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1 Indledning 

Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 er udarbejdet i forbindelse 

med et ønske fra Better Energy om etablering af et solcelleanlæg på ca. 87 ha 

ved Saltø vest for Bistrup.  

Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 er omfattet af krav om miljø-

vurdering efter miljøvurderingsloven1, og der skal ifølge § 8 stk. 1, nr. 1, gen-

nemføres en miljøvurdering. Nærværende rapport indeholder en miljøvurdering 

af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 110. Forud for gen-

nemførelse af miljøvurderingen er der udarbejdet en afgrænsning af miljørap-

portens indhold, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder. 

Foruden nærværende miljørapport, har Better Energy A/S anmodet om udarbej-

delse af en frivillig miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet i overensstem-

melse med Miljøvurderingslovens afsnit III0F. 

I denne miljørapport beskrives kommuneplantillægget og lokalplanen og de vur-

derede miljømæssige konsekvenser af vedtagelsen af planerne. Miljøvurderingen 

gennemføres på et strategisk niveau, svarende til kommuneplantillæggets og lo-

kalplanens niveau i planhierarkiet.  

I undersøgelsen indgår alle påvirkninger, der ikke på forhånd kan udelukkes som 

ubetydelige, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og kumulative effekter. 

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Næstved Kommune 

og Better Energy Management A/S. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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2 Ikke-teknisk resumé 

2.1 Vurdering af miljøpåvirkningerne 

2.1.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
 Samlet set er det for effekter på natur, dyreliv og bilag IV-arter vurderet, at: 

› Planerne vurderes at kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 169 (herunder arter og na-

turtyper på udpegningsgrundlagene for habitatområde H148 og fuglebe-

skyttelsesområde F81), uden hindring af opfyldelse af Natura 2000-områ-

dets bevaringsmålsætninger samt uden skadelig virkning på Natura 2000-

områdets integritet. Tilsvarende vil gælde for Natura 2000-områder i større

afstand fra planområdet.

› Opsætning af solcellerne, herunder støj og forstyrrelse fra anlægsarbejdet,

vurderes at kunne gennemføres uden en væsentlig påvirkning på § 3-be-

skyttet natur, bilag IV-arter og andre fredede og/eller rødlistede arter samt

den økologiske forbindelse der ligger omkring Saltø Å.

› For den økologiske forbindelse vurderes projektet ikke at have nogen på-

virkning, da denne vil være opretholdt i driftsfasen og større fauna vil

kunne færdes omkring området via denne forbindelse.

Efter solcelleanlægget er realiseret indenfor planområdet, vil arealerne være ta-

get ud af drift, og anvendelsen af sprøjtegifte og næringsstoffer vil ophøre. Det 

vurderes, at planerne ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de berørte § 

3-beskyttede arealer, bilag IV-arter, andre fredede og/eller rødlistede arter og

den nærtliggende økologiske forbindelse. Der vil være en positiv mindre påvirk-

ning på de berørte § 3-beskyttede arealer og på arter hvis levesteder (herunder

yngle- og rasteområder) forbedres som følge af planernes vedtagelse, f.eks.

flere af paddearterne. Desuden vil vedtagelse af planerne medføre, at arealerne

efterfølgende har potentiale til at blive udlagt som naturområder, da en naturlig

vegetation med en betydelig artsrigdom af både planter og smådyr forventes at

være opnået.

2.1.2 Landskab 
Samlet set er det for effekter på landskab og visuelle forhold vurderet, at: 

› Påvirkningen af landskabet vil være ikke væsentlig, da synligheden af tekni-

ske anlæg vil være begrænset til nogle få steder omkring planområdet så-

fremt der etableres beplantningsbælter iht. lokalplanens bestemmelser.

Planområdet har stor afstand til omkringliggende beboelser og virker ikke

dominerende. Dertil kommer, at terræn og eksisterende beplantning vil hin-

dre indkig til anlægget fra mange steder i omgivelserne.
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› Påvirkningen af fortidsmindearealerne syd for planområdet vurderes at

være ikke væsentlig, da planområdet ikke har visuel kontakt med fortids-

mindearealerne grundet terræn, og eksisterende beplantning. Planerne vur-

deres således ikke at indvirke på oplevelsen af fortidsminderne i landska-

bet.

› Påvirkningen af kystnærhedszonen vurderes at være ikke væsentlig, da

planområdet ikke kommer til at have visuel kontakt med kysten, samt at

den planlægningsmæssige begrundelse for placeringen af anlægget er be-

grundet i planområdet egnethed, herunder robusthed for modtagelse af

lave, tekniske anlæg.

› Påvirkningen af Næstved Kommunes udpegning til særligt værdifuldt land-

brugsområde vurderes at være ikke væsentlig, da planområdet efter endt

anvendelse føres tilbage til landbrugsområde, samt at området under an-

vendelse til solceller vil blive benyttet til dyrehold.

› Påvirkningen af skovbyggelinjen vurderes at være ikke væsentlig, da synlig-

heden til skovbrynet ikke opleves som et landskabeligt vigtigt element i

området. Indkig til skovbrynet er fra mange steder skjult på grund af ter-

ræn og beplantninger.

Samlet vurderes planerne at have en ikke væsentlig påvirkning på landskabet og 

de visuelle forhold. 

2.1.3 Luft og klima 
Samlet set er det for effekter på luft og klimatiske forhold vurderet at: 

› Påvirkningen som følge af planernes vedtagelse vurderes at være positiv,

da anlægget bidrager til øget klimavenlig el-produktion i Danmark og der-

med mindske belastningen af atmosfæren med CO₂ og drivhusgasser. An-

lægget har ingen direkte emissioner.

2.1.4 0-alternativet 
Hvis forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 ikke vedtages, vil 0-alter-

nativet være gældende.  

Der vil således ikke være en positiv påvirkning i form af en øget klimavenlig pro-

duktion, ej heller en positiv mindre påvirkning af de berørte § 3-beskyttede are-

aler, som følge af at arealerne tages ud af drift, og der sker et ophør med sprøj-

tegifte og næringsstoffer.  

0-alternativet vurderes derfor at medføre færre positive miljøpåvirkninger, end

vedtagelse af planforslagene.
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2.2 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige afværgeforan-

staltninger:  

Natur: 

Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger udover de krav som lokalplanen 

fastsætter med hensyn til friholdelse og respektafstande til beskyttet natur. 

Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde træer med spættehuller el-

ler hulheder, skal dette ske i september eller oktober i medfør af artsfrednings-

bekendtgørelsens bestemmelser2. 

Landskab og visuelle forhold, herunder kulturmiljø: 

Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger udover de krav som lokal-

planen fastsætter med hensyn til anlæggets udformning, placering og afskærm-

ning med beplantningsbælter. 

Luft og klima:  

Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger. 

