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1 Indledning
Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et jord-
baseret solcelleanlæg på ca. 160 MW ved Nylandsmose. For at realisere 
projektet er der - sammen med denne miljørapport - udarbejdet forslag til et 
kommuneplantillæg samt forslag til en lokalplan for området.  
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkre-
te projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer), skal der 
udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer indenfor fysisk 
planlægning og arealanvendelse, hvis planen fastlægger rammerne for frem-
tidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 eller 2, eller 
hvis planen medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt be-
skyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.
Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da der gives mulighed 
for etablering af en solcellepark, som er omfattet af lovens bilag 2, punkt 3a) 
Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, 
som ikke er omfattet af bilag 1). Planområdet ligger nær Natura 2000-områ-
de nr. 169, og der er derfor foretaget en Natura 2000 væsentlighedsvurde-
ring. Planforslaget vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af det 
internationale naturbeskyttelsesområde.

1.1 Indholdet i miljøvurderingen
Ifølge § 12 og bilag 4 i miljøvurderingsloven skal en miljørapport indeholde 
følgende elementer: 
•  En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbin-

delse med andre relevante planer. 
•  De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige 

udvikling, hvis planen ikke gennemføres. 
•  Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. 
•  Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller pro-

grammet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for 
miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter Fuglebeskyttelsesdi-
rektivet (79/409/EØF) og Habitatdirektivet (92/43/EØF). 

•  De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fælles-
skabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller 
programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget 
hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. 

•  Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgs-
mål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sund-
hed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer. 

•  Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje 
enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller 
programmets gennemførelse. 

•  En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været 
behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, 
herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller 
mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede 
oplysninger. 

•  En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, 
jf. § 14 i miljøvurderingsloven. 

•  Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte 
punkter. 
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Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af en Natura 2000 Væsentlig-
hedsvurdering udarbejdet i marts 2020, samt eksisterende og tilgængeligt 
materiale. Der er foretaget besigtigelse af lokaliteter med beskyttet natur. 
Der er endvidere foretaget fotoregistreringer, som blandt andet har dannet 
baggrund for udarbejdelse af visualiseringer i forbindelse med vurderingen af 
den visuelle, landskabelige påvirkning.

2 Ikke teknisk resumé 
Næstved Kommune har udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg for at 
give mulighed for etablering af en solcellepark ved Nylandsmose syd for 
Vejlø. Der er ligeledes udarbejdet forslag til lokalplan for den planlagte sol-
cellepark. Planområdet omfatter et areal på ca. 183 ha, hvoraf der kan opstil-
les solcellepaneler på ca. 166 ha.
Lokalplanen vil give mulighed for opstilling af parallelle rækker af stativer 
med solcellepaneler med en hældning på mellem 15 og 40 grader i forhold til 
vandret plan samt tilhørende invertere, transformere og teknikbygninger. An-
læggene vil have en højde på maksimalt 3 meter, og solcelleparken vil blive 
indhegnet med et trådhegn med en højde på maksimalt 2 meter og omgivet 
af beplantningsbælter med en højde på minimum 4 meter. Arealerne under 
og mellem solcellepanelerne vil fremstå som græs arealer, der forventes at 
blive afgræsset af eksempelvis får. Interne veje / passager vil som udgangs-
punkt ligeledes fremstå som græsarealer, men de primære færdselsarealer 
i tilknytning til teknikbygninger mv. kan evt. anlægges som veje med en 
permeabel belægning som grus eller lignende med en bredde på 3 meter. 
Eksisterende vej langs den sydlige del af planområdet i forbindelse med tre 
eksisterende vindmøller udlægges dog med en bredde på 4 meter.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere en ny 50/10 kV transfor-
matorstation i den nordlige del af lokalplanområdet med en teknikbygning på 
op til 80 m2 og en højde på op til 5 meter, tekniske anlæg på op til 7 meters 
højde samt op til fire master med lynafledere på op til 12 meters højde. Der 
etableres særskilt indhegning med trådhegn omkring transformerstationen.
Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der 
er i denne forbindelse foretaget en afgrænsning af, hvilke miljøforhold, der er 
relevante, og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af plan-
forslagene. På baggrund af afgrænsningen er følgende emner behandlet i 
miljørapporten:

Visuel påvirkning af naboer og landskab
Solcelleanlæggets relativt lave højde betyder, at store dele af solcellepane-
lerne vil være skjult på grund af eksisterende bebyggelse og beplantning i 
landskabet. Herudover vil beplantningsbælter omkring solcelleparken på sigt 
kunne sløre eller helt skjule anlægget. Solcellepanelerne vil desuden være 
antirefleksbehandlede, hvilket minimerer visuelle gener for de nærmeste 
beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje. Der ligger ingen nabo-
beboelser, som ikke er ejet af Gavnø Gods, indenfor en afstand af ca. 300 
meter fra solcelleområdet. Lokalplanen sikrer en respektafstand på mindst 
100 meter mellem solcelleanlægget og de nærmeste beboelser. Der er dog 
tre beboelser, som ligger nærmere end 100 meter fra solcelleanlægget, hvor 
der er foretaget en individuel vurdering af en mulig påvirkning. Ved disse 
ejendomme er afstanden tilpasset i henhold til ejendommenes placering, 
væsentlig påvirkning og udsyn. 
Eventuel ny 50/10 kV transformatorstation vil blive placeret i den nordlige 
del af lokalplanområdet omkring 250 meter fra nærmeste nabobeboelse og i 
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stor afstand til offentlige veje, hvilket i sig selv begrænser synligheden. Hertil 
kommer, at transformatorstationen er planlagt placeret i forbindelse med  en 
remise, hvor eksisterende beplantning vil bidrage til at afskærme de tekniske 
anlæg.
Der findes 3 mellemstore vindmøller med en totalhøjde på 54 meter be-
liggende ved den sydlige afgrænsning af området. Beplantningsbælterne 
omkring solcelleparken vil ikke blot kunne afskærme udsynet til solcellean-
læggene, men de vil også kunne begrænse udsynet til de 3 eksisterende 
vindmøller set fra bl.a. Vejløvej. 
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at have væsentlig betydning for 
det bevaringsværdige landskab omkring Nylandsmose eller de oplevelses-
muligheder, der knytter sig hertil. Solcelleparken vil være lavt beliggende i 
landskabet, og  anlægget vurderes desuden ikke at være synligt fra vandom-
råderne og fra kysterne. 
De samme forhold gør sig gældende i forhold til eventuel påvirkning af det 
større sammenhængende landskab, hvor der ikke vurderes at ske en væ-
sentlig påvirkning.
De udpegede kirkeomgivelser omkring Vejlø Kirke berøres ved solcellepar-
kens nordvestlig del. Oplevelsen af kirken påvirkes ikke væsentligt.
Det udpegede værdifulde kulturmiljø i det åbne land i forbindelse med de 
inddæmmede arealer ved Nylandsmose vurderes ikke at blive påvirket 
væsentligt, da de visuelle oplevelsesmuligheder særligt knytter sig til den 
gamle vindmølle og de øvrige anlæg ved dæmningen mod Dybsø Fjord syd 
for lokalplanområdet.  

Figur 1. Placering af lokalplanområdet for solcelleparken.

Planområde

Byggefelt (solceller)

Byggefelt (transformatorstation)

Beplantningsbælte
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Der er ingen beskyttede fortidsminder, som vil blive påvirket af solcellean-
lægget, men det anbefales, at Museum Sydøstdanmark kontaktes forud for 
anlægsarbejderne med henblik på en arkæologisk forundersøgelse af de 
berørte arealer. Der er enkelte beskyttede sten- og jorddiger langs dele af 
planområdets afgrænsning, men ingen af disse vil blive berørt af de planlagte 
anlæg.

Øvrige miljømæssige forhold
Støj
I anlægsfasen skal Næstved Kommunes regulativ for bygge-, anlægs- og 
nedrivningsaktiviteter overholdes. Anlægsarbejderne forventes at foregå på 
hverdage i dagtimerne inden for normal arbejdstid mellem kl. 7 og 18.
I driftsfasen skal solcelleparken overholde de vejledende støjgrænser i Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’. De vejleden-
de grænseværdier for de nærmest liggende enkeltboliger vil være 55 dB(A) 
om dagen, 45 dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om natten.
I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Den samlede støj ved den enkelte nabobe-
boelse afhænger af de konkrete typer af invertere og transformere samt af 
deres antal og placering i forhold til nabobeboelserne. Som forudsætning for 
ibrugtagning af solcelleparken stilles der i byggetilladelsen krav om doku-
mentation for, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de omkring-
liggende beboelser i det åbne land.

Rekreative forhold
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke rekreative interesser 
i væsentligt omfang.

Luftforurening og klima
Solcelleanlægget vil årligt kunne producere cirka 141 mio. kWh og dermed 
producere en strømmængde, der svarer til forbruget i 35.200 husstande. Set 
i forhold til gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet 
til forbrug i Danmark i 2019, vil anlægget årligt spare miljøet for udledning 
af cirka 20.400 tons CO2. Anlægget vil årligt spare miljøet for udledning af 
op til 107.600 tons CO2 ved fortrængning af el produceret på kulkraftværker 
(2017-tal). Etablering af solcelleanlægget kan bidrage til opfyldelse af kom-
munens klimamål.

Ressourcer og affald
Solcelleparkens produktion af cirka 141 mio. kWh om året vil reducere 
mængden af reststoffer fra konventionel energiproduktion. Set i forhold til 
gennemsnitsværdier for udledning ved produktion af elektricitet til forbrug i 
Danmark i 2019, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 2.300 ton 
slagger og flyveaske. Set i forhold til udledningen ved kulproduceret elek-
tricitet (2017-tal), vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 7.600 ton 
slagger og flyveaske.

Overfladevand og grundvand
Overfladevand nedsives på marken og bortledes via dræn til afvandingska-
nalerne, hvorfra det pumpes ud i Dybsø Fjord syd for planområdet. Der er to 
mindre søer og et vandløb i kanten af - eller umiddelbart udenfor - planområ-
det, og ved etablering af solcelleparken vil der blive holdt en respektafstand 
på mere end 20 meter mellem søerne og stativer med solcellepaneler samt 



7

Miljørapport

de tilhørende transformere, teknikbygninger, beplantningsbælter og eventu-
elle grusveje. Tilsvarende vil der blive holdt en afstand på minimum 5 meter  
i forhold til vandløbet. 
Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD). 
Området er ikke omfattet af indvindingsoplande uden for områder med særli-
ge drikkevandsinteresser (OSD), herunder nitratfølsomme indvindingsområ-
der (NFI), eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes 
arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne i solcellepar-
kens levetid forventes at blive afgræsset af eksempelvis får. De græssende 
får vil i begrænset omfang tilføre organisk gødning, men der vil fremover ikke 
blive tilført handelsgødning eller anvendt pesticider på solcelleparkens are-
aler. På denne baggrund vurderes den fremtidige arealanvendelse at være 
af mere grundvandsbeskyttende karakter ligesom der vil være en reduceret 
påvirkning af overfladevand, herunder områdets søer og vandløb.
Solcellepanelerne er el-producerende og indeholder ingen væsker eller lig-
nende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser.   
Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemiddel 
og isolation. Transformerne er forsynet med foranstaltninger, der forhindrer 
udslip. Der vil derfor ikke være risiko for udslip af olie til jord, grundvand og 
overfladevand. 
Ved etablering af eventuel ny transformerstation etableres store opsam-
lingskar i beton under transformeren, og overfladevand udledes via en 
olieudskiller til sivebrønd eller eventuelt til offentlig kloak i henhold til vilkår 
i spildevands tilladelse. Ved bortledning af overfladevand vil der derfor ikke 
være risiko for, at eventuelt oliespild fra transformeren bliver spredt. 
Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder anti-
refleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.

Natur (§ 3 arealer, skovbyggelinjer, Natura 2000-områder og bilag IV arter)
Planområdet består overvejende af intensivt dyrkede markarealer, men der 
er to mindre søer, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. Det ene af vandhullerne er beliggende i planområdets kant i den sydvest-
lige del af planområdet. Det andet vandhul ligger i kanten af skoven i den 
nordøstlige del af planområdet i tilknytning til et areal med beskyttet mose. 
Herudover er der et beskyttet vandløb i den sydøstlige del af planområdet.  
I juli 2019 er der foretaget en besigtigelse af projektområdet inkl. de to vand-
huller og mose-arealet ved planområdets grænse. Etableringen af solcelle-
parken på de omkringliggende markarealer vurderes ikke at påvirke vandhul-
lerne og livet i dem i væsentligt omfang.
Større dele af planområdet ligger inden for skovbyggelinjer omkring Basnæs 
Skov og Basnæs Plantage mod øst og Vejlø Skov mod vest. Der kræves 
ikke dispensation, når der er meddelt landzonetilladelse til de dele af sol-
celleanlægget, som ligger inden for skovbyggelinjerne. Der vil blive holdt en 
afstand på minimum 30 meter til de skovbryn, hvorfra skovbyggelinjerne er 
fastlagt. Herved vurderes skovbrynenes værdi som levested og sprednings-
vej for dyre- og planteliv at kunne opretholdes. Det vurderes endvidere, at 
udsynet til skovbrynene kun i mindre omfang vil blive begrænset af solcelle-
anlægget og de omkransende beplantningsbælter fra de vejstrækninger, der 
ligger inden for skovbyggelinjerne.   
Samlet set vurderes det, at opsætningen af solcelleanlæg ved Nylandsmose 
ikke vil medføre væsentlige påvirkninger i Natura 2000-område nr. 169 ’Ha-
vet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde’ eller af de arter 
og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Områdets integritet 
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vurderes desuden ikke at blive væsentligt påvirket, og projektet vil ikke på-
virke muligheden for at bevaringsmålsætningen for området opnås. For ikke 
at forstyrre ynglende havørn i Basnæs Skov øst for planområdet forudsættes 
det, at anlægsarbejder inden for en afstand af 500 meter fra reden fortrins-
vis udføres i perioden september til december og som minimum uden for 
perioden 1. februar til 1. august, hvilket vil indgå som vilkår i byggetilladelse 
og landzonetilladelse.
Det vurderes ligeledes, at områdets økologiske funktionalitet for de relevante 
bilag IV-arter vil blive opretholdt.

