grænseværdier for vibrationer. 

Anvendelse Vejledende 

grænseværdi for 

mærkbare 

vibrationer 

Boliger i boligområder (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 

Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet) 

Law = 75 dB(KB)* 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18 

Kontorer, undervisningslokaler og lignende 

Law = 80 dB(KB)* 

Erhvervsbebyggelse Law = 85 dB(KB)* 

* Vægtet accelerationsniveau, Law angivet i dB(KB). 

 

Grænsen for netop mærkbare vibrationer er sædvanligvis Law = 71-72 dB(KB). 

 

Grænse for bygningsskadelige vibrationer er ikke reguleret ved lov. I praksis benyttes ofte den tyske 

norm DIN 4150-3 /7/ til vurdering af bygningsskadelige vibrationer.  

Normens grænseværdier for bygningsskadelige vibrationer ses nedenfor. 

 

Tabel 2-6 Grænseværdier for bygningsskadelige vibrationer. 

Anvendelse Grænseværdi for bygningsskadelige 

vibrationer, vpeak 

< 10 Hz 20 -> 40 

Hz 

50 -> 100 

Hz 

Industribygninger og 

infrastrukturanlæg 

20 mm/s 20->40 

mm/s 

40->50 

mm/s 

Normale 

bygningskonstruktioner som 

almindeligt kontorbyggeri, 

lejlighedskomplekser, 

parcelhusbyggeri mv. 

5 mm/s 5->15 

mm/s 

15->20 

mm/s 

Følsomme 

bygningskonstruktioner, 

herunder bevaringsværdige 

bygninger. 

3 mm/s 3->8 mm/s 8->10 

mm/s 
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Metode 

Støjpåvirkninger i forbindelse med anlæg og drift af solcelleanlæg Uhrevej er beregnet og vurderet på 

grundlag af kendskab til støjkilderne og deres kildestyrker. Støjpåvirkningen er beregnet for udvalgte 

scenarier. 

 

Støjudbredelsen er beregnet efter modellen beskrevet i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 

”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” /2/. I praksis er beregningerne udført vha. programmet 

SoundPLAN version 8.2, som indeholder den omtalte beregningsmodel. 

 

Der er i SoundPLAN udarbejdet en rumlig model af projektområderne og omgivelserne med bygninger, 

terræn og andet, som har betydning for støjens udbredelse. Bygninger og terrænoplysninger er 

indregnet i SoundPLAN på baggrund af data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 

DHM/Terræn (0,4 m grid) og GeoDanmark, september 2021. 

 

Støjbelastninger er beregnet i højden 1,5 meter over terræn. Terrænet i omgivelserne er generelt 

regnet akustisk porøst. I støjberegningerne er der ikke taget højde for eventuelt skærmende effekt fra 

solcellepanelerne. 

 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af støj og vibrationer er 

tilstrækkeligt. 

2.2 Miljøstatus og målsætninger 

Under eksisterende forhold forekommer støj eller vibrationskilder i projektområdet, fra de mindre veje, 

landbrug og lignende støjkilder. Desuden er området udsat for støj fra højspændingsledninger samt 

vindmøller.  

 

De kumulative effekter fra støj for eksisterende forhold og fremtidige forhold med solcellepanelerne i 

anvendelse undersøges i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

2.3 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Følgende aktiviteter vil jf. projektbeskrivelsen kunne påvirke omgivelserne med støj og vibrationer: 

• Nedramning af stativer for solcellepaneler 

• Transport af materialer på offentlige veje. 

2.3.1 Påvirkning fra nedramning af stativer for solcellepaneler 

I anlægsfasen vil den væsentligste støjende aktivitet være nedramning af stativer for solcellepanelerne. 

Nedramning af stativer vil vare i 3-4 måneder. Det skønnes at der kan nedrammes 700-800 stativer om 

dagen og det skønnes, at nedramningen vil forgå i 40 % af tiden over en arbejdsdag. Anlægsarbejdet 

planlægges at blive udført inden for normal arbejdstid på hverdage kl. 07-18. 

 

For nedramning af stativer benyttes kildestyrken LWA = 117 dB.  

 

Erfaringsmæssigt indeholder støj fra rammeaktiviteter impulser. Til beregningsresultater skal der derfor 

lægges et genetillæg på +5 dB til støjen grund af impulser ved nedramning.  