De tiltag, som muliggøres med forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 

vurderes ikke for sig selv at medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og der er 

derfor ikke behov for særskilt overvågning.  

2 BEK nr. 1466 af 06/12/2018 - Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og 
plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 
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3 Forslag til Kommuneplantillæg og 
Lokalplan 

3.1 Forslag til Lokalplan 110 
Baggrunden for forslag til Lokalplan 110 er et ønske fra Better Energy om at 

etablere solceller på et areal ved Saltø. Solcelleanlægget forventes at opnå en 

årlig strømproduktion på ca. 78.000 MWh, hvilket svarer til elforbruget for ca. 

19.000 husstande. Elproduktionen er grøn og vil bidrage positivt til den grønne 

omstilling, da strøm, der produceres fra solcelleanlægget, vil erstatte strøm fra 

den traditionelle elproduktion. 

Forslag til Lokalplan 110 har bl.a. til formål at sikre, at anlægget tilpasses land-

skabet og beskyttet natur i området, og at anlægget afskærmes af beplantning. 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for solcellepanelernes placering og opstil-

lingsmønster, herunder at de skal opstilles i parallelle rækker med samme ind-

byrdes afstand. Solcellepanelerne kan ligesom mindre transformere opføres med 

en maksimal højde på 3 meter over terræn. Der kan desuden opføres en stepup-

transformer med en højde på 6,5 meter. Øvrigt elektrisk udstyr, såsom afbry-

dere, koblingsudstyr og lynafledere mv., kan opføres i op til 15 meters højde. 

For at afskærme anlægget visuelt skal der opføres et 5 meter bredt beplant-

ningsbælte i kanten af lokalplanområdet. Beplantningsbælter skal etableres i tre 

rækker med minimum 1,5 meters afstand mellem rækkerne, og de skal have en 

højde på minimum 4 meter, når beplantningen er færdigudvokset – dog mindst 

8-10 meter langs lokalplanområdets nordlige og nordøstlige afgrænsning.

Det anmeldte projekt af Better Energy er et økoparkkoncept, som bidrager til en 

bæredygtig udvikling på flere områder end kun i forhold til energiproduktion. 

Det udvalgte areal tages ud af traditionel landbrugsdrift, hvilket betyder ophør 

af pesticid- og nitratudledninger. Der sås græs på arealet, som afgræsses af dyr, 

der passes efter økologiske retningslinjer. Når det ikke længere er rentabelt at 

producere energi på arealet, fjernes anlægget og arealet vil blive tilbageført til 

landbrugsareal. 

Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 1ag, Saltø Hgd., Karrebæk og af-

grænses som vist på Figur 3-1.  
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Figur 3-1 Lokalplanens kort med regulering af fremtidig anvendelse. 

3.2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 
Formålet med forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er at bringe Lokalplan 110 i 

overensstemmelse med Næstved Kommuneplan 2021, så det bliver muligt at 

etablere et solcelleanlæg ved Saltø Gods. 

Forslag til Lokalplan 110 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 i 

forhold til anvendelsesbestemmelserne. For at bringe lokalplanen i overensstem-

melse med Kommuneplan 2021 udlægges et nyt rammeområde 6 T.4  til tekni-

ske anlæg, solenergianlæg. Rammeområdet har et areal på ca. 87 ha og ligger i 

landzone. Området anvendes i dag til landbrugsformål.  

Rammeområdets afgrænsning er sammenfaldende med lokalplanområdet. 
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3.3 Andre planer og programmer 

3.3.1 Næstved Kommuneplan 2021 
Planområdet ligger (delvist) indenfor følgende udpegninger i Næstved Kommu-

neplan 2021:  

 Særligt værdifulde landbrugsområder

 Økologiske forbindelser

 Naturbeskyttelsesinteresser

 Skovrejsningsområde

 Støjbelastede arealer

 Vindmølleanlæg

 Kommuneplanramme 6 T3.1 Vindmølleområde ved Saltø Gods

Særligt værdifulde landbrugsområder, økologiske forbindelser og skovrejsning 

beskrives under henholdsvis afsnittet om biologisk mangfoldighed og afsnittet 

om landskab. De resterende udpegninger beskrives nedenfor.   

Naturbeskyttelsesinteresser  

Den sydøstlige del af planområdet ligger i et område, som i Kommuneplan 2021 

er udpeget som naturbeskyttelsesområde. Naturbeskyttelsesområderne består 

af områder, hvor der er en høj koncentration af natur samt internationale natur-

beskyttelsesområder. Inden for naturbeskyttelsesområderne må der ikke etable-

res nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden 

vidtgående hensyn til områdets natur. 

Solcelleanlægget placeres med en respektafstand på 5-10 meter til beskyttede 

naturtyper. 

Solcelleanlæg, transformere, beplantningsbælter og hegn placeres generelt med 

en respektafstand på minimum 10 m til syd- og østsiderne af arealer med § 3-

beskyttet natur samt minimum 5 m afstand fra nord- og vestsiderne. Med disse 

respektafstande minimeres skyggepåvirkningen af de beskyttede naturtyper fra 

beplantningsbælter og solceller.  

Støjbelastede arealer  

En del af planområdet ligger i et område, som i Kommuneplan 2021 er udpeget 

som støjbelastet areal omkring det udpegede vindmølleanlæg. Det fremgår af 

kommuneplanens retningslinjer, at der ved udarbejdelse af lokalplaner ikke må 

udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i nærheden af støjende aktiviteter før 

der er udarbejdet en støjredegørelse. 

Lokalplanen udlægger ikke området til støjfølsomt areal, og solcelleanlægget er 

ikke sårbart over for støj. 

Vindmølleanlæg 

En del af planområdet er i Kommuneplan 2021 udpeget til placering af vindmøl-

ler. 
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Med vedtagelsen af lokalplanen, vil det ikke længere være muligt at opstille 

vindmøller inden for lokalplanens område. Det vil dog være muligt at opstille 

vindmøller på arealet efter demontering af solcelleanlægget. 

Kommuneplanrammer  

Planområdet ligger desuden indenfor en ramme for teknisk anlæg udpeget i 

Næstved Kommuneplan 2021:  

- 6 T3.1 Vindmølleområde ved Saltø Gods

Rammen er udnyttet da der indenfor afgrænsningen står tre vindmøller. 
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4 Lovgrundlag og proces for 
miljøvurdering 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 110 er omfattet af kravet om 

miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)3, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Foruden nærværende miljøvurde-

ring af plangrundlaget, har Better Energy A/S anmodet om udarbejdelse af en 

frivillig miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet i overensstemmelse med 

Miljøvurderingslovens afsnit III0F.  

Projektet omfatter følgende anlægstype på miljøvurderingslovens bilag 2: 

› Punkt 3a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand

(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdes i en selvstændig miljøkonsekvensrap-

port.  

Den samlede miljøvurderingsproces er illustreret i nedenstående Figur 4-1 og 

består af fem trin.  