Kystnærhedszone
Planområdet ligger i kystnærhedszonen. Den planlægningsmæssige begrun-
delse for placeringen er, at der i forvejen er opstillet tre vindmøller. Solcel-
leanlægget har desuden en begrænset højde og placeres på lavtliggende 
arealer, hvor terræn og skovarealer afskærmer anlægget, så påvirkningen af 
kystlandskabet er lille. Solcelleanlægget vil ikke begrænse offentlighedens 
adgang til kysten.

Lavbund
Størstedelen af planområdet er placeret på lavbundsarealer, herunder 
lavbundsarealer, der kan genoprettes. De tekniske anlæg i forbindelse med 
solcelleanlægget udformes så de i et vist omfang kan tåle periodevis over-
svømmelse. Solcelleanlægget vil ikke forhindre, at det naturlige vandstands-
niveau kan genskabes, når driften af anlægget ophører. Det forudsærttes, at 
der i  landzonetilladelsen til solcelleanlægget fastsættes vilkår om, at anlæg-
get skal fjernes senest 35 år efter at det er opført. 

Materielle goder (socioøkonomiske forhold)
Ejere, der vurderer, at opstillingn af solcelleanlægget påfører deres bebo-
elsesejendom et værditab, kan anmelde krav på betaling af værditab til 
Energistyrelsen. Opstiller af solcelleanlægget er endvidere forpligtet til at 
tilbyde en årlig VE-bonus til husstande med bopæl i beboelsesejendomme, 
som helt eller delvist er beliggende i en afstand af op til 200 meter fra solcel-
leanlægget. Opstiller af solcelleanlægget er desuden forpligtet til at indbetale 
et beløb til en grøn pulje, der administreres af kommunen, og de indbetalte 
midler vil potentielt komme lokalsamfundet til gode, dersom der søges om 
tilskud til projekter i nærområdet.

0-alternativ
Der er ikke undersøgt egentlige alternativer udover det såkaldte 0-alternativ, 
der betegner situationen, hvor planforslagene ikke vedtages. Dette vil inde-
bære, at den hidtidige intensive landbrugsdrift fortsætter, og der vil ikke blive 
sparet miljøet for CO2 og andre forurenende stoffer. 

Overvågning
I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil det blive overvåget, at solcelle-
parken etableres som forudsat i lokalplanen.
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3 Planforslagene 
3.1 Eksisterende forhold 
Det samlede planområde omfatter et areal på i alt cirka 183 ha, hvoraf de 
kan opstilles solcellepaneler på cirka 166 ha. Arealerne til solcelleparken 
anvendes i dag til landbrugsdrift. Dele af området er kunstigt inddæmmet og 
størstedelen af området er lavbundsareal, herunder lavbundsareal, der kan 
genoprettes.
Lokalplanområdet for solcelleparken er afgrænset, så der ikke indgår arealer 
inden for strandbeskyttelseslinjen, og der indgår endvidere ikke arealer 
inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring gravhøje. Solcelleområdet 
berører heller ikke et kulturarvsareal mod syd, som strækker sig langs ky-
sten fra Basnæs til kysten nord for Vejlø Skov.
Større dele af lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinjer omkring 
henholdsvis Basnæs Skov og Basnæs Plantage mod øst og Vejlø Skov mod 
vest.
I lokalplanområdets kant er der tre mindre arealer med beskyttet natur (§3 
områder) og i den sydøstlige del af området er der et beskyttet vandløb. Der 
er desuden tre beskyttede diger, dels langs den sydøstlige afgrænsning mod 
Basnæs Skov, dels mod nord ved Basnæs Plantage og nord herfor. 
Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD), 
men uden for indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsom-
råder (NFI), og uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
I den sydlige del af planområdet står tre vindmøller.
Der er få beboelser tæt på området, og de ejes alle af Gavnø Gods. Der er 
mere end 300 meter til nærmeste beboelse, som ikke ejes af godset. 

3.2 Fremtidige forhold 
Vejadgang til solcelleparken skal foregå fra Vejløvej og fra den eksisterende 
grusvej til de tre eksisterende vindmøller.
Solcelleparken vil bestå af solcellepaneler placeret på stativer med en sam-
let maksimal højde på 3 meter. Stativerne med solcellepaneler forventes at 
bestå af sektioner på cirka 40 meters længde og cirka 4,0-5,5 meters bred-
de, der opstilles i parallelle, sydvendte rækker med en indbyrdes afstand på 
2,5-6 meter. Solcellepanelerne vil have en hældning på mellem 15 og 40 
grader i forhold til vandret plan. Det præcise antal solcellepaneler vil afhæn-
ge af det konkrete projekt, men antallet kan være cirka 470.000 stk.
Solcellepanelerne forbindes til invertere, som igen forbindes til transformere. 
Antallet af invertere (omformere fra jævnstrøm til vekselstrøm) og transfor-
mere samt deres størrelse og placering vil blandt andet afhænge af det valg-
te koncept for nettilslutning. Antallet af invertere kan være cirka 650 stk, og 
antallet af transformere kan være cirka 70 stk. Invertere vil kunne placeres 
direkte på stativerne under solcellepanelerne, og kioske med transformere 
vil ligeledes eventuelt kunne placeres helt eller delvist under solcellepaneler-
ne alt efter højden på disse. Invertere og transformere  kan dog også samles 
i større enheder, der placeres i bygninger mellem solcellepanelerne. Disse 
bygninger kan eksempelvis bestå af 20 eller 40 fods containere med et areal 
på cirka 15 eller 30 m2 (6 eller 12 x 2,5 meter) og en højde på maksimalt 3 
meter inklusiv sokkel. 
Herudover kan der eventuelt være behov for 1-2 teknikbygninger med kon-
trol- og koblingsanlæg for det samlede anlæg. Bygninger vil maksimalt have 
en højde på 3 meter over terræn. 
Der forventes etableret en ny selvstændig 50/10 kV transformerstation, som 
udelukkende skal betjene solcelleparken, der forventes tilsluttet transfor-
merstationen (132/50 kV) ved Næstved. Denne skal placeres i den nordlige 
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del af planområdet ved en eksisterende remise, og den vil omfatte et samlet 
areal på op til 5.000 m2. Der kan opføres en teknikbygning med et areal på 
maksimalt 80 m2 og i en højde på op til 5 meter, og de tilhørende udendørs 
tekniske anlæg kan have en højde på op til 7 meter. Herudover kan der op-
stilles op til fire lynafledningsmaster med en højde på op til 12 meter.
Solcelleparken vil blive omgivet af et trådhegn med en højde på op til 2 me-
ter og afskærmes mod omgivelserne af beplantningsbælter. Beplantnings-
bælter skal som udgangspunkt have en bredde på 5 meter og en højde på 
minimum 4 meter i udvokset stand. Eventuel ny transformerstation vil  blive 
omgivet af selvstændig indhegning og beplantning, herunder eksisterende 
beplantning i kanten af remisen, hvor transformatorstationen placeres. 
Alle anlæg etableres på markarealer, idet eksisterende beskyttede naturare-
aler mv. friholdes. Arealer inden for strandbeskyttelseslinjen friholdes ligele-
des for anlæg, herunder det omkransende beplantningsbælte. Markarealer-
ne under og omkring stativerne med solcellepaneler udlægges med græs. 
Interne færdselsarealer i området vil ligeledes fremstå som græsarealer, 
men de primære færdselsarealer i tilknytning til transformere og teknikbyg-
ninger mv. kan eventuelt anlægges som veje med en permeabel belægning 

Figur 2. Nylandsmose set fra Vejløvej i den nordligste del af området. På billedet 
ses Basnæs Plantage i baggrunden og et at de mange læbælter mellem vejen og 
skoven. Til højre ses beplantningen i det område, som tænkes anvendt til transfor-
matorstation. 

Figur 3. Nylandsmose set fra Vejløvej i den midterste del af området. I baggrunden 
ses Basnæs Skov, og til højre ses de to østligste af de tre vindmøller ved den sydli-
ge afgrænsning af området.
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som grus eller lignende med en bredde på 3 meter. Eksisterende grusvej 
langs den sydligste del af området i forbindelse med de tre eksisterende 
vindmøller udlægges med en bredde på 4 meter. 
Landbrugsdriften i området opretholdes, idet arealerne forventes at blive 
afgræsset af eksempelvis får ligesom der kan slåes hø på arealerne mel-
lem panelrækkerne. Græsarealerne mellem solcellepanelerne vil ikke blive 
sprøjtet eller gødet. Evt. læskure til får etableres med maksimal højde på 3 
meter og placeres så vidt muligt under solcellepanelerne. Anvendelsen til 
solcellepark og græsningsarealer for får vil ændre arealanvendelsen til en 
mere grundvandsbeskyttende karakter end den nuværende landbrugsdrift 
med dyrkede marker.
Solcelleparken vil som udgangspunkt have en levetid på mindst 30 år, hvor 
den vil producere vedvarende energi. Solcelleparken forventes årligt at 
kunne producere mindst 141 mio. kWh svarende til elforbruget i cirka 35.200 
enfamilieshuse med et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh pr. år. Solcellepar-
ken vil kunne reducere udledningen af CO2 med 20.400 tons pr. år, når man 
sammenligner med  den gennemsnitlige udledning ved produktion af elek-
tricitet til forbrug i Danmark i 2019. Solcelleparken vil således kunne yde et 

Figur 5. Nylandsmose set fra Nashøjvej i den sydøstlige del af området. I baggrun-
den ses Vejlø Skov, og midt i billedet ses de tre eksisterende vindmøller og beplant-
ningsbæltet ved den sydlige afgrænsning af området.

Figur 4. Nylandsmose set fra Nashøjvej på strækningen vest for afvandingskanalen 
ved den sydlige afgrænsning af området. I baggrunden midt i billedet ses Vejløgård 
og Vejlø Skov, og til højre i billedet ses de tre eksisterende vindmøller og beplant-
ningsbæltet nord for vejen.
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væsentligt bidrag til de kommunale klima- og miljømålsætninger.
Med kommuneplantillæg nr. 11 udlægges et nyt rammeområde 2 T2 omkring 
solcelleanlægget med tilhørende faciliteter, hvor bebyggelseshøjden gene-
relt fastsættes til maksimalt 3 meter. Der gives mulighed for etablering af en 
transformerstation med en bebyggelseshøjde på maksimalt 7 meter, dog op 
til 12 meter for lynafledningsmaster. 
Lokalplan 097 for solcelleparken ved Nylandsmose fastlægger nærmere 
bestemmelser for arealernes anvendelse under hensyntagen til bygge- og 
beskyttelseslinjer mv. Lokalplanen har ikke bonusvirkning, hvilket indebærer, 
at der efter lokalplanens endelige vedtagelse udarbejdes en landzonetilla-
delser, der vil være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, herunder 
ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder samt udstykning. I landzone-
tilladelsen forventes der at blive stillet vilkår om fjernelse af byggeri og anlæg 
samt retablering af arealerne, senest efter 35 år, eller når driften af solcelle-
parken ophører.

4 Afgrænsning af miljøvurderingen 
For at afdække, hvilke emner miljøvurderingen i den lovmæssige miljø-
rapport skal omfatte, er der foretaget en afgrænsning (screening og sco-
ping).
Ved afgrænsningen har Næstved Kommune vurderet, hvilke miljøforhold, 
der er relevante, og som kan blive påvirket væsentligt ved en realisering af 
planforslagene og det konkrete projekt. Afgrænsningen af miljørapporten har 
været sendt i høring ved berørte myndigheder.

Miljørapporten skal som minimum behandle følgende emner:
• Landskab og visuel påvirkning, herunder visualiseringer
• Kystnærhedszonen
• Natura 2000-område
• Natur, herunder § 3 beskyttet natur, bilag IV-arter og fugleliv
• Lavbundsareal, der kan genoprettes og oversvømmelsesrisiko
• Kulturmiljø, herunder inddæmningen, kirkeomgivelser, samt sten- og jord-
diger
• Skovbyggelinjen
• Nabohensyn

5 Miljøvurdering 
5.1 Visuelle påvirkninger af naboer og landskab
5.1.1 Generelt (metode)
Tekniske anlæg som solcelleparker kan påvirke oplevelsen af landskabet. 
For at vurdere den visuelle påvirkning af landskabet, herunder i hvilket 
omfang det planlagte solcelleanlæg vil kunne være synligt fra det omkringlig-
gende landskab, er der foretaget besigtigelser og fotoregistreringer. 
Der er udvalgt fotos fra i alt 6 positioner omkring den planlagte solcellepark, 
hvor der er udarbejdet simple visualiseringer med angivelse af de afskær-
mende beplantningsbælter omkring solcelleparken. Sammen med redegø-
relsen på de følgende sider er der udarbejdet visualiseringer, som er indsat i 
redegørelsen. 
Der er valgt billeder fra positioner ved de nærmeste veje omkring solcelle-
parken, hvorfra trafikanter og lokale beboere vil kunne opleve det nye anlæg 
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på tæt hold.
På grund af solcelleanlæggets relativt lave højde vil dets potentielle synlig-
hed på større afstand ofte være begrænset af terræn eller bebyggelse og 
især beplantning i landskabet, som det fremgår af billederne på de efterføl-
gende sider (figur 10 til 19), og beplantningsbælterne omkring solcelleparken 
vil yderligere sløre eller på sigt helt afskærme solcelleanlægget særligt i 
sommerhalvåret, når der er blade på buske og træer. Eksisterende beplant-
ning i remise, hvor eventuel ny 50/10 kV transformatorstation forventes pla-
ceret, vil yderligere afskærme de tekniske anlæg i forbindelse med denne. 
Mindre dele af de højeste elementer i forbindelse med transformatorstation, 
herunder primært lynafledningsmaster, hvoraf der i praksis kun forventes 
opstillet en enkelt, vil eventuelt kunne være synlige henover beplantningen 
set fra vejene mod vest og nord, hvilket dog vurderes at være af underordnet 
betydning på grund af afstandsforholdene og ikke mindst de væsentligt mere 
markante vindmøller i området.

5.1.2 Omkringliggende beboelser og veje
Beboelser
Langs vejene umiddelbart omkring planområdet for solcelleparken ved 
Nylandsmose er der kun få beboelser. Indenfor en afstand af 300 meter fra 
solcelleanlægget er der 10 ejendomme med beboelser, som alle er ejet af 
Gavnø Gods. Syv af disse ejendomme ligger nærmere planområdet end 100 
meter, men kun tre beboelser ligger under 100 meter fra solcelleanlægget. 
Disse tre nabobeboelser beskrives kort i dette afsnit. 
I nogle tilfælde er der beplantning i haverne omkring beboelserne, som 
afskærmer udsynet, men fra flere af beboelserne langs de omkringliggende 
veje er der i dag udsyn over de åbne marker, som solcelleanlæggene place-
res på. Udsigten fra beboelserne vil således kunne blive påvirket væsentligt 
ved etablering af solcelleanlæggene. Der vil dog typisk være udsyn over 
åbne marker i andre retninger, så beboelserne ikke bliver lukket helt inde. 