 

Arbejdet med nedramning af stativer til solcellepaneler vil flytte rundt inden for projektområdet 

efterhånden som arbejdet skrider frem. Intensiteten af støj ved naboer vil derfor kun være højest når 

arbejdet foregår lige ud for den enkelte ejendom. Resten af tiden vil intensiteten være lavere.  
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Ved nedramning af stativer til solcellerne vil op til 3 rammemaskiner være i drift samtidig. Det er ikke 

sandsynligt at rammemaskinerne er i drift på det samme sted i solcelleparken. Beregningerne tager 

derfor udgangspunkt i at rammemaskinerne er fordelt ud over lokalplanområdet.  

 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser ikke en konkret støjberegning, men viser hvor meget støj d

e enkelte naboer kan blive udsat for når anlægsaktiviteterne foregår lige ud for den enkelte ejendom. 

 

Støjudbredelses kurver fra nedramning af stativer kan ses af nedenstående figur.  

De naboer som ligger inden for den røde 70 dB(A) kurve kan i løbet af anlægsperioden blive udsat for 

støjniveauer over 70 dB(A) og naboer som ligger inden for den orange 60 dB(A) kurve kan i løbet af 

anlægsperioden blive udsat for støjniveauer over 60 dB(A) osv.  

 

 

Figur 1 - Støj fra ramning. 

 

Som det ses, er en række af de nærmest beliggende naboer inden for den røde kurve og vil hermed 

blive udsat for støj over 70 dB(A) i løbet af anlægsperioden. Denne overskridelse vil dog kun forekomme 

når anlægsarbejderne er lige ud for den enkelte ejendom. 

 

En ejendom er særligt udsat for støj, da den er placeret imellem anlæggene. Det omhandler Uhrevej 76. 
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Vibrationer 

Nedramning af stativer for solcellepanelser kan i kort afstand til bygninger give anledning til mærkbare 

vibrationer og i værste fald skader på bygninger. Det er vanskeligt at beregne udbredelsen af denne 

type vibrationer, men baseret på erfaringer fra andre danske anlægsprojekter kan følgende forventes. 

• Mærkbare vibrationer fra nedramning af stativer kan forekomme i bygninger inden for en 

afstand af ca. 110 meter. 

• Risiko for bygningsskader ved nedvibrering af stativer hvis afstand mellem anlægsaktivitet og 

bygning er mindre end 15 meter.  For særligt følsomme bygninger kan der være behov for 

større afstand (25 meter). 

 

En række naboejendomme kan risikere at blive udsat for mærkbare vibrationer, når der nedrammes 

stativer for solcellepanelerne tæt på ejendommen. 

 

De nærmest beliggende naboejendomme som kan risikere at blive udsat for mærkbare vibrationer er: 

 

Uhrevej 76 

Uhrevej 45 

Uhrevej 49 

Uhrevej 58 

Uhrevej 57 

Uhrevej 84 

2.3.2 Transport af materialer på offentlige veje 

I forbindelse med anlæg og etablering af solcelleparken vil der være transport af materialer til området. 

Transporten vil lokalt give anledning til en øget tung trafik på offentlige veje og hermed også en øget 

støj- og vibrationsbelastning. 

 

I den travleste periode forventes der op til 50-60 lastbiler pr. dag. 

 

Da lastbilerne vil køre af veje som normalt kun har en lille trafikintensitet, vil den øgede tunge trafik 

give anledning til en hørbar ændring i støjniveauet fra vejene. Naboer til følgende veje kan opleve at 

støjniveauet kan stige op til følgende i den travleste periode: 

 

Langs Uhrevej kan støjniveauet stige med op til 1 dB 

 

Den oplevede ændring i støjniveau kan ses i afsnit 2.1.1. 

 

Støjbelastningen fra de mindre veje er i dag lille og vil i anlægsperioden også være under 

grænseværdien for vejtrafikstøj på Lden = 58 dB. 

 

Tung trafik på de mindre veje som ikke er forberedt til tung trafik, kan give anledning til vibrationsgener 

ved de nærmest beliggende huse. Der kan ligeledes være en lille risiko for skader på bygninger som 

følge af den tunge trafik. Vibrationer af bygninger kan undertiden fremskynde skader, som ville være 

sket på et senere tidspunkt som følge af fx sætninger. For at minimere risikoen for gener og skader på 

bygninger, skal det sikres, at vejen er så plan som muligt uden huller eller bump ved riste og 

brønddæksler. Kørevejene bør derfor inspiceres inden igangsættelse af anlægsarbejdet.  