Figur 4-1: Skematisk illustration af processen for miljøvurdering af plan og miljøkon-
sekvensvurdering af projekt (VVM). 

3 Lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
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4.1 Afgrænsning, vurdering og kriterier 
I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket 

af gennemførelsen af planernes tiltag, identificeret og fastlagt. De udpegede mil-

jøfaktorer er:  

› Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

› Landskab

› Luft og klima

› Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv

› Materielle goder

I Tabel 4-1 angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen 

af de sandsynlige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer. 

Tabel 4-1: Miljøfaktorer, planelement, mulig påvirkning og databehov 

Miljøfak-

tor 

Planelement Mulig påvirkning Databehov 

Biologisk 

mangfoldig-

hed, flora og 

fauna 

› Udlæg af areal til solceller

indenfor beskyttelseslinjer 

og beskyttede naturområ-

der 

› Udlæg af areal til solceller

indenfor udpegninger i 

Næstved Kommuneplan 

2021 til økologiske forbin-

delser, naturbeskyttelsesin-

teresser og skovrejsning 

ønsket 

› Nærhed til Natura 2000-

område nr. 169 

› Tilstedeværelse af bilag IV-

arter og andre fredede eller 

rødlistede arter 

› Påvirkning af den biologiske
mangfoldighed indenfor udpeg-
ningerne. 

Kvalitativ 

vurdering 

Landskab › Udlæg af areal til solceller

indenfor beskyttelseslinjer

› Udlæg af areal til solceller

indenfor kystnærhedszonen

› Udlæg af areal til solceller

indenfor udpegninger i

› Visuel og landskabelig påvirkning
af landskabselementer og ud-
pegninger.

› 
› 

Kvalitativ 

vurdering 
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4.2 Høring af berørte myndigheder 
Afgrænsning af miljøvurderingen har været i høring hos berørte myndigheder i 

perioden fra 21. april – 5. maj 2021, om bemærkninger til omfanget og indhol-

det af miljørapporten. De hørte myndigheder var: 

Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen samt nabokommunerne Sorø, Slagelse, 

Faxe og Vordingborg. 

Høringen gav også mulighed for at stille forslag om miljøforhold, der burde bely-

ses og vurderes i miljøvurderingen, og forslag til målsætninger, der også burde 

inddrages i miljøvurderingen. 

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden og høringen har derfor 

ikke givet anledning til tilretninger. 

Næstved Kommuneplan 

2021 til skovrejsning  

› Udlæg af areal til solceller i

nærhed til fortidsminder

Klimatiske 

faktorer 

› Mulighed for etablering af

solcelleanlæg 

› Bedre udnyttelse af ressourcer i
form af vedvarende energikilder 

Kvalitativ 

vurdering 

Kulturarv, 

arkitektonisk 

og arkæolo-

gisk arv 

› Udlæg af arealer til solceller

indenfor udpegede kultur-

arvsarealer, kommunepla-

nens kulturmiljøer og i nær-

hed til beskyttede fortids-

minder.

› Fysisk påvirkning af arkæologisk
arv i anlægsfasen.

› Påvirkning af kulturmiljø nr. 38,
Saltø landarbejderboliger

Kvalitativ 

vurdering 

Materielle 

goder 

› Udlæg af areal til solceller

indenfor udpegninger i 

Næstved Kommuneplan 

2021 til særligt værdifulde 

landbrugsområder 

› Ændret anvendelse af værdifuld
landbrugsjord 

Kvalitativ 

vurdering 



18 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 1/LOKALPLAN 110 

5 Tilgang og metode i miljøvurderingen 
Hvis der er miljøemner, hvor det forventes, at der vil ske en væsentlig naturlig 

udvikling af omgivelserne, som har betydning for vurderingen af miljøpåvirknin-

gerne, er denne udvikling beskrevet under de enkelte miljøemner. 

Miljøvurderingens første del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i 

hvilket omfang initiativer og forslag forventes at medføre væsentlige indvirknin-

ger på de udpegede miljøfaktorer, som er identificeret i afgrænsningsrapporten. 

I det efterfølgende er de kriterier, indikatorer og datagrundlag, som vil blive an-

vendt i miljøvurderingen, beskrevet. 

Miljøvurderingens anden del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt initiati-

ver og forslag antages at fremme eller udgøre en hindring for realisering af de 

miljø- og naturmålsætninger, som er beskrevet i nationale strategier og hand-

lingsplaner. 

Miljøvurderinger af planer foretages på baggrund af den eksisterende viden og 

balanceres i overensstemmelse med planens detaljeringsniveau. Miljøvurdering 

af forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 afspejler planernes hierarki-

ske niveau og tager udgangspunkt i eksisterende analyser og materiale. 

5.1 0-alternativet 
0-alternativet udgør i denne sammenhæng den situation, der ville foreligge, hvis

planforslaget ikke vedtages og gennemføres. 0-alternativet udgør sammenlig-

ningsgrundlaget for miljøvurderingen. De foreslåede ændringer holdes således

op mod den nuværende miljøtilstand i beskrivelsen af de forventede indvirknin-

ger på miljøet.

5.2 Alternativer 
Planområdets sydlige afgrænsning er reduceret for at undgå påvirkning på sko-

ven Ølskov, samt de beskyttede fortidsminder med tilhørende beskyttelseslinjer 

som er beliggende inden i Ølskov.  



MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 1/LOKALPLAN 110 19

6 Miljøstatus 
I dette afsnit redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planom-

rådet. Den eksisterende miljøtilstand danner grundlag for miljøvurderingen. 

6.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
I dette kapitel behandles naturforhold, herunder plante- og dyreliv, der forekom-

mer indenfor og i nærheden af planområdet. Indledningsvis beskrives de eksi-

sterende forhold, og under vurderingen af miljøpåvirkningen (afsnit 7.1) vurde-

res der på, hvordan planerne vil påvirke de nærmeste Natura 2000-områder, § 

3-beskyttet natur, bilag IV-arter og andre fredede og/eller rødlistede arter samt

den relevante kommunale udpegning af økologiske forbindelser.

I forbindelse med afgrænsningen af planerne er påvirkninger på følgende bindin-

ger screenet fra:  

 Beskyttede sten- og jorddiger. Af afgrænsningsudtalelsen fremgår det, at

der ved områdets østlige og sydlige afgrænsning løber beskyttede diger

langs med skel. Der vil ikke blive etableret beplantningsbælter, veje eller

anlæg indenfor 10 m fra beskyttede diger. Påvirkningen vurderes at være

lille og vurderes derfor ikke yderligere.

 Fredskov. Af afgrænsningsudtalelsen fremgår det, at der ikke fældes skov i

forbindelse med planen. Skel vil blive berigtiget i overensstemmelse med de

faktiske skelforhold. Påvirkningen vurderes at være lille og påvirkninger på

fredskov vurderes ikke yderligere.