Vejløvej  80-82:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.
Vejløvej  85:  Ligger mindre end 100 meter fra solcellearealet.
Vejløvej  89:  Ligger mindre end 100 meter fra solcellearealet.
Vejløvej  94:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.
Vejløvej  95:  Ligger mindre end 100 meter fra solcellearealet.
Vejløvej  96:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.
Vejløvej  98:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.
Nashøjvej  14:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.
Nashøjvej  10:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.
Dybsøvej  62:  Ligger mere end 100 meter fra solcellearealet.

Vejløvej 85 ligger i solcellearealet, men med åbne arealer syd og vest for 
beboelsen. Beboelsen ligger mod vest, og der er udhuse mod nordøst, øst 
og sydøst samt eksisterende beplantning nord for beboelsen og langs den 
sydlige afgrænsning af haven. Der er således primært frit udsyn mod vest. 
Beplantningsbæltet omkring solcelleanlægget placeres mindst 35 meter fra 
beboelsen mod syd og mod nord og vest er afstanden mindst henholdsvis 
40 og 55 meter, mens beplantningsbæltet placeres langs dyrkningsgrænsen 
bag udhusene mod øst og nordøst. Dermed åbnes der op omkring beboel-
sen. Der friholdes desuden et 5 meter bredt bælte på begge sider af ad-
gangsvejen til beboelsen. 
Vejløvej 89 ligger ud til vejen med planområdet på de tre sider. Der friholdes 
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Figur 6. Vejløvej 85.

Figur 7. Vejløvej 89. 

Figur 8. Vejløvej 95.
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en trekant, som åbner mod syd, hvor beboelsen ligger. Mod nord og øst er 
der udhuse, og beplantningsbælte omkring solcelleanlægget placeres langs 
dyrkningsgrænsen mod nord og øst, hvor der er eksisterende beplantning. 
Beplantningsbæltet vil ligge cirka 5 meter fra Vejløvej.
Vejløvej 95 ligger ligeledes med planområdet på tre sider. Syd for ejendom-
men findes skovbevoksning, så der kan kun etableres solcelleanlæg mod 
øst og nord. Nord for ejendommen friholdes en trekant, som kan åbne op 
omkring beboelsen. Mod øst trækkes solcellearealet også væk fra ejendom-
men, da der holdes 30 meters afstand til skovbrynet og afstand til en lille sø i 
haven øst for beboelsen.
Vejlø ligger nord for solcelleanlægget, og der er eksisterende beplantnings-
bælter mellem byen og anlægget. Det flade terræn vil betyde, at anlæggets 
synlighed vil være begrænset fra byens sydlige dele, herunder fra kirkens 
arealer.
Svenstrup ligger øst for solcelleanlægget, og Basnæs Plantage vil i kombi-
nation med øvrig beplantning og terrænforhold afskærme for udsigten mod 
anlægget. Byen vurderes ikke at blive påvirket visuelt.
Basnæs ligger ligeledes øst for anlægget, og her afskærmer Basnæs Skov i 
kombination med terrænforhold for udsigten mod anlægget. Byen vurderes 
ikke at blive påvirket visuelt.
Lokalplanen sikrer, at der holdes en meget stor afstand på mere end 300 
meter mellem selve solcelleanlægget og nabobeboelser, der ikke er ejet af 
Gavnø Gods, og at der etableres beplantningsbælter mellem beboelserne og 
solcelleanlæggene. Beplantningsbælterne vil på sigt kunne skjule solcellean-
læggene, når de efter skønsmæssigt 4-6 vækstsæsoner har nået en højde 
på omkring 4 meter. Fra eventuelle opholdsrum på 1. sal vil solcelleanlæg-
gene dog kunne være synlige henover beplantningsbælterne. 
Den eventuelle nye 50/10 kV transformerstation vil blive placeret omkring 
250 meter fra nærmeste nabobeboelse i den nordlige del af planområdet. 
Den vil således være omgivet af arealer med solcellepaneler, og den place-
res i forbindelse med en remise, hvor eksisterende beplantning kan afskær-
me anlægget. 

Veje
Når man færdes på Vejløvej i den nordlige del af planområdet for solcelle-
parken, vil landskabsoplevelsen ændre karakter, idet der i dag er åbne mar-
ker på begge sider af vejen. På den sydlige del af Vejløvej findes der skov 
på begge sider af vejen. 
På Nashøjvej på strækningen sydvest for Basnæs Skov er der åbent på 
begge sider af vejen, men solcelleanlægget ligger på mere end 100 meters 
afstand helt frem til strækningen ved de tre vindmøller, hvor der er et kraftigt 
beplantningsbælte på nordsiden af vejen, som her vil afskærme udsynet til 
solcelleparken, og oplevelsen af landskabet vil ikke ændre sig markant.
Fra den restaurerede mølles tårn vil der være udsigt over Nylandsmose. 
Anlægget vil være på forholdsvis stor afstand fra møllen, og påvirkningen vil 
reelt være minimal.
Fra fjorden syd for anlægget vil terrænmæssige forhold bevirke, at solcelle-
området ikke vil være synligt. Set fra vest vil Vejlø Skov og terrænnet ligele-
des hindre indblik fra vandområderne.
Fra bakken og dæmningen syd for solcelleområdet vil der fortsat være fin 
udsigt mod nord over det inddæmmede areal, som ligger syd for det eksi-
sterende beplantningsbælte på nordsiden af vejen langs de tre eksisterende 
vindmøller og solcelleparkens sydlige afgrænsning.
Fra vejstrækningerne på større afstand, herunder Svenstrupvej og Dybsøvej 
henholdsvis nord og øst for planområdet, er der eksisterende levende hegn, 
skovområder og bevoksninger i forbindelse med bebyggelser, som afskær-
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mer udsynet til solcelleparken.
Der er ikke konstateret højtliggende, åbne områder med markante udsigts-
punkter i det omkringliggende landskab, hvorfra solcelleparken vil kunne 
være synlig. 

Lysrefleksioner
Solcellepanelerne forventes at blive orienteret mod syd med en lav hældning 
på mellem 15 og 40 grader. Der vurderes derfor primært at være potentiel 
risiko for lysrefleksioner ved lav sol (morgen) ved naboerne vest for solcelle-
parken. I forhold til trafikanter på Vejløvej vil eventuelle lysrefleksioner kunne 
opleves som kortvarige blink, når man passerer forbi, men da vejen ikke er 
særlig befærdet, vurderes det ikke at være et væsentligt problem. Det er 
samtidig karakteristisk, at lysrefleksioner fra solcellepaneler opstillet på en 
flad mark uden højere beliggende arealer omkring området, ikke vil virke 
markant generende, da refleksionen vil være kombineret med stærkere, 
direkte sollys, som illustreret på foto (figur 9).
Moderne typer af solcellepaneler er antirefleksbehandlede, hvilket minimerer 
visuelle gener fra lysrefleksioner, og de planlagte beplantningsbælter om-
kring solcelleparken vil yderligere medvirke til at reducere potentielle gener.

Figur 9. Illustration af refleksion fra solcellepaneler
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Figur 10. Fotopunkter til visualiseringer.
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Visualiseringer:

Fotopunkt A: Vejløvej ved Vejlø nord for solcelleanlægget
(se figur 11-13)

Fotopunkt B: Vejløvej ved den nordlige afgrænsning af solcelleanlægget
(se figur 14-17)

Fotopunkt C: Vejløvej ved den sydvestlige afgrænsning af solcelleanlægget
(se figur 18-21)

Fotopunkt D: Nashøjvej ved den sydøstlige afgrænsning af solcelleanlægget
(se figur 22-25)

Fotopunkt E: Den gamle vandpumpemølle syd solcelleanlægget
(se figur 26-28)

Fotopunkt F: Dybsø Fjord syd for solcelleanlægget
(se figur 29-30)
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Figur 11. Fotopunkt A. Eksisterende forhold set mod syd fra Vejlø by ad Vejløvej.

Figur 12. Fotopunkt A. Eksisterende forhold set mod syd fra Vejlø by ad Vejløvej. Visualisering af stati-
ver med solcellepaneler set uden nyt afskærmende beplantningsbælte, men udsynet til solcelleanlægget 
afskærmes delvist af bevoksning i eksisterende levende hegn ved den nordlige afgrænsning af solcellean-
lægget.
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Figur 13. Fotopunkt A. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte i form af, at det eksisterende 
beplantningsbælte langs solcellearealets nordlige afgrænsning er blevet suppleret med nye planter. Solcel-
learealet vil være helt skjult i store dele af året, når den supplerende beplantning er groet op.
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Figur 14. Fotopunkt B. Eksisterende forhold set mod syd ad Vejløvej umiddelbart nord for Vejløvej 80-82. 
To af de tre eksisterende vindmøller, som er placeret ved den sydlige afgrænsning af solcelleanlægget, 
kan anes til venstre i billedet.

Figur 15. Fotopunkt B. Visualisering af stativer med solcellepaneler set uden afskærmende beplantnings-
bælte. Udsynet til de eksisterende vindmøller afskærmes af solcellepanelerne.
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Figur 16. Fotopunkt B. Visualisering med nyetableret afskærmende beplantningsbælte udført med ca. 15-
20 meters afstand til vejen. Beplantningsbæltet vil de første år kun dække den nederste del af stativerne 
med solcellepaneler.

Figur 17. Fotopunkt B. Visualisering med fuldt udvokset afskærmende beplantningsbælte. Udsynet til sol-
celleanlægget vil her blive afskærmet. Da beplantningsbæltet er trukket ca. 15-20 meter tilbage på marken 
vil landskabsrummet omkring vejen fremstå knap så lukket, som hvis beplantningsbæltet var placeret i 
vejskel.
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Figur 18. Fotopunkt C. Eksisterende forhold set mod syd af Vejløvej nord for Vejløvej 95. Den en af de tre 
eksisterende vindmøller ved den sydlige afgrænsning af solcelleanlægget ses til venstre i billedet.

Figur 19. Fotopunkt C. Visualisering af stativer med solcellepaneler set uden afskærmende beplantnings-
bælte. Udsynet til de eksisterende vindmøller afskærmes kun i mindre grad af solcellepanelerne.
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Figur 20. Fotopunkt C. Visualisering med nyetableret afskærmende beplantningsbælte udført med ca. 5-7 
meters afstand til vejen. Beplantningsbæltet vil de første år kun dække den nederste del af stativerne med 
solcellepaneler.

Figur 21. Fotopunkt C. Visualisering med fuldt udvokset afskærmende beplantningsbælte. Solcelleanlæg-
get vil blive skjult i en stor del af året, når beplantningen er vokset op. Udsynet til de eksisterende vindmøl-
ler vil ligeledes blive afskærmet i nogen grad. 
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Figur 22. Fotopunkt D. Eksisterende forhold set mod vest fra Nashøjvej tæt ved Nashøjvej 10. Midt i bille-
det ses de tre eksisterende vindmøller, som er placeret langs den sydlige afgrænsning af solcelleanlægget.

Figur 23. Fotopunkt D. Visualisering af stativer med solcellepaneler set uden afskærmende beplantnings-
bælte.
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Figur 24. Fotopunkt D. Visualisering med nyetableret afskærmende beplantningsbælte, som de første år 
kun vil dække den nederste del af stativerne med solcellepaneler

Figur 25. Fotopunkt D. Visualisering med afskærmende beplantningsbælte som følger strandbeskyttelses-
linjen og samtidig holder en afstand på ca. 100 meter til Nashøjvej 10. Solcelleanlægget vil blive skjult i en 
stor del af året.
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Figur 26 (venstre side). Fotopunkt E. Eksisterende forhold set fra den gamle mølle.

Figur 28 (venstre side). Fotopunkt E Visualisering set fra den gamle mølle, hvor udsigten mod vest til ky-
sten og vandområderne vil være uændret.
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Højre side af figur 26 med de tre eksisterende møller ved den sydlige afgrænsning af solcelleanlægget.

Højre side af figur 28. Solcelleanlægget vil være synligt på marken bag det nye beplantningsbælte set i 
nordvestlig retning. Beplantningsbæltet vil i løbet af ca. 5-7 år stort set skjule solcelleanlægget. 

Figur 27. Visualisering af stativer med solcellepaneler set uden afskærmende beplantning.
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Figur 29. Fotopunkt F. Eksisterende forhold set mod nordvest fra Dybsø Fjord med den gamle vandpumpe-
mølle i højre side af billedet og de tre eksisterende vindmøller ved den sydlige agrænsning af solcellean-
lægget i midten og venstre side af billedet.

Figur 30. Fotopunkt F. Visualisering af stativer med solcellepaneler vist uden hensyntagen til at disse i 
praksis vil være placeret bag sivbevoksningen og møllerne. Det vurderes, at solcelleanlægget reelt ikke vil 
være synligt set fra fjorden. 
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5.1.3 Bevaringsværdige landskaber
I Kommuneplan 2017-2029 for Næstved Kommune er der udpeget beva-
ringsværdige landskaber, hvor der skal tages særlige hensyn til de land-
skabelige interesser, herunder skal områdernes særligt karakteristiske 
landskabselementer sikres. Den planlagte solcellepark er beliggende i et 
bevaringsværdigt landskab (se figur 31).
I kommunens landskabsanalyse er Nylandsmose en del af et større område 
kaldet ”delområde 8a, Dybesø og Karrebæk Fjorde”, som strækker sig langs 
kysten fra Karrebæksminde til Køng (se figur 32). Området langs kysten er 
karakteriseret som et åbent, enkelt, storskala-landskab med enten fladt eller 
skrånende terræn mod vandet, og hvor vandfladerne har stor betydning for 
landskabsoplevelsen.
Selve planområdet ligger placeret uden visuel tilknytning til selve kysten. 
Da Nylandsmose er en inddæmmet vig, ligger der højere terræn mellem 
planområdet og kysten, og samtidig er der større skovområder omkring 
planområdet. Derfor er vandområderne omkring Nylandsmose ikke synlige 
fra planområdet, og solcelleanlægget, der har en begrænset højde (3 meter), 
vurderes ikke at være synligt fra vandområderne.
I landskabsanalysen vurderes området at have potentiale som et uforstyrret 
område med rekreative friluftsmuligheder, der til dels bliver udnyttet.
Der vurderes desuden at være potentiale for større udnyttelse af området i 
rekreativt henseende, fx ved etablering af flere stier, sheltere og naturbaser 
og ved understøtning af fx roning og kajakfaciliteter, herunder bådebroer/
optagningspladser. 
Specielt udvikling af områdets rekreative kvaliteter er igangsat og området 
omkring den gamle, restaurerede mølle fungerer allerede som en naturbase, 

Figur 31. Lokalplanområdet for solcelleparken ved Nylandsmose set i forhold 
til bevaringsværdige landskaber.
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Figur 32. Delområde 8a fra landskabsanalysen

Figur 33. Lokalplanområdet for solcelleparken ved Nylandsmose set i forhold 
til større sammenhængende landskaber.
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der er etableret i samarbejde med Gavnø Gods.
Samlet set vurderes solcelleparken ikke at have væsentlig betydning for 
oplevelsen af det bevaringsværdige landskab langs kysten. Kun ved ophold i 
Nylandsmose-området, dvs. ved kørsel på Vejløvej og Nashøjvej, vil solcel-
leanlægget være synligt, og her vil det tilhørende beplantningsbælte omkring 
anlægget med tiden sløre anlægget. Anvendelse af de rekreative faciliteter 
vurderes ikke at blive påvirket af solcelleanlægget. Derimod vurderes solcel-
leanlægget at kunne bidrage til fortællingen af områdets historie, herunder 
udnyttelsen af vedvarende energi.