 

Det kan overvejes at gennemføre en fotoregistrering af de nærmest beliggende huse inden 

anlægsarbejdet.  
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2.3.3 Afværgeforanstaltninger 

Støj- og vibrationsgener fra nedramning af stativer til solcellepaneler kan reduceres ved (hvis 

jordbundsforholdene tillader det) at presse eller nedvibrere stativerne i stedet. Ved brug af disse 

metoder benyttes mindre energi til at nedbringe stativerne og hermed reduceres påvirkningen af støj og 

vibrationer ved naboerne. 

 

God information om anlægsarbejdet (hvorfor, hvornår, hvordan og hvor lang tid) til de berørte naboer, 

kan være med til at give bedre mulighed for at indstille sig på støjen og vibrationerne, og give forståelse 

og accept af evt. gener fra arbejdet. 

 

For at minimere vibrationspåvirkningen (og støjpåvirkningen) af naboerne fra tung trafik, kan der 

indføres hastighedsrestriktioner for lastbilerne når de kører på de mindre veje.  

2.3.4 Samlet vurdering 

Tabel 2-7 Vurdering af samlet konsekvens i anlægsfasen.  

Miljøpåvirkning Sårbarhed  

 

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet  Varighed  Konsekvens  

Støj fra 

anlægsaktiviteter 

Lav Nærområde Middel Kortvarig Begrænset 

Vibrationer fra 

anlægsaktiviteter 

Lav  Nærområde Middel 

 

Kortvarig Begrænset 

Støj fra transport 

på offentlige 

veje 

Lav Nærområde Middel Kortvarig Begrænset 

Vibrationer fra 

transport på 

offentlige veje 

Lav Nærområde Lav Kortvarig Begrænset 

 

2.4 Vurdering af på virkninger i driftsfasen 

2.4.1 Støj 

Der er gennemført støjberegninger for driftsfasen af Uhrevej solcellepark. 

De væsentligste støjkilder i driftsfasen af solcelleanlægget vil være en række fordelingstransformere og 

transformerstation. Herudover kommer en række inverterer som dog vurderes ikke at bidrage med 

væsentlig støj. 

 

Der vil blive etableret 839 inverterer i solcelleparken. For inverter benyttes kildestyrken LWA = 73,8 dB.  

 

Der vil blive etableret én fordelingstransformer pr. 3 MW. Det betyder, at der vil blive etableret 43 

fordelingstransformere i alt. For fordelingstransformere benyttes kildestyrken LWA = 89,1 dB.  

 

Der vil blive etableret én centralt placeret transformatorstation. For transformatorstationen benyttes 

kildestyrken LWA = 83,3 dB. 

 

Da den endelige placering af de enkelte inverterer og fordelingstransformere ikke kendes, er 

støjkilderne i forbindelse med beregning af støj fordelt jævnt ud i projektområdet. 

 

Støjudbredelsen fra solcelleparken i driftsfasen kan ses af nedenstående figur.  
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Der er yderligere gennemført beregning af støjpåvirkningen i punkter ved de nærmeste naboer. 

Beregningspunkterne er placeret ved boligen på den konkrete ejendom, omkring 15 meter fra selve 

boligen i retning mod projektområdet. 

Beregningsresultater sammenstillet med grænseværdierne kan ses af nedenstående tabel. 

 

Tabel 2-8 Beregnet støjniveau ved projektets nærmeste naboer i driftsfasen. Støjniveauet forekommer, 

når der er sol. Der er derfor ikke støj om natten. 