6.1.1 Metode 
Som grundlag for beskrivelsen af naturforholdene i området samt vurderingen af 

påvirkninger af naturtyper og arter, er der anvendt data fra fagrapporter og an-

dre relevante publikationer, herunder også eksisterende data fra relevante data-

baser vedrørende forekomst og tilstand af beskyttet natur samt forekomst af be-

skyttede arter. Følgende databaser og rapporter er benyttet til beskrivelse af de 

eksisterende forhold: 

 Naturdata (Danmarks Miljøportal, 2021).

 Naturbasen (Naturbasen, 2021).

 DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forening, 2021).

› Lokaliteten "Ølskov" (lokalitetsnummer 373290).

› Lokaliteten "Marker vest for Saltøskov" (lokalitetsnummer
373300).

 Artsovervågningsrapporter.
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 Natura 2000-basisanalyse for det nærmeste Natura 2000-område nr. 169

(Miljøstyrelsen, 2020a).

 Næstved Kommunes Kommuneplan 2021.

Ved søgning i ovennævnte databaser fokuseres på nyere data, dvs. registrerin-

ger der er foretaget i perioden 2016-2021. 

Ydermere er disse informationer suppleret med data fra en feltundersøgelse, 

som COWI har gennemført den 20. oktober 2020. Formålet med feltundersøgel-

sen var at få kortlagt naturinteresserne i området, få lokaliseret potentielle 

yngle- og rasteområder for bilag IV arter, herunder særligt padder og flagermus, 

samt at undersøge eventuelle veksler og spredningsveje for områdets vildt. 

Det vurderes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af pla-

nens konsekvenser for naturtyper og arter, da solcellerne placeres på hidtil dyr-

kede arealer, og da der i øvrigt tages hensyn til arealer med kortlagt beskyttet 

natur.  

Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

I forbindelse med nærværende miljøvurdering foretages der en Natura 2000-

væsentlighedsvurdering. De eksisterende forhold beskrives under afsnit i nær-

værende kapitel, mens planens potentielle påvirkning i anlægs- og driftsfasen 

belyses i afsnit 7.1. 

Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede na-

turområder i EU. Områderne er udlagt på baggrund af bestemmelser i EU habi-

tatdirektivet fra 1992 (Rådet for Den Europæiske Union, 1992) og EU fuglebe-

skyttelsesdirektivet fra 1979 – senest revideret i 2009 (Rådet for Den Europæi-

ske Union, 2009). Områderne er udpegede til at bevare og beskytte naturtyper 

og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for 

EU-landene. EU habitatdirektivet og EU fuglebeskyttelsesdirektivet er bl.a. im-

plementeret i dansk lovgivning ved habitatbekendtgørelsen4. 

Miljøvurderingen af planerne vil omfatte en vurdering af påvirkningen af den bio-

logiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet 

i henhold til EU habitatdirektivet og EU fuglebeskyttelsesdirektivet. Det skal så-

ledes vurderes, om planerne i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

6.1.2 Miljøstatus for natur 
I dette afsnit redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planom-

rådet. Den eksisterende miljøtilstand danner grundlag for miljøvurderingen. 

4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-

råder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr. 1595 af 06/12/2018. 
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Der er udarbejdet et særskilt notat, som beskriver naturforholdene i og nær 

planområdet. For en detaljeret gennemgang af miljøstatus og beskrivelse af de 

eksisterende forhold i og nær planområdet, henvises til besigtigelsesnotatet 

(COWI, 2021). 

Natura 2000 

Planområdet er placeret ca. 1,2 km nordøst for det nærmeste Natura 2000-om-

råde, som er Natura 2000-område nr. 169 "Havet og kysten mellem Karrebæk 

Fjord og Knudshoved Odde" (Figur 6-1). Natura 2000-området består af habitat-

område H148 og fuglebeskyttelsesområde F81. 

Figur 6-1 Planområdet (blå) og det nærmeste Natura 2000-område. Habitatområdet 
er vist med grøn skravering og fuglebeskyttelsesområdet er vist med lilla 
skravering. Kort fra Danmarks Miljøportal.  

Natura 2000-område nr. 169 "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord 
og Knudshoved Odde"  

Natura 2000-området omfatter af habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesom-

råde F81. Området har et areal på 17.959 ha, hvoraf ca. 14.441 ha er havareal. 

Området ligger i Næstved og Vordingborg Kommuner og inden for vandområde-

distrikt Sjælland (Miljøstyrelsen, 2020a).  

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte en lang række marine 

og kystnære habitatnaturtyper, hvoraf flere af naturtyperne forekommer med en 

stor andel af den nationale forekomst. Lavvandet bugt og kystlagune udgør ho-

vedparten af de marine naturtyper, men området er desuden karakteriseret ved 
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naturtyper på sand såsom forklit og overdrev på tørt kalksand (Miljøstyrelsen, 

2020a).  

Natura 2000-området er udpeget for at beskytte en lang række yngle- og træk-

fugle. Derudover yngler spættet sæl med en større bestand i området og områ-

det indeholder ligeledes en af Danmarks største bestande af klokkefrø (Miljøsty-

relsen, 2020a).  

Områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedstående Tabel 6-1. 

Tabel 6-1 Tabellen viser naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område nr. 169. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes 
for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der 
er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er 
det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T) (Miljøsty-
relsen, 2020a).  

Generelt ligger Natura 2000-området og de tilhørende naturtyper i stor afstand 
fra planområdet. Habitatnaturtyperne vadeflade, rigkær og tidvis våd eng er de 
nærmeste kortlagte naturtyper samt de eneste habitatnaturtyper, som potentielt 
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er i hydrologisk forbindelse med planområdet via Saltø Å. De øvrige habitatna-
turtyper er kun kortlagt i stor afstand fra planområdet og/eller er ikke i hydrolo-
giske forbindelse med området.  

Planområdet består i dag overvejende af landbrugsarealer i omdrift, hvilket også 

er tilfældet for arealerne mellem planområdet og Natura 2000-området. Det vur-

deres generelt ikke, at planområdet udgør et vigtigt habitat for de arter, som er 

anført på udpegningsgrundlaget for habitatområde H148, da området primært 

består af landbrugsjord i omdrift.  

Stor vandsalamander og klokkefrø kan potentielt træffes i eller nær planområ-

det, men området udgør på nuværende tidspunkt ikke et oplagt habitat for disse 

arter. Det kan dog ikke udelukkes, at der forekommer egnede yngle- eller raste-

områder indenfor planområdet, men en evt. udveksling af individer med Natura 

2000-området er nok begrænset grundet afstanden mellem planområdet og Na-

tura 2000-området.  

Planområdet indeholder ikke egnede levesteder for spættet sæl, der er knyttet 

til de marine habitater.  