5.1.4 Større sammenhængende landskaber
I Kommuneplan 2017-2029 for Næstved Kommune er der udpeget større 
sammenhængende landskaber, hvor der i dag kun opleves en begrænset 
påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelse. Disse områder skal så vidt 
muligt friholdes for nye tekniske anlæg og for støjende aktiviteter. Nødven-
dige anlæg kan placeres indenfor områderne, hvis det kan ske uden negativ 
påvirkning af de landskabelige interesser, og hvis de ikke med rimelighed 
kan henvises til en placering udenfor de større sammenhængende landska-
ber. Udtjente, større tekniske anlæg kan som udgangspunkt ikke genetable-
res indenfor de udpegede områder, og der kan ikke opføres vindmøller ifølge 
kommuneplanen.
Det planlagte solcelleprojekt er beliggende indenfor udpegningen, som det 
fremgår af figur 33. 
I området omkring Nylandsmose er området med større sammenhængende 
landskaber stort set sammenfaldende med området udpeget som særlige 
bevaringsværdige landskaber, der blev beskrevet i det tidligere afsnit. Det 
vurderes, at et solcelleanlæg i Nylandsmose ikke vil påvirke landskabsople-
velsen negativt på grund af anlæggets meget begrænsede synlighed. 
Der findes 3 eksisterende vindmøller indenfor samme område, og hele det 
oprindelige inddæmningsprojekt med vandpumpemølle, afvandingskanaler 
og diger, vidner om tekniske anlæg og anlægsarbejder gennem tiderne.
Gavnø Gods ønsker fortsat at bidrage til udvikling i takt med behov og 
muligheder i samfundet generelt. I disse år vægter udbygning af energifor-
syning med vedvarende energikilder og afhjælpning af klimaændringer højt, 
og derfor ønsker Gavnø Gods fortsat at udnytte arealerne i Nylandsmose til 
produktion af vedvarende energi. Arealerne vurderes at være de bedst egne-
de af de samlede arealer, som Gavnø Gods råder over.

5.1.5 Kirkeomgivelser
I Kommuneplan 2017-2029 for Næstved Kommune er der udpeget områder 
i tilknytning til kirker, herunder Vejlø Kirke nord for solcelleområdet (se figur 
36). Formålet er at sikre, at kirkerne bevarer deres betydning som kulturhi-
storiske pejlemærker i landskabet. Derfor kan der kun opføres bygninger og 
andre anlæg, hvis oplevelsen af kirken i samspil med landskab og landsbyer 
ikke forringes.
Kirkeomgivelserne betegner den del af landskabet, hvorfra kirken opleves 
som et markant element, og hvorfra kirken har betydning for det samlede 
landskabsbillede.
I forbindelse med den indledende planproces har der været dialog mellem 
bygherre og Næstved Kommune, og i den forbindelse er planområdet redu-
ceret og trukket længere væk fra kirken, hvilket er vist på figur 34/35. 
Dermed blev et væsentligt indkik fra syd til landsbyen og kirken fastholdt, 
hvilket er illustreret på fotoet fra Vejløvej - figur 27 foto A.
En mindre del af planområdet ligger stadig indenfor området udpeget til 
kirkeomgivelser. Det drejer sig om det nordvestlige hjørne, som omfatter 
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et markareal øst for Vejløvej uden almindelig offentlig adgang. Indsigten til 
Vejlø Kirke, som den ser ud inden anlægget etableres er illustreret på figur 
38 foto B. På billedet ses kirken, men den fremtræder mindre markant. Efter 
anlægget er etableret, vil der være beplantningsbælter langs Vejløvej, og 
udsynet til kirken vil forsvinde på den korte strækning fra fotopunkt A til B.

Figur 34/35. Illustration af den nordlige del af solcellearealet før og efter 
revisionen.

Figur 36. Område med kirkeomgivelser og placering af fotopunkter. 

A

B
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Figur 37. Foto A fra Vejløvej fra det nordvestlige hjørne af det planlagte solcelleområde.

Figur 38. Foto B fra Vejløvej fra det sydvestlige punkt af kirkeomgivelserne.
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5.1.6 Værdifulde kulturmiljøer i det åbne land 
I Kommuneplan 2017-2029 for Næstved Kommune er der udpeget værdiful-
de kulturmiljøer i det åbne land, herunder ved Nylands Mose (se figur 39). 
Formålet med udpegningen er at medvirke til at sikre de mest værdifulde 
kulturmiljøer som en del af vores fælles arvegods og understøtte en fremtidig 
lokal udvikling. Bevaringen af kulturmiljøerne i det åbne land skal ses i sam-
menhæng med bevaring af de landskaber og den natur, de indgår i. Byg-
ge- og anlægsarbejder i det åbne land skal derfor vurderes ud fra en samlet 
helhedsvurdering, hvor samspillet mellem natur og landskab, landbrug og 
kulturmiljøinteresser afvejes. 
Kommuneplanens retningslinjer fastsætter blandt andet, at placering af tek-
niske anlæg og lignende ikke må ske på arealer i det åbne land, som er ud-
peget som kulturmiljøer, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen 
og forståelsen af kulturmiljøet. Ved etablering af tekniske anlæg i de udpege-
de områder skal der vises særlige hensyn over for de bestående bevarings-
værdige værdier og sammenhænge, og ved placering i synlig kontakt med 
de udpegede kulturmiljøer, skal der vises særlige hensyn over for områdets 
oplevelses- og fortælleværdi.

Nylands Mose
Størstedelen af planområdet indgår i det udpegede kulturmiljø ved Nylands 
Mose. Kulturmiljøet er beskrevet i et bilag til kommuneplanen ’100 Kulturmil-
jøer i Næstved Kommune’ (2010):  
”Inddæmningen af Nylandsmosen er den ældste egentlige landindvinding i 
Danmark. Allerede omkring 1620 blev der opført en stensat dæmning tværs 
over det forholdsvis smalle indløb til Vigsnor og en landvandskanal blev 
gravet. Tørlægningen skete ved hjælp af flere møller, der afløste hinanden 
efterhånden som vandet veg tilbage. Den første vindmølle blev opført i 1690 

Figur 39. Værdifulde kulturmiljøer 
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af Knud Thott på en bakke sydvest for byen og var koblet til en vandsnegl i 
Nylands Mose. Møllen blev nedlagt ca. 1760. Vandsneglen blev efter hol-
landsk mønster drevet af en vindmølle på en lille bakke sydvest for byen. I 
anden halvdel af 1800-årene fandt man egepæle og rester af et stigbord, der 
vidnede om møllens tilstedeværelse. Den anden mølle, hollandsk vindmøl-
le, en pumpemølle, blev opført ca. 1860 og nedlagt 1872. En tredje mølle 
blev opført 1872, men er nu nedlagt. Den sidste mølle er delvis bevaret. Fra 
1862-72 blev området gjort til landbrugsjord, men først i 1952 var tørlægnin-
gen så vidt, at hele den gamle mose kunne anvendes til agerbrug”.
Kulturmiljøet betegnes som velbevaret, dog anføres, at møllen er truet af 
forfald, og at naturområdet er sårbart overfor strukturelle ændringer af land-
skabet. Der er offentlig adgang.
Den bevarede vindmølle har ingen hat og vinger, og den har i en periode 
været benyttet som sommerhus, men den er i dag istandsat og indrettet som 
udsigtstårn og naturbase med fast udstilling om områdets natur og historie. 
Der er etableret toilet, borde og bænke samt en bådebro i tilknytning til møl-
len. Møllen ligger på dæmningen mod Dybsø Fjord i den del af kulturmiljøet, 
som ligger syd for planområdet ved udløbet af hovedkanalen, hvor pumpe-
hus og slusehus ligeledes er beliggende. De umiddelbart omkringliggende 
arealer omfatter beskyttede naturarealer med strandeng, kulturarvsarealer 
og arealer, som indgår i en fredning omkring Dybsø Fjord. Solcelleanlægget 
berører ikke disse arealer, men etableres på arealer, som i dag anvendes 
til intensiv landbrugsdrift, og de flade inddæmmede arealer adskiller sig 
ikke fra de tilstødende dyrkede marker. Etableringen af solcelleanlægget vil 
begrænse udsynet over markerne, men dette vurderes ikke at være væsent-
ligt forstyrrende for oplevelsen af kulturmiljøet, idet de visuelle oplevelses-
muligheder særligt knytter sig til den gamle vindmølle, pumpehuset og de 

Figur 40. Foto af den nyrestaurerede vandpumpemølle i den sydligste del af det udpegede kulturmiljø.
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øvrige anlæg ved dæmningen mod Dybsø Fjord syd for lokalplanområdet. 
Set herfra afskærmes udsynet over markerne mod nord, hvor solcelleparken 
etableres, af det eksisterende levende hegn på nordsiden af vejen, hvor de 
tre eksisterende vindmøller ligeledes er placeret. De tre vindmøller, som er 
opstillet i 1995, er ligeledes placeret inden for kulturmiljøet, og etableringen 
af solcelleanlægget vil tilføje endnu et lag til fortællingen om områdets an-
vendelse til udnyttelse af vedvarende energi.

5.1.7 Beskyttede fortidsminder og diger 
Beskyttede fortidsminder
De nærmeste beskyttede fortidsminder i henhold til museumsloven ligger 
cirka 250-475 meter vest og sydvest for planområdet (se figur 41). Planom-
rådet berører ikke arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 
meter, som er fastlagt omkring fortidsminderne i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 18.
Vest for den nordlige del af planområdet ligger Tinghøj, der er en dysse fra 
bondestenalderen. Dyssen ligge på åben mark og er således synlig fra det 
omkringliggende landskab, herunder fra Vejløvej, men da solcelleanlægget 
og det omkringliggende beplantningsbælte placeres sydøst for vejen, vil ud-
synet til dyssen ikke blive påvirket. De beskyttede fortidsminder mod sydvest 
omfatter henholdsvis en gruppe med tre gravhøje, som ligger i den sydligste 
del af Vejlø Skov, og en gravhøj, som ligger i tæt bevoksning i haven ved 
Vejløgård. 
I selve planområdet er der registreret et enkeltfund i form af flint opsamlet på 
marken vest for Basnæs Skov.
Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at bygherre skal tilrådes at få gennemført 
en forundersøgelse af de arealer, hvor anlægsarbejder i forbindelse med 

Figur 41. Beskyttede fortidsminder, kulturarvsareal og beskyttede sten- og 
jorddiger.

Fortidsminde m. beskyttelseslinje

Kulturarvsareal

Beskyttet dige



37

Miljørapport

solcelleparker medfører destruktion af erkendte og ikke erkendte, væsentlige 
fortidsminder, dvs. arealer med kabel-og vejtraceer, dybdepløjede beplant-
ninger, transformere og arealer, der skal terrænreguleres. Med forbehold for 
pælenes type og størrelse samt fortidsmindernes art, er det i mange tilfælde 
styrelsens holdning, at destruktionsgraden på solpanelarealerne er så lille, 
at de nedpressede pæle ikke udgør en markant trussel mod erkendte og 
ikke erkendte, væsentlige fortidsminder. Dermed giver de nedpressede pæle 
ikke i sig selv begrundelse for at gennemføre en forundersøgelse af selve 
panelarealerne, hvis kabelføringer foregår over jorden i de enkelte panel-
rækker. Det gælder også for arealer, der er udpeget som Kulturarvsarealer. 
Museerne bør i forbindelse med de aktuelle arealer med solpaneler, bereg-
ne destruktionsgraden af arealerne, på baggrund af konkrete oplysninger 
om funderingsmetode fra bygherre. Arealer der under selve anlægsarbej-
det kan belastes særligt, eksempelvis skurvognsarealer og oplagspladser, 
skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og bygherre rådgives om en skånsom 
fremgangsmåde, som for eksempel udlagte jernplader. Alternativt rådgives 
bygherre om forundersøgelse af disse arealer.
På baggrund af ovenstående anbefales, at Museum Sydøstdanmark kon-
taktes forud for anlægsarbejderne med henblik på en arkæologisk forun-
dersøgelse af de berørte arealer for at forebygge en eventuel standsning af 
bygge- og anlægsarbejde ved fund af fortidsminder jf. Museumslovens §25, 
§26 og §27. 
Det forventes, at solcellepanelerne placeres på stativer, hvor pæle presses 
eller skrues ned i jorden, og at kabler i de enkelte panelrækker fremføres i 
kabelbakker monteret på stativerne under solcellepanelerne, hvilket som ud-
gangspunkt kan reducere arealerne omfattet af den  arkæologiske forunder-
søgelse. 