Nabo Beregnet støjniveau 

Lr i dB(A) 

Støjgrænse i dB(A) 

(dag/aften/nat) 

Herningvej 59 23,4 55/45/40 

Munklindevej 79 25,0 55/45/40 

Ringparken 18 26,9 45/40/35 

Uhrevej 41 25,2 55/45/40 

Uhrevej 45 36,7 55/45/40 

Uhrevej 49 36,5 55/45/40 

Uhrevej 57 36,0 55/45/40 

Uhrevej 58 34,6 55/45/40 

Uhrevej 65 27,8 55/45/40 

Uhrevej 76 37,5 55/45/40 

Uhrevej 80 28,7 55/45/40 

Uhrevej 84 28,4 55/45/40 

 

Figur 2-2 Støjudbredelse fra Uhrevej solcellepark i driftsfase. 
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Som det ses af resultater af støjberegninger, er grænseværdien for støj fra solcelleparken overholdt 

med god margin i både dag- og aftenperioden. Solcelleparken vil ikke være i drift når der ikke er nogen 

sol. Der vurderes derfor at der ikke være nogen væsentlig støj i natperioden (og del af aftenperioden). 

2.4.2 Vibrationer 

Det vurderes ikke, at solcelleparkens tekniske installationer kan give anledning til vibrationer, der kan 

medføre gerne for naboer. 

2.4.3 Lavfrekvent støj 

Grænseværdier for lavfrekvent støj i boliger (se /6/) gælder indendørs og er erfaringsmæssigt 

overholdt, når de almindelige støjgrænser er overholdt i det eksterne miljø, på grund af støjreduktionen 

i bygningens ydervægge. Samtidig er der stor afstand til anlæggets nærmeste naboer og 

grænseværdien for almindelig støj er overholdt med god margin. Der vurderes derfor samlet set ikke at 

være en påvirkning med lavfrekvent støj i projektets omgivelser. 

2.4.4 Afværgetiltag 

Der vurderes ikke at være behov for afværgetiltag i forhold til støj og vibrationer fra projektet.  

2.4.5 Samlet vurdering 

Tabel 2-9 Vurdering af samlet konsekvens i driftsfasen.  

Miljøpåvirkning Sårbarhed  

 

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet  Varighed  Konsekvens  

Støj i driftsfasen Lav Nærområde Lav Permanent Ingen/ubetydelig 

Vibrationer i 

driftsfasen 

Lav Nærområde Lav Permanent Ingen/ubetydelig 

Lavfrekvent støj 

i driftsfasen 

Lav Nærområde Lav Permanent Ingen/ubetydelig 

 

2.5 Vurdering af påvirkninger i nedtagningsfasen 

I nedtagningsfasen vurderes der ikke at være væsentlig støj- og vibrationspåvirkning fra aktiviteter 

inden for projektområdet. 

 

Der vil være en påvirkning med støj- og vibrationer fra tung trafik på offentlige veje. Påvirkningen vil 

svare til anlægsfasen. 

 

Tabel 2-10 Vurdering af samlet konsekvens i nedtagningsfasen.  

Miljøpåvirkning Sårbarhed  

 

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet  Varighed  Konsekvens  

Støj fra 

nedtagningsaktiviteter 

Lav Nærområde Lav Mellemlang Ingen/ubetydelig 

Vibrationer fra 

nedtagningsaktiviteter 

Lav Nærområde Lav Mellemlang Ingen/ubetydelig 

Støj fra transport på 

offentlige veje 

Lav Nærområde Middel Mellemlang Begrænset 

Vibrationer fra 

transport på offentlige 

veje 

Lav Nærområde Lav Mellemlang Begrænset 
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2.6 Overvågning 

Forud for anlægsfasen er det praksis at foretage en fotoregistrering af de naboejendomme som 

beliggende tættest på de veje som vil få en øget trafik med tunge køretøjer i anlægsfasen. Det vil 

hermed være muligt at dokumentere, om eventuelle revner eller lignende er kommet før eller efter 

anlægsarbejdet. 

2.7 Kumulative effekter 

Området hvor solcelleanlægget skal ligge, har i dag eksisterende støjkilder fra mindre veje i området og 

flyvestationen Karup. 

 

Støjbelastningen fra solcellerne er omkring 20 dB under grænseværdierne og derfor så lille, at det ikke 

vil rykke betydeligt ved den eksisterende støj i området, fra veje og flyvestationen Karup. 

2.8 Eventuelle usikkerheder og mangler 

Det vurderes, at grundlagt for at vurdere projektets påvirkninger af støj og vibrationer er tilstrækkeligt. 

3 Referencer 

/1/ Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort https://mst.dk/luft-stoej/stoej/kortlaegning-af-stoej-og-

handlingsplaner/stoejkortet/  

/2/ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. 

/3/ Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. 

/4/ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. 

/5/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 ”Støj fra veje”. 

/6/ Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. 
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