Der findes ingen egnede levesteder for sumpvindelsnegl eller skæv vindelsnegl 

indenfor planområdet, og det vurderes derfor at være usandsynligt at arterne 

forekommer indenfor området.  

Af fuglearterne på udpegningsgrundlaget for F81 fouragerer knopsvane, sang-

svane, grågås, sædgås og bramgås nogle gange på dyrkede marker, og disse 

arter vil således potentielt også kunne træffes i planområdet, som dog ikke ud-

gør et vigtigt habitat for arterne.  

Ligeledes kan rørhøg og havørn flyve over planområdet i forbindelse med jagt, 

men da planområdet ikke rummer store forekomster af de fuglearter, som rør-

høg og havørn normalt jager, vurderes området ikke at være af væsentlig be-

tydning for de to arter.  

Rødrygget tornskade lever typisk i forholdsvis tørre habitater, hvor den ofte 

træffes i åbne områder med enkeltstående buske og træer, hvorfra den kan 

holde udkig efter byttedyr. De dyrkede arealer i planområdet vurderes ikke at 

udgøre et vigtigt habitat for arten. 

De øvrige fuglearter (spidsand, skeand, krikand, taffeland, troldand, lille skalle-

sluger, blishøne, klyde, dværgterne, fjordterne og havterne) på udpegnings-

grundlaget for F81 er overvejende tilknyttet kysten eller større søer. Disse arters 

forekomst i eller nær planområdet vil således være af meget tilfældig karakter.  

Beskyttede naturområder 

Planområdet består i dag primært af landbrugsarealer i omdrift. Indenfor eller i 

nærheden af planområdet forekommer dog også naturområder, der er omfattet 

af naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne fremgår af Figur 6-2 nedenfor. 
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Der ligger syv § 3-beskyttede vandhuller indenfor planområdet. Et stykke fra 

planområdets nordlige grænse løber der ligeledes et § 3-beskyttet vandløb 

(Saltø Å). Der foreligger en mere detaljeret beskrivelse af de syv vandhuller i 

besigtigelsesnotatet (COWI, 2021).   

Figur 6-2 Planområdet (blå) samt arealer med § 3-beskyttet natur indenfor eller i 
nærheden af området. Rød skravering er arealer med mose, grøn skrave-
ring er arealer med eng, blå skravering er arealer med søer/vandhuller og 
blå stiplet linje angiver beskyttede vandløb. Kort fra Danmarks Miljøportal. 

Bilag IV-arter 

I nedenstående gennemgang af relevante arter, er rødlistestatus angivet i pa-

rentes for rødlistede arter RE: Regionalt uddød, EN: Truet, VU: Sårbar, NT: Næ-

sten truet, LC: Livskraftig (Aarhus Universitet, 2020). Ifølge Naturdata og Natur-

basen er de nærmeste registreringer af bilag IV-arter følgende: 

Springfrø 

Springfrø (LC) er tidligere registreret i tre af vandhullerne indenfor planområdet 

(Danmarks Miljøportal, 2021), ligesom det vurderes at der fortsat findes egnede 

vandhuller til arten indenfor planområdet. Springfrø forekommer naturligt kun 

på en del øer i Sydøstdanmark, samt i det sydøstlige Sjælland (Søgaard, et al., 

2013). Ynglehabitater findes i alle typer vandhuller, dog typisk ikke hvor der er 

fisk til stede. I juli går frøerne på land og vandrer op mod 700 meter fra vand-

hullet, hvorfor denne art også kan klare sig godt i områder, hvor der er langt 
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mellem vandhuller (Naturstyrelsen, 2020). Overvintringen sker på land, hvor 

frøerne søger mod deres skjulesteder sidst i oktober. 

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander (LC) er tidligere registreret i et af vandhullerne indenfor 

planområdet (Danmarks Miljøportal, 2021), ligesom det vurderes at der fortsat 

findes egnede vandhuller til arten indenfor planområdet. Stor vandsalamander 

er udbredt i det meste af landet (Søgaard, et al., 2016). Arten stiller store krav 

til vandkvaliteten i ynglevandhullerne, der ikke må være for næringsstofberi-

gede, og som helst skal være uden forekomst af fisk og ænder. Rasteområderne 

findes ofte i skov eller nær menneskelig bebyggelse og typisk nær (150-200 me-

ter) vandhullet. Rasteområderne findes, hvor der er gode skjulesteder som sten 

og dødt ved. Stor vandsalamander kan i sjældne tilfælde vandre op mod ca. 

1.000 m væk fra vandhullet. 

Af artsovervågningsrapporterne (Therkildsen, et al., 2020; Søgaard, et al., 

2016) fremgår det, at følgende arter kan forekomme i det 10x10 km UTM-

kvadrat, som omfatter planområdet, men ingen af arterne er dog registreret in-

denfor planområdet.  

Markfirben 

Markfirben (VU) kan ifølge ovenstående artsovervågningsrapporter potentielt fo-

rekomme indenfor planområdet. Markfirben forekommer spredt, i store dele af 

landet. Arten yngler i mange forskellige typer af habitater, herunder menneske-

skabte levesteder som vejskråninger, jernbaneskråninger og råstofgrave samt 

mere naturlige levesteder som overdrev, heder, højmoser, strandenge, klitter og 

kystskrænter. Yngleområderne er kendetegnet ved at indeholde solvendte skrå-

ninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave ur-

ter eller et løst dække af græsser (Søgaard, B.; Asferg, T., 2007). Rasteområ-

derne findes på veldrænede og solvendte skråninger, med løs jord, partier med 

ringe eller intet plantedække samt partier med opværkst af lave buske eller 

kraftig urtedække, samt indhold af sten, grene og træstammer (Søgaard, B.; 

Asferg, T., 2007).  

Løgfrø 

Det kan ikke udelukkes, at løgfrø (VU) kan træffes indenfor planområdet i de 

mere paddeegnede vandhuller, såfremt denne art forekommer i nærområdet. 

Løgfrø har en spredt forekomst i hele landet. Frøens ynglesteder omfatter 

mange typer lavvandede vandhuller og vådområder, samt midlertidige vandhul-

ler og endda oversvømmelser. Herudover er der ofte en god bestand af under-

vandsplanter til stede i yngleområdet, samtidig med at vandet tit er næringsrigt 

(Søgaard, B.; Asferg, T., 2007). Ynglevandhullerne findes både i åbne landska-

ber og i skov, dog ikke i områder med meget busk-bevoksning (Rannap, Mar-

kus, & Kaart, 2013), men skal typisk være uden forekomst af fisk og ænder. 