Kulturarvsarealer
Kulturarvsarealer er kulturhistoriske interesseområder med skjulte fortids-
minder, der kan være af national eller regional betydning. Kulturarvsarealer 
er ikke i sig selv fredede, men de kan indeholde fredede fortidsminder, og 
er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder. Der gives normalt ikke 
tilskud til udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser inden for 
udpegede kulturarvsarealer.
Langs kysten syd og vest for lokalplanområdet er der udpeget et kulturarvs-
areal af regional betydning (se figur 41). Kulturarvsarealet udgøres hoved-
sagelig af større løsfundsopsamlinger ved kysterne af Vejlø Skov, øst herfor 
(mod Basnæs) samt på begge sider af Karlsgab mod Gavnø, hvor de sidst-
nævnte tillige indeholder bevarede kulturlag. Pladserne indgår i det massive 
bopladskompleks fra især den yngre del af ældre stenalder langs bredderne 
og på de nu overskyllede holme i Karrebæk og Dybsø fjorde. Endvidere 
indeholder arealet et antal oldtidshøje, beliggende let tilbagetrukket fra fjord-
kysten, hvilket ligeledes er karakteristisk for fjordsystemet. Gravhøjen ved 
Vejløgård og de tre gravhøje i Vejlø Skov ligger inden for kulturarvsarealet. 
De nærmeste dele af kulturarvsarealet ligger cirka 175 meter fra lokalplan-
området og cirka 200 meter fra det planlagte solcelleanlæg.

Beskyttede sten- og jorddiger
Langs dele af afgrænsningen af lokalplanområdet er der registreret diger, 
som er beskyttede i henhold til museumsloven (se figur 41). Det drejer sig 
om  et dige ved Basnæs Skov mod sydøst og et dige ved Basnæs Plantage 
mod nordøst samt et dige i markskel nord herfor. 
Ifølge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af 
sten- og jorddiger og lignende. Ændringer er ethvert indgreb i selve diget. 
For at sikre de beskyttede sten- og jorddiger skal solcelleanlæg og be-
plantningsbælter etableres med en afstand på mindst 5 meter fra midten af 
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beskyttede sten- og jorddiger.
  

5.1.8 Kumulative effekter 
Der er ingen eksisterende eller planlagte solcelleanlæg i nærheden, som vil 
kunne bidrage med kumulative effekter i forhold til visuel påvirkning af nabo-
er og landskab, men der er andre typer af tekniske anlæg, som bidrager til at 
give landskabet et teknisk præg. Det drejer sig særligt om de tre vindmøller i 
den sydlige del af Nylandsmose, samt anlæggene i forbindelse med Ny-
landsmøllen og pumpehus mv. ved dæmningen længst mod syd.
Solcelleparken vurderes kun i mindre omfang at bidrage visuelt til den tek-
niske prægning af landskabet, idet de omkringliggende beplantningsbælter, 
der skal afskærme solcelleanlæggene, samtidigt vil kunne afskærme udsy-
net over Nylandsmose fra både Vejløvej og Nashøjvej.  

5.1.9 Samlet vurdering af visuelle påvirkninger af naboer og 
landskab
Solcelleanlæggets relativt lave højde betyder, at store dele af anlægget vil 
være skjult på grund af terrænforholdene eller eksisterende bebyggelse og 
beplantning i landskabet. Herudover vil beplantningsbælter omkring solcel-
leparken på sigt kunne sløre eller helt skjule anlægget. Solcellepanelerne vil 
desuden være antirefleksbehandlede, hvilket minimerer visuelle gener for de 
nærmeste beboelser og trafikanter på de omkringliggende veje. Lokalplanen 
sikrer desuden en stor afstand mellem solcelleanlægget og de nærmeste 
dele af de udendørs opholdsarealer omkring nabobeboelserne, hvoraf alle 
indenfor 300 meter er ejet af Gavnø Gods.
Eventuel ny hovedtransformerstation vil blive placeret i den nordlige del af 
lokalplanområdet omkring 250 meter fra nærmeste nabobeboelse og i stor 
afstand til offentlige veje, hvilket i sig selv begrænser synligheden.
Landskabet er i forvejen delvist præget af tekniske anlæg i form af tre ældre 
vindmøller. Beplantningsbælterne omkring solcelleparken vil ikke blot kunne 
afskærme udsynet til solcelleanlæggene, men de vil også kunne begrænse 
udsynet til de eksisterende vindmøller set fra bl.a. Vejløvej.

5.2 Øvrige miljømæssige påvirkninger
5.2.1 Støj
Anlægsfase
Støjbelastningen i anlægsfasen består af støj fra de anvendte entreprenør-
maskiner, arbejdsprocesser og fra transport af materialer til og fra området.
Næstved Kommunes regulativ for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktivite-
ter skal overholdes. Regulativet, der vedrører støj, vibrationer og støv, er 
udarbejdet i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om 
miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).
Støvende, støjende og vibrerende nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter 
må kun udføres i følgende tidsrum:
Man-fre.   7:00 - 18:00
Lør.    7:00 - 14:00
Søn- og helligdage  Ingen aktiviteter
Arbejde udenfor dagtimerne kræver dispensation, hvis Miljøstyrelsens vejle-
dende støjgrænser ikke er sikret overholdt. 
Anlægsarbejderne forventes at foregå på hverdage i dagtimerne inden for 
normal arbejdstid mellem kl. 7 og 18.
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Driftsfase
I driftsfasen skal solcelleparken overholde de vejledende støjgrænser i Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984 ’Ekstern støj fra virksomheder’.
Miljøstyrelsens vejledning fastlægger ikke generelle vejledende grænsevær-
dier for støjniveauet i det åbne land. Der skal foretages en konkret vurdering 
for hvert enkelt område, evt. for hver enkelt sag.
I området omkring solcelleparken ligger boliger og landbrug. Boligerne i om-
rådet vil derfor typisk blive sidestillet med boliger i områder for blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse. De vejledende grænseværdier for de nærmest 
liggende enkeltboliger i det åbne land vil derfor være 55 dB(A) om dagen, 45 
dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om natten.
I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Støjpåvirkningen vil typisk være højest 
om dagen, når solen skinner og solcellerne producerer strøm. Lokalplanen 
sikrer en afstand på minimum 100 meter fra de nærmeste dele af solcelle-
anlæggene til nabobeboelser, dog omkring 50 meter til tre beboelser ejet af 
ansøger. Den generelle afstandsdæmpning vil medføre en reduktion i støjen 
på mindst 30 dB(A) på 50 meters afstand. En eventuel ny transformerstation 
vurderes ikke give anledning til støjgener ved nabobeboelser, da der vil være 
en afstand på omkring 400 meter eller mere mellem transformerstationen og 
de nærmeste nabobeboelser bortset fra en enkelt beboelse, hvor afstanden 
er cirka 250 meter. Den generelle afstandsdæmpning vil her medføre en 
reduktion i støjen på mindst 48 dB(A) på 250 meters afstand og mere end 50 
db(A) på 400 meters afstand.
Støjniveauet fra vekselretter (inverter) vil i stor grad afhænge af effektstør-
relse, og om der anvendes forceret køling (blæser). Støjniveau ligger typisk 
mellem 30-60 dB. Hovedparten af støjen vil komme fra blæseren, der kan 
være styret, så den flyttede luftmængde afhænger af vekselretterens be-
lastning. Der er derfor ikke tale om et permanent højt støjniveau. Støj fra 
vekselretter uden forceret køling vil typisk alene være karakteriseret ved en 
højfrekvent tone, der kan sammenlignes med hylelyden fra et ældre TV. Støj-
niveauet er mindre end for et køleskab (typisk op til 40 dB). Støjen fra vek-
selrettere, der anvender forceret køling, kan sammenlignes med støj fra en 
vaskemaskine (40-50 dB). (Vejledning om solceller. Dansk Standard 2012).
De mindre typer af transformerne, der skal placeres i solcelleparken støjer 
typisk omkring 40 dB(A). Større typer af centrale invertere og transformere 
er mere støjende og vil skulle placeres på større afstand af nabobeboelser.
Den samlede støj ved den enkelte nabobeboelse afhænger af de konkrete 
typer af invertere og transformere samt af deres antal og placering i forhold 
til nabobeboelserne. Som forudsætning for ibrugtagning af solcelleparken 
anbefales det, at der i byggetilladelsen krav om dokumentation for, at de 
vejledende støjgrænser kan overholdes ved de omkringliggende beboelser i 
det åbne land.

5.2.2 Rekreative interesser
Vandpumpemøllen
Ved Nylandsmøllen er der både landgangssted via bådebro, bålplads, toilet 
og madpakkehus, hvilket gør stedet ideelt for friluftsmennesker. Der er en 
smuk udsigt fra møllen, og der findes en udstilling, der fortæller om områdets 
- og pumpemøllens spændende historie samt om det rige fugleliv.
Nylandsmøllen, der er ejet af Gavnø Gods, er for nyligt blevet restaureret, og 
den har en interessant historie, da den i mange år har pumpet store mæng-
der vand væk fra området, og møllen har afløst tidligere vindmøller i områ-
det. Afvandingen af den tidligere lavvandede vig ved Dybsø Fjord var det 
første landvindingsprojekt i Danmark. 
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Derudover kan man i møllen se fund fra stenalderen, der er blevet gjort i 
området, som har huset en del ertebøllebopladser.
Møllen og de tilknyttede rekreative faciliteter ligger alle syd for planområdet, 
og disse anlæg vil således ikke blive berørt af solcelleanlægget, ligesom 
adgangen til området vil være uændret. 

Regional vandrerute
I Kommuneplan 2017-2029 er der angivet en eksisterende regional vandre-
rute ad grusvejen mellem Vejløvej og Nashøjvej forbi de tre vindmøller, 
som er placeret ved den sydlige afgrænsning af planområdet. Det drejer 
sig om den etape af Sjællandsleden, som følger kysten mellem Næstved 
og Basnæs. Muligheden for at færdes på grusvejen og følge den regionale 
vandrerute vil ikke blive påvirket. Det eksisterende levende hegn på nordsi-
den af vejen afskærmer udsynet til solcelleparken, og der vil fortsat være frit 
udsyn over markerne mod syd.

Margueritruten
På Naturstyrelsens hjemmeside ’Ud i naturen’ er der kun registreret få 
overnatnings- eller friluftsfaciliteter i nærheden af planområdet. Fladsåvej og 
Svenstrupvej godt 300 meter nord for solcelleparken indgår i Margueritruten, 
der er en afmærket turistrute for bilister, som strækker sig over 4.218 km og 
fører gennem de mest naturskønne landskaber i Danmark.
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke de rekreative interes-
ser i væsentligt omfang. Der vil stadig være store åbne arealer langs fjorden, 
og det nye solcelleanlæg vil kunne tilføje en ny historie om brugen af vedva-
rende energi i Nylandsmose gennem tiderne.

5.2.3 Luftforurening og klima
Solcelleparken vil kunne producere cirka 141 mio. kWh om året, hvormed 
der ydes et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser og 
forurenende stoffer fra konventionel energiproduktion. 
Beregnes reduktionen i forhold til gennemsnitsværdier for udledning ved 
produktion af elektricitet til forbrug i Danmark i 2019, vil der kunne opnås en 
årlig reduktion på cirka 20.400 ton CO2 (145 g/kWh), cirka 30 tons NOx og 
cirka 4 tons SO2. Såfremt solcelleparkens produktion erstatter kulproduceret 
elektricitet, vil der kunne opnås en årlig reduktion på cirka 107.600 ton CO2 
(763 g/kWh), cirka 30 tons NOx og cirka 10 tons SO2 (2017-tal).

5.2.4 Ressourcer og affald
Solcelleparkens produktion af cirka 141 mio. kWh om året vil reducere 
mængden af reststoffer fra konventionel energiproduktion, som gradvist kan 
udfases. 
Beregnes reduktionen i forhold til gennemsnitsværdier for udledning ved 
produktion af elektricitet til forbrug i Danmark i 2019, vil der kunne opnås en 
årlig reduktion på cirka 2.300 ton slagger og flyveaske. Såfremt solcellepar-
kens produktion erstatter kulproduceret elektricitet, vil der kunne opnås en 
årlig reduktion på cirka 7.600 ton slagger og flyveaske (2017-tal).

5.2.5 Overfladevand og grundvand
Overfladevand
Overfladevand nedsives på marken og bortledes via dræn til åen i den sydli-
ge del af lokalplanområdet, hvorfra det vil blive pumpet ud i Dybsø Fjord. Der 
vil blive holdt en respektafstand på minimum 5 meter ved etablering af sol-
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celleanlægget inklusiv indhegning, beplantningsbælte og eventuel grusvej.  
Det vurderes, at der kan være risiko for beskadigelse af dræn i anlægsfasen, 
hvor stativer til solcellepanelerne skrues eller presses ned i jorden og der 
nedgraves kabler mv. Bygherren skal derfor sikre sig overblik over drænenes 
placering, så de ikke beskadiges, og det vurderes, at projektet kan realise-
res uden at dræningen i området bliver påvirket. Eventuel omlægning eller 
anden ændring af dræn kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
Der er to mindre søer i eller nær lokalplanområdet, og ved etablering af 
solcelleparken vil der blive holdt en respektafstand på minimum 20 meter 
mellem søerne og solcelleanlægget med tilhørende indhegning og eventuelt 
beplantningsbælte. 

Grundvand
Planområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD). 
Området er ikke omfattet af indvindingsoplande uden for områder med særli-
ge drikkevandsinteresser (OSD), herunder nitratfølsomme indvindingsområ-
der (NFI), eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsy-
ninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommunen 
skal friholde OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
disse samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for virksomhedstyper 
og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Pesticider, nitrat og fosfor
Arealet anvendes i dag til konventionelt landbrug, og fremover forventes 
arealet hverken at blive sprøjtet eller gødet, idet græsarealerne forventes at 
blive afgræsset af eksempelvis får. Såfremt der i perioder ikke er tilstrække-
ligt med får til rådighed, vil græsset blive slået mekanisk. De græssende får 
vil i meget begrænset omfang tilføre organisk gødning, men der vil fremover 
ikke blive tilført handelsgødning eller anvendt pesticider på solcelleparkens 
arealer. På denne baggrund vurderes den fremtidige arealanvendelse at 
være af mere grundvandsbeskyttende karakter end den hidtidige anvendelse 
ligesom der vil være en reduceret påvirkning af overfladevand og dermed af 
søer, åløb og fjord.