Løgfrø raster for det meste mindre end 500 m fra yngleområdet og kan eksem-

pelvis være jorddiger, markskel, brakmarker og lign. 
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Spidssnudet frø 

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø (NT) kan træffes indenfor 

planområdet i de mere paddeegnede vandhuller, såfremt denne art forekommer 

i nærområdet. Spidssnudet frø er forholdsvis almindelig i Danmark. Spidssnudet 

frø yngler i meget forskelligartede vandhuller beliggende på enge, i moser, ha-

ver og skov. De unge frøer holder sig tæt på vandhullet, hvor de fouragerer. I 

november bevæger frøerne sig til deres overvintringsområder, som oftest findes 

på land i det øverste jord- og bladlag, hvor temperaturen sjældent når under 

frysepunktet. 

Sumpvindelsnegl 

Ifølge ovenstående artsovervågningsrapporter kan det ikke udelukkes, at sump-

vindelsnegl kan træffes indenfor planområdet såfremt denne forekommer i nær-

området. Der findes dog ikke egnede levesteder for sumpvindelsnegl indenfor 

planområdet, og det vurderes derfor at være usandsynligt, at arten forekommer 

her. Sumpvindelsnegl er i højere grad tilknyttet soleksponerede, våde habitater 

med en særlig fugtighedsgrad og med bevoksning af forskellige arter af star, høj 

sødgræs, pindsvineknop eller dunhammer, som ofte findes som bunddække i el-

lesumpe (Miljøstyrelsen, 2021). 

Østlig hætteugle 

Natsommerfuglen østlige hætteugle (VU) kan potentielt forekomme indenfor 

planområdet, ifølge ovenstående artsovervågningsrapporter. Arten findes gene-

relt på tørre lokaliteter med bestande af gråbynke, som er larvens værtsplante. 

Østlig hætteugle er knyttet til udyrkede arealer i landbrugslandet såsom bygge-

tomter og ruderater i landsbyerne, markskel, brakmarker og vejrabatter (Sø-

gaard, et al., 2016). Da planområdet primært består af landbrugsarealer i om-

drift, vurderes der ikke at være egnede levesteder for østlige hætteugle indenfor 

planområdet.  

Flagermus 

Jf. artovervågningsrapporterne er vandflagermus, troldflagermus, dværgflager-

mus, brunflagermus, sydflagermus og langøret flagermus registreret i det 10x10 

km UTM-kvadrat, som omfatter planområdet. Disse arter kan således potentielt 

forekomme i eller nær planområdet, og da der er enkelte flagermusegnede 

træer (ældre træer med hulheder, sprækker eller løs bark) i og nær planområ-

det, kan det ikke udelukkes, at disse træer benyttes af enkelte af flagermusar-

terne. I Tabel 6-2 nedenfor findes en oversigt over de forskellige flagermusar-

ters typiske opholdssteder.  
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Tabel 6-2 Flagermusarternes opholdssteder sommer (S, s) og vinter (V, v). S og V 
viser "anvendes ofte", mens s og v viser "anvendes". "-" viser at stedet 
anvendes sjælden eller slet ikke. Tabellen er baseret på tabel i "Håndbog 
om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard, B.; Asferg, T., 
2007). 

Art Træer Bygninger Under jorden 

Vandflagermus S, v - -, V 

Troldflagermus S, V s, v - 

Dværgflagermus S, V S, V - 

Brunflagermus S, V - - 

Sydflagermus - S, V - 

Langøret flagermus s, v S, V -, v 

Andre fredede eller rødlistede arter 

Ud over bilag IV-arter er der registreret følgende fredede arter i og nær planom-

rådet: 

 Der er registreret grøn frø (LC) indenfor planområdet i et af de syv beskyt-
tede vandhuller. Desuden er arten registreret på flere lokaliteter, som ligger
lige i nærheden af området (Danmarks Miljøportal, 2021).

 Der er registreret lille vandsalamander (LC) i to af de vandhuller, som ligger
indenfor planområdet (Danmarks Miljøportal, 2021).

 Det vurderes ligeledes, at der kan forekomme butsnudet frø (NT) indenfor
planområdet (Therkildsen, et al., 2020; Søgaard, et al., 2016). Butsnudet
frø kan forekomme i de vandhuller, som vurderes at være egnede for pad-
der, såfremt arten findes i nærområdet.

 Indenfor og i umiddelbar nærhed af det lokalplanlagte område er der ligele-
des registreret flere fuglearter: Rødben (NT), vibe (VU), strandskade (LC),
gravand (VU), lille lappedykker (LC), grønbenet rørhøne (VU), ravn (LC), fi-
skehejre (LC), troldand (NT), gråand (LC), blishøne (VU), sangsvane (VU) og
knopsvane (LC) (Danmarks Miljøportal, 2021).

 Endvidere er der en del rødlistede fuglearter, som er registreret på de nær-
meste DOF-lokaliteter "Ølskov" (lokalitetsnummer 373290) og "Marker vest
for Saltøskov" (lokalitetsnummer 373300). Det gælder arterne: Sangsvane
(VU), rød glente (VU), spurvehøg (VU), krikand (VU), klyde (VU), vibe (VU),
rødben (NT), hættemåge (EN), stær (VU), tinksmed (EN) og agerhøne (VU)
(Dansk Ornitologisk Forening, 2021).

 Derudover må det forventes, at arter som er forholdsvis almindelige i det
åbne landbrugsland, også kan træffes i planområdet. Det gælder f.eks. ræv
(NT), hare (LC), rådyr (LC) og dådyr (NA). Under COWIs besigtigelse i
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oktober 2020 blev der observeret rådyr og hare, samt spor efter disse arter 
indenfor planområdet.  

Kommunale udpegninger 

Planområdet er delvist beliggende indenfor arealer, som omfatter af kommunale 

udpegninger. Flere af disse udpegninger er screenet fra i forbindelse med af-

grænsningsudtalelsen for planen. Det er således udelukkende den kommunale 

udpegning, økologiske forbindelser, som gennemgås og vurderes i nærværende 

miljøvurdering. 

Økologisk forbindelse 

Planområdet er delvist beliggende indenfor et areal, der jf. Næstved Kommunes 

Kommuneplan 2021 er udlagt som økologisk forbindelse (Figur 6-3). Den økolo-

giske forbindelse løber langs Saltø Å og således langs den nordøstlige grænse af 

planområdet. Af kommuneplanens retningslinjer vedrørende økologiske forbin-

delser fremgår det at: 

"I de økologiske forbindelser skal tekniske anlæg, byvækst mv. undgås eller pla-

ceres, så spredningsmulighederne ikke forringes. Hvor trafikforbindelser ud fra 

samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser økologiske for-

bindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager".  

"I de økologiske forbindelser vil kommunen fremme projekter, så der skabes nye 

naturarealer, der kan forbedre dyr og planters mulighed for spredning mellem 

de eksisterende Naturbeskyttelsesområder".  

"I de potentielle økologiske forbindelser vil praksis være mindre restriktiv i for-

hold til de eksisterende økologiske forbindelser".  
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Figur 6-3 Planområdet (blå streg) samt arealer der er udpeget som økologisk forbin-
delse jf. Næstved Kommunes Kommuneplan 2021 (grøn/brun). Kort fra 
Danmarks Miljøportal. 

6.2 Landskab 
Ved vurderingen af miljøpåvirkningen på de landskabelige og visuelle forhold ses 

på, hvilken visuel påvirkning etablering af solcelleparken vil medføre i forhold til 

de landskabelige og visuelle interesser, som identificeres i dette afsnit. 

6.2.1 Metode 
Som grundlag for beskrivelse og vurdering af de landskabelige forhold er der an-

vendt data fra kort, planer og andre relevante publikationer:  

› Databaser hos GEUS

› Danmarks Miljøportal

› Næstved Kommuneplan 2021

› Næstved Kommunes landskabsanalyse 2017
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› Ortofoto, topografiske kort (4 cm), ældre målebordsblade

› Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet 2007

› Visualiseringer og VVM – behov, metoder, teknikker, eksempler, Skov- og

Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet.

› COWI Gadefoto

Landskabsbeskrivelsen er baseret på en landskabsanalyse, som Næstved Kom-

mune har fået udarbejdet i 2017. Landskabet beskrives ud fra Landskabskarak-

termetodens principper, herunder med en naturgeografisk og en kulturgeogra-

fisk analyse, som kvalificeres med en rumlig visuel analyse. Den rumlige visuelle 

analyse er suppleret med COWI Gadefotos.    

Som yderligere grundlag for vurderingen af de landskabelige og visuelle forhold, 

har COWI udarbejdet visualiseringer af solcelleparken som fotomatch fra rele-

vante fotostandpunkter omkring planområdet. Visualiseringerne er baseret på 

projektbeskrivelsen som er udarbejdet i forbindelse med miljøkonsekvensvurde-

ringen af projektet og lokalplanens indretning af anlægget som beskrevet i kapi-

tel 3. Visualiseringerne er ligeledes suppleret med COWI Gadefoto.  

Fotos er taget med digitalt spejlreflekskamera (35 mm optik) med anvendelse af 

RTK præcisions-GPS. Der er desuden indmålt matchpunkter (visuelle holde-

punkter i synsfelt), hvorefter billederne er korrigeret for linseforvrængning så 

det er muligt at foretage korrekt match med 3Dmodellen. I modellen er der an-

vendt en række ekstra verificeringer af at match er korrekte med data fra FOT, 

DSM, DTM og ortofoto. 

6.2.2 Landskabskarakteren 
Planområdet ligger ca. 4,5 km vest for Næstved, og er karakteriseret ved at 

være beliggende på Sjælland hvor lerede moræneflader, afbrudt af dødisland-

skaber og store tunneldale er dominerende. Selve planområdet er placeret i et 

relativt fladt terræn uden store højdeforskelle, som veksler mellem 7,5 til 12,5 

moh. Området er beliggende mellem områder med dødisrelieffer. Inden for plan-

området er der mange mindre vandhuller, og vest for løber Saltø Å.   
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Figur 6-4 Geomorfologisk kort. planområdets beliggenhed er markeret centralt i kor-
tet. Fra Per Smed.  

Landskabskarakterområdets kulturmiljøer er bl.a. knyttet til herregårdene i om-

rådet herunder Førslev og Saltø, strukturen med store markflader, med få hegn 

og nogle vildtremiser er genkendelige. Der er omtrent 7 km fra planområdet til 

Førslev Gods og 400 m til Saltø Gods, som er beliggende nord for planområdet. 

Desuden rummer området mange mindre byer og landsbyer. Umiddelbart syd og 

øst for planområdet ligger flere fortidsmindearealer med tilhørende beskyttelses-

zoner. Fortidsminderne er primært rundhøje, men der ligger også en enkelt 

langhøj og en dysse/jættestue. De nærmest til planområdet placerede fortids-

minder er alle beliggende inde i en mindre skovbevoksning og vil derfor ikke 

kunne ses i samspil med planområdet. Syd herfor ligger endnu en klynge for-

tidsminder (seks stk.). Fortidsminderne, som alle er rundhøje, ligger alle åbent i 

markfladen. Rundhøjene vil ikke komme til at have visuel kontakt til planområ-

det, da et ét-rækket læhegn adskiller rundhøje og planområde, som vist på Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.. Bebyggelsesstrukturen er tæt, som et resultat 

af de høje bonitet.  
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Figur 6-5 Fortidsminder beliggende åbent i markfladen, adskilt visuelt fra planområ-
det af læhegnet midt i billedet. COWI Gadefoto, april 2021. 

Figur 6-6 Saltø Gods. COWI Gadefoto, april 2021 

6.2.3 Arealanvendelse 
Arealanvendelsen omkring planområdet er domineret af landbrugslandskab, med 

store sammenhængende marker, som langt fra alle steder er opdelt af levende 

hegn. Der står flere steder solitærtræer langs vejene. Øst og vest for planområ-

det ligger henholdsvis Saltø skov og Rappenborg Skov. Øst for Saltø Skov og 

vest for Rappenborg Skov ændrer landskaberne sig med flere levende hegn, 

tættere bebyggelse og mindre markblokke. Landskabsformen her er i højere 

grad domineret af dødisrelieffer og har karakter som småbakket. Ca. 1,8 km 

sydøst for planområdet ligger Karrebæk Fjord.   
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Figur 6-7 Planområdets beliggenhed på topografisk kort. 

Selve planområdet består hovedsageligt af intensivt dyrkede marker, med und-

tagelse af 7 mindre og spredte vandhuller, medmindre krat bevoksning omkring. 

Der er ingen skovbevoksning indenfor planområdet, men en del af planområdets 

sydlige del støder op til et mindre fredskovsareal.   

Bebyggelsesmønsteret i landskabskarakterområdet tegnes især af store og min-

dre gårde. Gårdene ligger enkeltvis spredt udover landskabet, med privatveje 

som indkørsler fra de offentlige veje. Der ligger flere mindre landzone landsbyer, 

hvoraf flere er gamle og hvor for de flestes vedkommende er stjerneudskiftede. 

Næstved ligger 4,5 km øst for planområdet. Der ligger ingen bebyggelse inden-

for planområdet.  

Figur 6-8 Eksempel på landskabskarakteren i og omkring planområdet. Store åbne 
markflader med begrænset beplantning og bebyggelse. Saltøvej, COWI 
Gadefoto, april 2021.  
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Delvist indenfor planområdet ligger der et mindre vindmølleområde, bestående 

af tre møller hvor en af møllerne ligger inde i planområdet. Møllen er ikke en del 

af planområdet. Vindmøllerne kan virke negativt på landskabsoplevelsen, bl.a. 

fordi området ikke har andre fokuspunkter, der fanger øjet. 