Olie
Solcellepanelerne er el-producerende og indeholder ingen væsker eller lig-
nende, der kan udgøre en trussel i forhold til drikkevandsinteresser.   
Transformerne i solcelleparken indeholder olie, der fungerer som kølemid-
del og isolation. Olien er råoliebaseret og er ikke let bionedbrydelig. Den vil 
derfor forblive i jorden, hvis den udledes. Mobiliteten er lav, da olien ikke er 
vandopløselig. Det betyder, at risikoen for spredning til grundvand er lav i 
tilfælde af udslip. 
Transformerne er forsynet med foranstaltninger, der forhindrer udslip. De 
er typisk hermetisk lukkede, hvilket vil sige, at de ikke over år skal efterfyl-
des med olie. Transformerne er monteret med et opsamlingskar, som kan 
indeholde den samlede oliemængde, der er i transformeren. Der kan des-
uden være spildbakker i bunden af transformerstationerne. Der vil derfor ikke 
være risiko for udslip af olie til jord, grundvand og overfladevand. 
Ved etablering af eventuel ny transformerstation etableres store opsam-
lingskar i beton under transformeren, og overfladevand udledes via en 
olieudskiller til sivebrønd eller eventuelt til offentlig kloak i henhold til vilkår 
i spildevands tilladelse. Ved bortledning af overfladevand vil der derfor ikke 
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være risiko for, at eventuelt oliespild fra transformeren bliver spredt. 

Overfladebehandling af solcellepaneler
Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer 
i forbindelse med overfladebehandlinger af solcellepanelerne, herunder anti-
refleksbehandling, som vil kunne påvirke overfladevand eller grundvand. 
Solcellepanelernes overflade er typisk af glas. Dog anvendes i enkelte tilfæl-
de teflon plast til det ydre dæklag, som erfaringsmæssigt har bedre egen-
skaber end glas med hensyn til at begrænse lysreflektans. For at begrænse 
refleksionen og sikre, at mest muligt lys bliver ledt gennem glasset til solcel-
lerne benyttes forskellige teknikker. Herved begrænses generende reflekser 
i forhold til omgivelserne ligeledes. Risikoen for blænding er derfor som 
udgangspunkt lavere for solcellepaneler end for andre overflader med glas.
Selve glasset kan eksempelvis have et lavere indhold af jern end almindeligt 
vinduesglas eller være tonet (røgfarvet), hvilket kan bidrage til at reducere 
reflekser. Den primære metode til at begrænse reflekser i glasset er dog en 
behandling af overfladen med forskellige antirefleksteknikker så som coa-
ting, ætsning eller teksturering. De to sidstnævnte metoder giver en ruflet/
ru/matteret overflade, som giver en mere diffus spredning af lyset. Jo større 
ruhed, jo større spredning, men samtidig øges risikoen for at snavs sætter 
sig fast på glassets overflade. 
Coating er en antirefleksbehandling, der også kendes fra eksempelvis 
brilleglas og fotolinser. Her fordampes et tyndt lag stof i ét eller flere lag på 
overfladen af glasset. Coatingen kan bestå af siliciumdíoxid (SiO2), der også 
indgår som hovedbestanddel i glasset, eller af eksempelvis tindoixid (SnO2) 
eller titandioxid (TiO2). Ved to eller flere lag kan der være anvendt  kombina-
tioner af lag med forskellige stoffer. Coatingen, der har en samlet lagtykkelse 
på mindre end 1 mikrometer (dvs. en milliontedel meter eller en tusindedel 
millimeter), påføres inden glasset hærdes. Hærdningen foregår almindeligvis 
ved at glasset opvarmes til ca. 650 grader, hvorefter det hurtigt afkøles. 
Antirefleksbehandlingen er modstandsdygtig over for danske vejrforhold, 
og forringes ikke af regn og slud. Coatingen vil typisk også give glassets 
overflade en selvrensende effekt, så snavs lettere vaskes af. Under alminde-
lige forhold vil der kun være behov for en årlig rengøring af panelerne. Ved 
udsatte forhold kan der dog være behov for hyppigere rengøring - eksem-
pelvis ved placering tæt på dyrestalde (ammoniakdampe) eller industri- og 
havneområder (støvende aktiviteter mv.). Ved rengøringen anvendes bløde 
svampe, svabere eller lignende og rent vand (demineraliseret eller afkalket 
vand, så der undgås kalkskjolder) uden anvendelse af rengøringsmidler eller 
andre tilsætningsstoffer, og rengøringen må ikke foregå i solskin. 
Solcellepanelerne skal i øvrigt ligesom de øvrige komponenter, der indgår i 
solcelleanlægget, overholde gældende standarder og produktkrav, herunder 
standarder for prøvninger, hvor solcellepanelerne eksempelvis testes for 
modstandsdygtighed overfor salt, syre og ammoniak.

5.2.6 Natur (§3-arealer og skovbyggelinjer)
§3-arealer
Planområdet består overvejende af intensivt dyrkede markarealer, men der 
er to mindre vandhuller, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Det ene ligger helt op ad planområdets grænse mod vest ved en 
nabobeboelse på Vejløvej 95, og det andet ligger i en skov ved et §3-mosea-
real i den nordøstlige del af planområdet. I den sydøstlige del af planområdet 
er der endvidere en afvandingskanal, der er beskyttet som vandløb i henhold 
til naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede arealer er vist på figur 42.
Der er i juni 2019 foretaget en besigtigelse af området - herunder de to vand-
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huller, mosearealet og vandløbet i eller nær planområdet. Det blev i den for-
bindelse besluttet, at solcelleanlægget ikke skulle omfatte disse naturarealer, 
og derfor er byggefeltet og den afskærmende beplantning justeret, således 
at §3-arealerne blev sikret. Det var samme konklusion, som en væsentlig-
hedsvurdering udarbejdet af NIRAS i marts 2020 for de omkringliggende 
Natura-2000 arealer kom frem til.

Vandhuller
Vandhullet mod vest er på ca. 300 m2 og er beliggende i baghaven til en 
beboelsesejendom ejet af Gavnø Gods. Planområdet følger matrikelgræn-
sen omkring ejendommen, og vandhullet ligger hen over matrikelgrænsen. 
Grænsen mellem markarealerne og ejendommens have ligger således, at 
søen ligger i havearealet. Projektet vil ikke komme til at omfatte området 
med søen, og det sikres, at der holdes en afstand på mere end 20 meter fra 
søen til solcelleanlægget og det afskærmende beplantningsbælte (se figur 
43).
Det andet vandhul er på ca. 1.200 m2. Vandhullet ligger i udkanten af et stør-
re skovområde, og det er ikke indeholdt i planområdet. Der sikres en afstand 
på mere end 40 meter til solcelleanlægget inklusiv indhegning og eventuelt 
beplantningsbælte (se figur 44).

Moseareal
Mod nordøst ligger et §3-moseareal på ca. 1 ha. Det ligger i tilknytning til 
skovområdet og det før omtalte vandhul. Halvdelen af arealet ligger indenfor 
planområdet og den anden halvdel udenfor, da matrikelgrænsen for skovare-
alet går midt igennem mosearealet. Arealet vurderes at være værdifuldt, og 
solcellearealet inkl. indhegning og eventuelt beplantningsbælte føres uden-
om arealet, således at det fortsat vil ligge i tilknytning til skovarealet udenfor 
planområdet.

Figur 42. Projektområdet for solcelleparken ved Nylandsmose med de to 
besigtigede vandhuller og mosearealet samt vandløb.
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Figur 43. §3 vandhul mod sydvest

Figur 44.  §3 vandhul og moseområde mod nordøst
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Vandløb
Det beskyttede vandløb (afvandingskanal) mod sydøst er ca. 550 meter 
langt, og omkring halvdelen ligger i planområdet. Der sikres en afstand på 
mere end 5 meter fra vandløbet til solcelleanlægget (se figur 45).

Skovbyggelinjer
Der er fastlagt skovbyggelinjer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 om-
kring henholdsvis Basnæs Skov og Basnæs Plantage øst for planområdet 
og Vejlø Skov vest for planområdet (se figur 46). Skovbyggelinjen er fastlagt 
i en afstand af 300 meter fra skovbrynet, og mellem skoven og skovbygge-
linjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, camping-
vogne og master. Opstilling af solcellepaneler med tilhørende transformere 
inden for skovbyggelinjen kræver som udgangspunkt dispensation fra Næst-
ved Kommune. I henhold til undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelses-
lovens § 17, stk. 2, nr. 5, gælder forbud mod bebyggelse dog ikke i tilfælde, 
hvor der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til bebyg-
gelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen, da hensynene til natur og 
landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved administrationen af 
landzonebestemmelserne.     
Der vil blive holdt en afstand på minimum 30 meter i forhold til skovbryn ved 
Basnæs Skov og Basnæs Plantage, som er placeret på arealer med fred-
skovspligt i henhold til skovloven. Skovbyggelinjen ved Vejlø Skov er fast-
lagt i forhold til mindre skovarealer øst for Vejløvej, som ikke er omfattet af 
fredskovspligt. Disse arealer ligger henholdsvis nord og syd for vejen, der af-
grænser planområdet mod syd og fører forbi de tre eksisterende vindmøller. 
Der vil være en afstand på mere end 80 meter fra afgrænsningen af planom-

Figur 45. §3 vandløb mod sydøst
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rådet til den nærmeste del af Vejlø Skov, som er omfattet af fredskovspligt. 
Der vil blive holdt en afstand på minimum 30 meter til skovbrynene, hvorfra 
skovbyggelinjen omkring Vejlø Skov er fastlagt. 
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og skov-
brynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og 
dyreliv. Afstanden på 30 meter fra skovbrynene til de nærmeste dele af sol-
celleanlægget vurderes at kunne sikre, at skovbrynenes værdi som levested 
og spredningsvej for dyre- og planteliv kan opretholdes. 
Når man færdes på Vejløvej, er der i dag udsyn over markerne mod sydøst 
og øst til Basnæs Plantage og Basnæs Skov. Fra den nordlige strækning 
ses skovene henover de eksisterende beplantningsbælter mellem markerne, 
mens der fra den sydlige strækning er mere frit udsyn. Solcelleanlægget og 
det omkransende beplantningsbælte vil afskærme udsynet til skovbrynene, 
men dette ville også være tilfældet selvom arealerne inden for skovbyggelin-
jen blev friholdt for anlæg, idet der er en afstand på omkring 800 meter eller 
mere fra vejen til skovbrynene. Mod sydvest og vest vil man fortsat have frit 
udsyn til skovbrynene ved Vejlø Skov. Kun udsynet til den lille del af skoven, 
som ligger øst for vejen, vil blive begrænset af solcelleanlægget og det om-
kransende beplantningsbælte. 
Når man færdes på den del af Nashøjvej, der fører forbi de tre eksisteren-
de vindmøller og frem til afvandingskanalen, er der eksisterende markant 
bevoksning langs vejen på nordsiden, som generelt afskærmer udsynet mod 
nordvest til skovbrynene ved Vejlø Skov, og tilsvarende begrænses udsynet 
mod nordøst til skovbryn ved Basnæs Skov. 
På strækningen øst for afvandingskanalen og frem til Basnæs Skov lig-
ger Nashøjvej i åbent terræn med udsyn mod nordøst til skovbrynene ved 
Basnæs Skov. Solcelleanlægget og det omkransende beplantningsbælte 
vil kun i mindre omfang begrænse udsynet til det vestligste skovbryn, da 

Figur 46. Skovbyggelinjer og fredskov.
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arealer inden for strandbeskyttelseslinje friholdes for solcelleanlæg og 
afskærmende beplantningsbælte. På strækningen inden for skovbyggelinjen 
omkring Basnæs Skov vil udsynet mod nord til skovbrynet stort set ikke blive 
berørt. På grund af afstandsforholdene og den eksisterende bevoksning i 
landskabet vil udsynet mod vest til Vejlø Skov kun blive påvirket i mindre om-
fang, og dele af skoven vil kunne ses henover beplantningsbælterne omkring 
solcelleanlægget.
Det vurderes samlet set, at solcelleanlægget og de omkransende beplant-
ningsbælter kun i mindre omfang vil begrænse udsynet til skovbryn fra de 
vejstrækninger, som ligger inden for skovbyggelinjerne.  

5.2.7 Natur (Bilag IV arter)
Bilag IV-arter

Markfirben

Da solcellerne opsættes på landbrugsarealer, vurderes planområdet ikke at 
udgøre et levested for arten, og projektet vil derfor ikke beskadige eller øde-
lægge markfirbens yngle- eller rasteområde. Projektet vil derfor ikke påvirke 
områdets økologiske funktionalitet for markfirben.

Flagermus 

Opsætningen af solcellerne medfører ikke nedrivning af bygninger eller 
fældning af træer, som flagermus kan benytte som raste- og ynglepladser, 
og som kan forstyrre arten under jagt. Projektet vurderes derfor ikke at 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. 
Projektet vurderes samlet at kunne være gavnligt for flagermus, da ophør af 
dyrkning og etablering af udyrkede arealer uden sprøjtning vil være gavnligt 
for områdets insekter. Projektet vil derfor ikke påvirke områdets økologiske 
funktionalitet for nogen arter af flagermus negativt.

Padder

På grund af at der ikke er egnede levesteder i eller i nærheden af planområ-
det, vurderes projektet ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteo-
mråde for springfrø. Der vurderes ligeledes ikke at være egnede levesteder 
i eller i nærheden af planområdet for klokkefrø, løgfrø, spidssnudet frø og 
grønbroget tudse. 

Stor vandsalamander er ligeledes vurderet. Projektet vurderes samlet at 
kunne være gavnligt for potentielt forekommende padder ved ophør af dyrk-
ning og etablering af udyrkede arealer uden sprøjtning.

Projektet vurderes samlet set ikke at påvirke områdets økologiske funktiona-
litet for padder negativt.

5.2.8 Natur (Natura 2000)
Der findes ingen Natura 2000-områder indenfor lokalplanområdet.
De omkringliggende vandområder, Dybsø Fjord, Krageholm Strøm og 
Fladstrand og mindre landarealer indgår i Natura 2000-område nr. 169 med 
Fuglebeskyttelsesområde F81 og Habitatområde H148. Fuglebeskyttelses-
området er sammenfaldende med Ramsarområde R20. 
Der er i marts 2020 udarbejdet en Natura 2000 Væsentlighedsvurdering, og 
denne vurdering er indføjet som bilag 1 i miljøvurderingen, hvortil der henvi-
ses for uddybning af afsnittet. På grund af afstandsforholdene vurderes der 
ikke at forekomme kumulative effekter mellem solcelleprojektet ved Nylands-
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mose og øvrige planer eller projekter for solcelleanlæg og andre tekniske 
anlæg under udarbejdelse, herunder kystbeskyttelsesprojekt på Enø ca. 4 
km sydvest for planområdet ved Nylandsmose.  

Fuglebeskyttelsesområde
Fuglebeskyttelsesområde F81 benævnes ”Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjor-
de” og udgør et ca. 17.377 ha stort areal. De nærmest beliggende dele af 
fuglebeskyttelsesområdet er vist på figur 47. Afgrænsningen af fuglebeskyt-
telsesområdet er justeret i 2018, idet området tidligere omfattede landarea-
lerne vest for Vejløvej og syd for Nashøjvej. Planområdet berører heller ikke 
disse arealer.

Gæs og svaner
Projektet kan påvirke gæs og svaner ved, at de ikke længere kan anvende 
markerne inden for planområdet til fouragering. 
Forekomsterne af rastende sangsvaner en af de største blandt de 23 nær-
meste lokaliteter (Væsentlighedsvurderingen - Jan Durinck et. al, 2020). 
Solcelleprojektet vil fortrænge sangsvaner fra planområdet, selv om området 
efter etablering af solcelleanlæg fortsat vil rumme græsarealer med afgræs-
ning af får. Da sangsvane også forekommer i stort antal på andre nærlig-
gende lokaliteter, og der stadig vil være andre dyrkede marker i nærheden, 
vurderes sangsvanerne ikke at blive påvirket væsentligt.
Forekomsterne af bramgås, grågås og knopsvane ved Nylandsmose er min-
dre væsentlige end i mange af de andre nærliggende DOF-områder. Derfor 
vurderes disse arter ikke at blive væsentligt påvirket af projektet.

Figur 47. Natura 2000 - Fuglebeskyttelsesområde F81 vist med vandret 
skravering.
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Rødrygget tornskade
Rødrygget tornskade yngler i skov og krat. Dens valg af ynglepladser er 
oftest knyttet til lysåbne udyrkede arealer. Dyrkede marker er således ikke 
kernehabitat for denne art. Etableringen af solcelleparken vurderes ikke 
at påvirke denne arts tilstedeværelse negativt. Tværtimod vurderes det, at 
arealernes tilstand, efter etablering af solcellepark, vil være gavnlig for arten, 
eftersom området vil ændre sig fra opdyrket mark til afgræsset eng. Dette vil 
gavne insekter og dermed fødegrundlaget for arten. Rødrygget tornskade 
vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af projektet.

Rørhøg
Arten er ikke på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området nr. 169, 
men forventes at blive tilføjet som ynglefugl ved den kommende revision af 
udpegningsgrundlaget.
Rørhøgen fouragerer i det åbne land over marker og enge. På de arealer, 
der dækkes tæt af solceller, er det forventeligt, at rørhøgen ikke længere vil 
kunne fouragere. Det vurderes, at randområderne af solcelleparker fortsat vil 
kunne være egnet som fourageringsområder. Rørhøg kan yngle i opdyrkede 
marker. Det kræver afgrøder af en vis højde – eksempelvis korn eller raps. 
Det vurderes, at etableringen af solcelleparken vil gøre området uegnet som 
yngleplads for rørhøg.
Samlet set, vurderedes solcelleparken ikke at have betydning for de lokale 
bestande af rørhøg. Markerne ved Nylandsmose vurderes at være sekun-
dære i forhold til rørhøg, og de omkringliggende områder vurderes at være 
tilstrækkelige. Rørhøg vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af projektet.

Havørn
Der yngler havørn i Basnæs Skov ud mod den sydøstlige del af solcelleom-
rådet. Projektets påvirkning på havørn kan være forstyrrelse i anlægsfasen 
og reduktion af fødegrundlag ved at planområdet ikke længere kan anven-
des til fouragering af byttedyr i samme grad som tidligere.
I henhold til rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus” (Væsentligheds-
vurderingen - Søgaard et. al, 2003) anbefales det at reden og et område 
med en radius på 500 meter skal være uforstyrret i perioden 1. februar-1. 
august. Dette indarbejdes i projektet, og vil indgå som vilkår i byggetilladelse 
og landzonetilladelse.
I DOF-rapport om havørn angives følgende konklusioner (Væsentlighedsvur-
deringen - Stabell, 2005):
• Det største problem for havørnen i Danmark er forstyrrelser i yngletiden, 
som strækker sig fra februar til august - skovarbejde (særligt sankning) og 
friluftsliv spiller en stor rolle. Således yngler havørnen i dag udelukkende i 
private skove med begrænsede menneskelige aktiviteter og i en afstand på 
mindst ca. 300 meter til nærmeste bebyggelse.
• Havørnen er blevet mere menneskevant og en forvaltning, som forhindrer 
aktiviteter i yngletiden inden for ca. 300 meter, er tilstrækkelig til at sikre 
ynglesuccesen. Uden for yngletiden kan skovhugst godt finde sted ind til 100 
meter fra reden, men under den klare forudsætning, at en del af de poten-
tielle redetræer får lov at stå, og at redebevoksningens karakter ikke ændres 
væsentligt.
Projektet omfatter ikke fældning af træer inden for 300 meter fra reden.
Af hensyn til at forstyrre ynglende havørn mindst muligt, anbefales det, at 
anlæg af den del af solcelleparken, der ligger inden for 500 meter fra re-
den fortrinsvis lægges i perioden september til december og som minimum 
uden for perioden 1. februar-1. august. Dette indarbejdes i projektet. Ved at 
gennemføre anlægsarbejder i denne periode vurderes det, at havørn ikke vil 
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blive forstyrret i væsentlig grad.
I forhold til havørn udgør gæs en del af fødegrundlaget i vinterhalvåret. 
Hvis gæssene ikke længere raster på markerne inden for planområdet, kan 
det potentielt betyde, at den del af havørnens fødegrundlag indskrænkes. 
I DOF-rapporten om havørn er den gennemsnitlige afstand til det primære 
fourageringsområde beregnet til ca. 3 km og helt op til 8-10 km. Gennem-
snittet af de maksimale fødesøgningsafstande er ca. 10 km for de danske 
par – med et maksimum på omkring 20 km om vinteren (Væsentlighedsvur-
deringen - Stabell, 2005).
Det vurderes derfor, at området omkring havørnereden rummer rigeligt med 
fourageringssteder, og det samlede fødegrundlag for havørn vurderes ikke at 
blive påvirket væsentligt af projektet.

Habitatområde
Habitatområde H148 benævnes ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord 
og Knudshoved Odde” og udgør et ca. 16.839 ha stort areal. De nærmest 
beliggende dele af habitatområdet er vist på figur 48.

Habitatnaturtyperne
Opførslen af solcellerne vurderes ikke at kunne påvirke habitatnaturtyper-
ne på grund af afstanden mellem planområdet og naturtyperne på mere 
end 200 meter. Anlægsfasen medfører ingen påvirkninger så som grund-
vandssænkning, som ville kunne påvirke i så stor afstand.
I driftsfasen udledes der ikke vand eller andet fra det færdige anlæg, og det 
vurderes derfor, at habitatnaturtyperne heller ikke vil kunne blive påvirket af 

Figur 48. Natura 2000 - Habitatområde H148 vist med kryds-skravering.
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anlægget, når det er i drift.
Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke habitatnaturtyperne væsent-
ligt, hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.

Habitatarter
Projektet vil ikke påvirke arterne skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, klokke-
frø og spættet sæl væsentligt.

Stor vandsalamander
Stor vandsalamander findes på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 
Arten er observeret i Vejlø Skov vest for området og det kan ikke udelukkes, 
at arten forekommer i vandhuller og vådområder tæt på planområdet. Stor 
vandsalamander kan derfor potentielt blive påvirket af projektet ved ind-
skrænkelse og/eller isolering af leve- og ynglesteder.
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året, mest i skove og ha-
ver. Den kan også findes i kældre, udhuse og lignende. Om foråret i marts-
april kommer dyret frem af vinterdvalen og vandrer ned til vandhullerne. Her 
foretrækker den at leve i rene vandhuller, som solen gerne må kunne skinne 
på, og som oftest er mellem 50 m² og 2.500 m² store. Den kan være ret 
almindelig i vandhuller midt ude på dyrkede marker (Miljøstyrelsen, 2020). 
Opsætningen af solcelleanlægget medfører ikke fældning af træer/skov, 
som kan påvirke eller indskrænke stor vandsalamanders levesteder. Der 
er ikke registreret vandhuller/ynglesteder inden for planområdet, men i det 
nordøstlige hjørne ligger et § 3-registreret vandhul lige uden for planområ-
det. Nord for vandhullet ligger en lille § 3 beskyttet mose, som potentielt kan 
være rastested for stor vandsalamander. Det anbefales at reducere projekt-
området så den beskyttede mose ikke påvirkes, og dette er indarbejdet ved 
afgrænsning af byggefelt for solcelleanlægget. Opsætningen af solcellean-
lægget vurderes på denne baggrund ikke at kunne påvirke bestanden af stor 
vandsalamander væsentligt.
Det vurderes derfor samlet, at projektet ikke vil påvirke nogen af de fem ha-
bitatarter på udpegningsgrundlaget, hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.

5.2.9 Kystnærhedszonen
Planområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen 
omfatter kystområderne i ca. 3 km’s afstand fra kysten i landzone og som-
merhusområder. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men der stilles 
særlige krav til planlægning i disse områder. Udbredelsen af vedvarende 
energi anses for værende et anerkendelsesværdigt formål, som dog ikke 
skal tilsidesætte de landskabelige værdier.
Næstved Kommune har netop vedtaget en nye klimaplan, der lægger op til 
at reducere kommunens CO2 udledning med 70 procent. Etableringen af 
solcelleanlægget vil bidrage til denne målsætning.
Hensigten med bestemmelserne for kystnærhedszonen er dels at friholde 
kystområderne for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnær-
hed, dels at sikre, at nye arealer til byzone og anlæg i landzone placeres i 
størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggel-
se. Det gælder især for de åbne kyststrækninger. Kystbestemmelserne skal 
desuden medvirke til at sikre og udbygge befolkningens adgang til kysterne.
I forbindelse med planlægningen er der lagt vægt på, at formålet med 
anlægget er forsyning med vedvarende energi, samt at området i dag er et 
område, hvor der produceres elektricitet - der er opstillet tre vindmøller i den 
sydlige del af området - samt at solcelleanlægget er begrænset til en total-
højde på maksimalt 3 meter. Anlægget vil i vid udstrækning flugte med det 
omgivende terræn. Arealet er lavtliggende og planområdets solcelleanlæg vil 
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ikke påvirke kystlandskabet grundet en afskærmning af eksisterende bebyg-
gelse i form af vindmølleved ved at lade anlægget stoppe på den nordlige 
side af de tre eksisterende møller. Langs møllerne findes et beplantnings-
bælte der suppleres, sådan at det året rundt er muligt at skærme anlægget 
mest muligt fra de næreste kystområder sådan at anlægget visuelt ikke 
påvirker kysten. Det vurderes, at anlægget alene påvirker de lokale omgivel-
ser i begrænset omfang. Der vil ske en visuel sløring af anlægget i form af 
et grønt beplantningsbælte omkring anlægget. Kommunen har i forbindelse 
med sine overvejelser vurderet ansøgers udarbejdede visualiseringer, hvor 
det vil være muligt at afskærme solenergianlægget bag levende hegn. I mil-
jørapporten er der foretaget en vurdering af anlæggets påvirkning af kysten i 
form af beskrivelse af landskabelige og terrænmæssige forhold på baggrund 
af visualiseringer (se afsnit 5.1).

Det er ligeledes vurderet at være af betydning ved lokalisering af et solcel-
leanlæg, at anlægget i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning 
af solenergianlæg (notat fra juni 2013) betragtes som værende af midlertidig 
karakter, og at arealerne ifølge lokalplanens bestemmelser skal retableres 
efter ophør af formålet. Arealerne udnyttes i dag til intensiv landbrugsmæs-
sig drift, og størstedelen af området er pålagt landbrugspligt. Ifølge land-
brugsloven skal landbrugsarealer bevares som landbrugsarealer. Arealerne 
mellem solcellepanelerne vil eksempelvis kunne afgræsses af får og derved 
udnyttes til ekstensiv landbrugsdrift. Placeringen på lavbundsarealer udgør 
i så henseende et godt alternativ til at inddrage værdifulde, dyrkede land-
brugsarealer til brug for etablering af solenergianlægget.

Det har indgået i overvejelserne, at der er tale om landbrugsjord på lav-
bundsarealer. Beskyttelsen af lavbundsarealer beror på et ønske om at fri-
holde arealerne for landbrugsmæssig spredning af pesticider og gødskning. 
Etableringen af solenergianlægget vil i hele anlæggets levetid beskytte om-
rådet mod påvirkning fra intensiv landbrugsmæssig drift og derved tilgodese 
de miljøbeskyttelseshensyn, som lavbundsarealer i forvejen er underlagt.

Der er desuden lagt vægt på at sikre adgangen til kysten. Placeringen og ud-
formningen af anlægget vil ikke begrænse offentlighedens adgang til områ-
det. Der vil fortsat være offentlig adgang via Vejløvej og Nashøjvej til kysten. 
Som et led i planlægningen er offentlighedens adgang til at færdes helt ude 
mod kystkanten udbygget, idet en gammel vandpumpemølle, Nylandsmøl-
len, opført i 1872 er bevaret og, i et projekt med Realdania og ansøger, for 
nylig restaureret. Nylandsmøllen fungerer som offentlig tilgængelige under-
visningslokaler for skoleklasser og formidlingsbase for Dybsø Naturskole, 
som bl.a. skaber ramme for fortællingen om de teknologiske fremskridt i om-
rådet fra vandpumpemøllen, over de tre nyere opførte vindmøller til solcelle-
anlægget. Nylandsmøllen fungerer desuden som madpakkehus, udkigstårn 
og overnatningsshelter.

Næstved Kommune har tillige tillagt det betydning ved afvejningen af de 
hensyn, der er angivet i planlovens § 1, at Natur- og Miljøklagenævnet har 
den faste praksis, at udbredelsen af vedvarende energi betragtes som et 
samfundsmæssigt anerkendelsesværdigt formål, og at etablering af alterna-
tive energiforsyningsanlæg derfor bør, efter omstændighederne, behandles 
lempeligere end etableringen af andre anlæg.

5.2.10 Lavbundsarealer
Som led i at sikre en god miljøtilstand i vandområderne skal der etableres 
vådområder til fjernelse af næringsstoffer. Kommunerne har i samarbejde 
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med staten ansvaret for at planlægge og gennemføre projekterne. Vådområ-
derne etableres som udgangspunkt gennem frivillige aftaler med lodsejerne 
og med økonomisk kompensation.
Bortset fra et par mindre arealer mod vest og nordøst placeres solcellean-
lægget i sin fulde udstrækning på lavbundsarealer (se figur 49). 
De tekniske anlæg udformes så de i et vist omfang kan tåle periodevis over-
svømmelse af de omkringliggende arealer. Solcelleanlægget har en forven-
tet levetid på omkring 30 år, hvorefter anlægget forventes at blive fjernet. 
Det forudsærttes, at der i  landzonetilladelsen til solcelleanlægget fastsættes 
vilkår om, at anlægget skal fjernes senest 35 år efter at det er opført. Projek-
tet vil dermed ikke forhindre, at det naturlige vandstandsniveau i området på 
sigt kan genskabes, når driften af anlæggene ophører.
Generelt er der et ønske om at lavbundsarealer, som i dag er intensivt dyr-
ket, kan omdannes til arealer, hvor der sker en mindre udvaskning af kvæl-
stof. Etablering af et solcelleanlæg på arealerne i en årrække, vil betyde, at 
arealerne kun dyrkes ekstensivt og ikke gødes. Samtidig vil solcelleanlægget 
producere elektricitet, som kan være medvirkende til, at der ikke produceres 
elektricitet på konventionelle kraftværker, hvilket vil medføre en væsentlig 
reduktion af bl.a. CO2.

5.2.11 Materielle goder (socioøkonomiske forhold)
Det vurderes, at solcelleanlæggets miljøpåvirkninger ikke vil have væsentli-
ge negative socioøkonomiske effekter på eksempelvis turisme, fritidsinteres-
ser, råstofindvinding, land- og skovbrug eller jagt og fiskeri. Det kan i forbin-
delse med solcelleprojekter ikke udelukkes, at der vil kunne ske et vist fald i 
ejendomspriserne i nærområdet på grund af solcelleanlæggets påvirkning af 
omgivelserne. Eventuelt fald i ejendomsværdien afhænger i høj grad af den 
enkelte lokalitet og de lokale forhold.
Opstilling af solcelleanlægget ved Nylandsmose er omfattet af ’Lov om 
fremme af vedvarende energi’ (VE-loven), der fastsætter bestemmelser for 
anmeldelse af krav på betaling af værditab og salgsoption på beboelsesejen-
domme ved opstilling af solcelleanlæg, samt bestemmelser for VE-bonus til 
beboere, der er naboer til solcelleanlæg, og bestemmelser for indbetaling til 
en kommunal grøn pulje ved opstilling af solcelleanlæg.

Værditabsordning
VE-lovens bestemmelser om værditab giver ejere, der vurderer, at en 
opstilling af et solcelleanlæg påfører deres beboelsesejendom et værditab, 
mulighed for at anmelde et krav på betaling af værditab og salgsoption til 
Energistyrelsen. Ejere af beboelsesejendomme, som helt eller delvis er 
beliggende i en afstand af op til 200 meter fra den eller de planlagte pla-
ceringer af solcelleanlæg, betaler ikke sagsomkostninger for behandling af 
kravet. Andre ejere skal samtidig med anmeldelsen af kravet betale et gebyr 
på 4.000 kr. pr. ejendom. I det aktuelle tilfælde ejer opstiller alle beboelses-
ejendomme beliggende indenfor den angivne afstand af 200 meter fra det 
planlagte solcelleanlæg ved Nylandsmose. 
En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets og salgsoptio-
nens størrelse på baggrund af en individuel vurdering heraf. Vurderingen og 
afgørelsen finder sted efter solcelleanlæggets første producerede kilowatt-ti-
me. Krav på betaling for værditab bortfalder, hvis værditabet udgør 1 pct. 
eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Har ejeren af beboelses-
ejendommen medvirket til værditabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde. 
Opstilleren og ejeren af beboelsesejendommen kan indgå aftale om værd-
itabets og salgsoptionens størrelse. En aftale medfører, at anmeldte krav om 
betaling af værditab og salgsoption bortfalder.
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Salgsoptionsordning
VE-lovens bestemmelser om salgsoption forpligter mølleopstiller til at afgive 
tilbud om at købe beboelsesejendomme beliggende helt eller delvis indenfor 
en afstand af op til 200 meter fra solcelleanlægget. Ordningen omfatter såle-
des de helt nære naboer, hvor de væsentligste visuelle gener vil forekomme. 
Det forudsættes dog, at der i medfør af en afgørelse fra taksationsmyndig-
heden er tilkendt værditabsbetaling på over 1 % af beboelsesejendommens 
værdi. Ordningen giver ejerne af beboelsesejendommene mulighed for at 
afprøve at bo tæt på solcelleanlægget i et år, hvorved den enkelte ejer af 
en beboelsesejendom kan vurdere graden af gener. Ejeren af beboelses-
ejendommen får mulighed for at benytte sig af salgsoptionen, såfremt det 
tilkendte værditab ikke vurderes at være tilstrækkeligt. Ejeren af beboel-
sesejendommen får endvidere en forsikring om, at det er muligt at sælge 
beboelsesejendommen inden for perioden, såfremt der tildeles værditab, 
hvilket kan imødekomme bekymring for om beboelsesejendommen vil kunne 
sælges. Opstilleren af solcelleanlægget kan videresælge de opkøbte bebo-
elsesejendommene eller vælge at udleje beboelserne. I det aktuelle tilfælde 
ejer opstiller allerede alle beboelsesejendomme beliggende indenfor en 
afstand af 200 meter fra det planlagte solcelleanlæg ved Nylandsmose.

VE-bonusordning
VE-lovens bestemmelser forpligter opstillere af solcelleanlæg til at tilbyde 
en VE-bonus til husstande med bopæl i beboelsesejendomme, som helt 
eller delvist er beliggende i en afstand af op til 200 meter fra solcelleanlæg-
get. Bonussen udgør en andel af værdien af den samlede elproduktion og 

Figur 49. Lavbundsarealer (grønne) og lavbundsarealer, der kan genoprettes 
(grønne og skraverede).
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beregnes som udgangspunkt af anlæggets produktion fra 5 kW. Den sam-
lede VE-bonus, som opstiller af solcelleanlægget forpligtiges til at udbetale, 
kan dog maksimalt udgøre 1,5 % af anlæggets samlede kapacitet. Ved at 
andelen er angivet som en del af den samlede kapacitet, sikres det, at de 
nærmeste naboer har en interesse i, at solcelleanlægget er så effektivt som 
muligt. Hvis solcelleanlægget har en høj produktion, vil kompensationen 
forventelig også blive højere, dog afhængigt af den på tidspunktet gældende 
elmarkedspris. Bonussen vil variere fra år til år, da den baseres på anlæg-
gets faktiske produktion og den aktuelle elmarkedspris.

Grøn pulje
VE-lovens bestemmelser forpligter opstiller af solcelleanlæg til at indbetale 
et beløb på 30.000 kr. pr. MW ved opstillingen af solcelleanlægget. Beløbet 
vil således afhænge af den installerede effekt for anlægget, der forventes 
at være på ca. 150 MW, og der vil således skulle indbetales et beløb på 
omkring 4.500.000 kr. I henhold til et udkast til en lovændring, som er under 
behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, for-
ventes beløbssatsen at blive forhøjet til 40.000 kr. pr. MW svarende til et be-
løb på omkring 6.000.000 kr. Den grønne pulje administreres af kommunen, 
der fastsætter retningslinjer for ansøgningsprocedure for tilskud, herunder 
hvordan projekter prioriteres. De indbetalte midler vil potentielt komme lokal-
samfundet til gode, dersom der søges om tilskud til projekter i nærområdet.

5.2.12 Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold
Støjbelastningen i anlægsfasen består af støj fra de anvendte entreprenør-
maskiner, arbejdsprocesser og fra transport af materialer til og fra området. 
I anlægsfasen skal Næstved Kommunes regulativ for bygge-, anlægs- og 
nedrivningsaktiviteter overholdes. Anlægsarbejderne forventes at foregå på 
hverdage i dagtimerne inden for normal arbejdstid mellem kl. 7 og 18.
I driftsfasen vil invertere og transformere kunne medføre en støjpåvirkning 
af de nærmeste nabobeboelser. Den samlede støj ved den enkelte nabobe-
boelse afhænger af de konkrete typer af invertere og transformere samt af 
deres antal og placering i forhold til nabobeboelserne. Som forudsætning for 
ibrugtagning af solcelleparken stilles der i lokalplanen og i byggetilladelsen 
krav om dokumentation for, at de vejledende støjgrænser kan overholdes 
ved de omkringliggende beboelser i det åbne land. De vejledende grænse-
værdier for de nærmest liggende enkeltboliger vil være 55 dB(A) om dagen, 
45 dB(A) om aftenen og 40 dB(A) om natten.
Etableringen af solcelleparken vurderes ikke at påvirke de rekreative interes-
ser i væsentligt omfang. Der vil stadig være store åbne arealer langs fjorden, 
og det nye solcelleanlæg vil kunne tilføje en ny historie i brugen af vedvaren-
de energi i Nylandsmose gennem tiderne.
Produktion af grøn strøm ved solcelleanlæg vil medføre en væsentlig reduk-
tion af udledningen af bl.a. CO2. Anlægget vil kunne medvirke til en besparel-
se på cirka 20.400 ton CO2 pr. år set i forhold til gennemsnittet ved produk-
tion af elektricitet til forbrug i Danmark, og op til cirka 107.600 tons hvis en 
tilvarende strømproduktion skulle ske på et kulkraftværk.
Grundvand og overfladevand vil ikke blive påvirket negativt. Derimod vil et 
solcelleanlæg kunne være med til at forbedre tilstanden, da der ikke vil blive 
gødet og sprøjtet på markerne, som ved almindelig konventionel markdrift.
Områdets §3-arealer vil ikke blive påvirket, da der vil holdes en afstand til 
disse arealer. Et solcelleanlæg på marken vurderes ikke at få negativ påvirk-
ning på eventuelle bilag IV-arter i vandhullerne. Opstillede solcelleanlæg vil 
ikke berøre vandhullerne og mosearealet, og dermed ikke eventuelle bilag 
IV-arter. Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet for de relevante 
bilag IV-arter vil blive opretholdt. De omkringliggende Natura 2000-områder, 
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herunder habitaterne og dyrene på udpegningsgrundlagene, vurderes ikke at 
blive påvirket væsentligt af projektet.
Anlægget vurderes ikke at påvirke kystområderne i væsentligt omfang. I 
selve planområdet vil anlægget selvfølgelig være synligt, men fra vandområ-
derne og fra kyststrækningerne vil anlægget ikke være synligt.
Størstedelen af planområdet er placeret på lavbundsarealer, herunder 
lavbundsarealer, der kan genoprettes. De tekniske anlæg i forbindelse med 
solcelleanlægget udformes så de i et vist omfang kan tåle periodevis over-
svømmelse. Solcelleanlægget vil ikke forhindre, at det naturlige vandstands-
niveau kan genskabes, når driften af anlægget ophører. Det forudsærttes, at 
der i  landzonetilladelsen til solcelleanlægget fastsættes vilkår om, at anlæg-
get skal fjernes senest 35 år efter at det er opført. 
Ejere, der vurderer, at opstillingn af solcelleanlægget påfører deres bebo-
elsesejendom et værditab, kan anmelde krav på betaling af værditab til 
Energistyrelsen. Opstiller af solcelleanlægget er endvidere forpligtet til at 
tilbyde en årlig VE-bonus til husstande med bopæl i beboelsesejendomme, 
som helt eller delvist er beliggende i en afstand af op til 200 meter fra solcel-
leanlægget. Opstiller af solcelleanlægget er desuden forpligtet til at indbetale 
et beløb til en grøn pulje, der administreres af kommunen, og de indbetalte 
midler vil potentielt komme lokalsamfundet til gode, dersom der søges om 
tilskud til projekter i nærområdet.

6 Alternativer – herunder 0-alterna-
tivet 
Der er ikke undersøgt egentlige alternativer. Der har indledningsvis været 
arbejdet med alternative placeringer af solcelleanlægget i området længere 
inde i landet i forbindelse med skovområderne nordøst for Nylandsmose. 
Næstved Kommune principgodkendte i 2018 igangsætning af planlægningen 
for et solcelleanlæg bestående af 7 delområder i tilknytning til Vejlø, Sven-
strup, Rettestrup og Basnæs samt området sydøst for Rettestrup Plantage. 
De bynære placeringer og naboernes utilfredshed hermed medførte imidler-
tid, at denne alternative placering ikke er undersøgt nærmere, idet området 
ved Nylandsmose blev vurderet som mere velegnet på bagggrund af om-
rådets størrelse og muligheden for at etablere ét større sammenhængende 
anlæg med væsentligt færre naboer. 
0-alternativet betegner den situation, hvor der ikke vedtages kommuneplan-
tillæg og lokalplan for solcelleparken ved Nylandsmose. Dette indbærer, at 
den nuværende intensive landbrugsdrift vil fortsætte, og der vil ikke kunne 
opnås en øget produktion af vedvarende energi og en reduktion af udlednin-
gen af blandt andet CO2. 

7 Afværgeforanstaltninger 
Lokalplanen stiller krav om, at solcellepaneler, rammer og stativer skal være 
overfladebehandlede, således at refleksgener for de omkringboende eller for 
forbipasserende trafikanter minimeres.
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at der etableres tætte beplantnings-
bælter i en bredde af mindst 5 meter og en højde på mindst 4 meter omkring 
solcelleparken, som kan sløre eller helt afskærme solcelleanlæggene visuelt, 
så der kun er indblik i meget begrænset omfang, Dette vil samtidig medvirke 
til at minimere eventuelle gener med lysreflekser.
Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 
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8 Overvågning 
Næstved Kommune vil som led i byggesagsbehandlingen sikre, at bestem-
melserne i kommuneplantillægget og lokalplanen overholdes. Herudover 
vurderes der ikke at være behov for overvågning af planernes miljøpåvirknin-
ger.
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9 Klagevejledning 
Den endelige miljørapport kan indklages for Planklagenævnet, hvad angår
retslige spørgsmål. Dvs. om miljørapporten er udarbejdet, som det
foreskrives i den gældende lovgivning, LBK nr. 973 af 25/06/2020.
Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  
www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myn-
dighed, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal indgives senest ti uger efter miljørapportens offentliggørel-
se.

Der er et gebyr for at klage til Planklagenævnet. Gebyret er på kr. 900 for pri-
vatpersoner og 1.800 kr, for virksomheder.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske sinden for 6 må-
neder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.