Figur 6-9 Vindmøllen som er en del af et vindmølleområde med tre vindmøller, 
hvoraf de to andre står udenfor planområdet. Billedet er taget mod øst fra 
Saltøvej. COWI Gadefoto, april 2021. 

6.2.4 Landskabets karakteristika, styrke og sårbarhed 
Landskaber, hvor landskabskarakterens oprindelse afspejles tydeligt i de karak-
tergivende landskabselementer, fremstår typisk med en tydelig og dermed 
stærk karakter. Et tydeligt samspil mellem naturgrundlaget og de kulturgeogra-
fiske strukturer betinger ofte en stærk landskabskarakter. 

Det landskab, som planområdet er en del af, kan betegnes som værende karak-
teristisk til kontrasterende. Planområdet er et karakteristisk morænelandskab 
med få terrænforskelle præget af landbrugsdrift, mens det tilgrænsende land-
skab mod øst og vest er kontrasterende i forhold til skovene og det småbakkede 
dødislandskab, som også rummer tættere bebyggelse.  

Området er præget af intensiv udnyttelse, det være sig i form af landbrugsdrift, 

vindenergi, andre tekniske anlæg med videre. Derudover bærer planområdet 

præg af fravær af landskabelige enkeltelementer, hvilket er medvirkende til, at 

landskabet kommer til at fremstå enkelt med mellemstore landskabsrum.  

Landskabets tilstand vurderes samlet set at være middel. Landskabskarakterens 

oprindelse fremstår tydeligt, men intaktheden af de karaktergivende strukturer 

vurderes som middel. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergi-

vende elementer vurderes som middel, bl.a. begrundet til tilstedeværelsen af 

vindmøllerne, som giver den vestlige del af planområdet et mere teknisk præg.  
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Landskabet er ret robust og kan i store træk bære tekniske aktiviteter, ligesom 

det vil kunne bære yderligere aktiviteter, dog under hensyntagen til samspillet 

med den eksisterende udnyttelse. Landskabet med de mellemstore og transpa-

rent afgrænsede landskabsrum er sårbart over for høje tekniske anlæg, der vil 

blive dominerende. Landskabet er mindre sårbart over for lave tekniske anlæg, 

der kan indpasse sig til landskabets bærende karakter, og som kan skjules af 

beplantninger, så det ikke er dominerende over større afstande.   

6.2.5 Landskabsudpegninger og bindinger 
Kulturarvsarealer, beskyttede fortidsminder og beskyttelseslinjer 

Syd og øst for planområdet ligger der et kulturarvsareal og flere fortidsminder 

med tilhørende beskyttelseslinjer. Fortidsminder er beskyttede jf. museumslo-

vens § 29 e. Museumsloven har til formål at sikre den arkæologiske kulturarv. 

Kulturarven omfatter spor af menneskers aktivitet, der kan ses som strukturer, 

konstruktioner, affaldsgruber, bopladser, grave og gravpladser, genstande, mo-

numenter (fortidsminder) m.m. Museumsloven er meget restriktiv i forhold til 

selve fortidsmindet, og mindre restriktiv i forhold til fortidsmindebeskyttelseslin-

jen omkring fortidsmindet. Fortidsmindebeskyttelseslinjen er reguleret gennem 

naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der ikke må foreta-

ges ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder. 

Ingen af fortidsminderne eller beskyttelseslinjerne liger indenfor planområdet. 

Figur 6-10 Planområdet, kulturarvsareal, fortidsmindearealer og tilhørende beskyttel-
seslinjer  

Kystnærhedszonen 

Hele planområdet ligger inden for kystnærhedszonen, der omfatter landzonerne 

og sommerhusområderne i kystområderne inden for et i princippet 3 km bredt 
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areal langs kysterne. Inden for kystnærhedszonen må der kun inddrages nye 

arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig plan-

lægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering. Be-

byggelse og anlæg skal indpasses under hensyntagen til den kystlandskabelige 

helhed, og bør ikke placeres på åbne kyststrækninger. 

Særligt værdifulde landbrugsområder 

Hele planområdet er beliggende indenfor Næstved Kommunes udpegning til 

særligt værdifulde landbrugsområder i Kommuneplan 2021. Solcelleanlæg har 

en begrænset levetid, og planområdet vil derfor efter endt anvendelse fortsat 

kunne anvendes som landbrugsområde. Planområdet vil i forbindelse med an-

vendelsen til solcelleanlæg også blive anvendt til dyrehold. Det fremgår af kom-

muneplanens retningslinjer at: ”Ved inddragelse af landbrugsjord til eksempelvis 

byvækst samt tekniske anlæg skal der i videst muligt omfang tages hensyn til 

de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til are-

albehov, jordtype, investeringsniveau i jordbruget og mulighederne for jordfor-

deling”. 

Skovrejsning 

Hele planområdet er udpeget til skovrejsning ønsket i Næstved Kommuneplan 

2021. Skovrejsningsområder udpeges bl.a. pga. beskyttelse af drikkevand. Det 

er ikke en del af det forslåede plangrundlag at etablere skov, men etablering af 

solcelleanlægget hindrer ikke senere skovrejsning, når anlægget tages ud af 

drift. Desuden indeholder planerne ikke elementer, som er i modstrid med be-

skyttelsen af drikkevand. Planernes påvirkning af skovrejsning vil ikke blive vur-

deret yderligere.  

Øvrige udpegninger 

Planområdet berører skovbyggelinjer omkring Rappenborg Skov, samt beskyt-

tede sten- og jorddiger og åbeskyttelseslinjen omkring Saltø Å, som er sammen-

faldende med planområdets afgrænsning.   

I tilfælde, hvor der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til 

bebyggelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen, gælder forbuddet i natur-

beskyttelsesloven § 17 ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formå-

let i § 17, generelt varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. 

I disse tilfælde vil en opførelse af byggeri mv. ikke kræve en dispensation fra 

skovbyggelinjen. 

Lokalplanen indeholder bonusvirkning, hvormed lokalplanen erstatter de landzo-

netilladelser, som er nødvendige for udstykning, bebyggelse eller ændringer i 

anvendelsen af bygninger og arealer. Der vil derfor ikke skulle meddeles dispen-

sation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af solcelleanlæg indenfor skov-

byggelinjen. 
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Figur 6-11 Planområdet og skovbyggelinjer 

Planområdet ligger udenfor de resterende landskabelige udpegninger i Næstved 

Kommuneplan 2021, større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige 

landskaber, værdifulde kulturmiljøer og kulturhistoriske interesser, samt udpeg-

ninger i kommuneplanen til geologiske bevaringsværdier og GEUS-udpegninger 

til værdifulde geologiske områder. 

Området ligger desuden uden for naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttel-

seslinjer omkring strande, søer og kirker. 

6.2.6 Visualiseringer 
Til vurdering af planernes landskabelige og visuelle konsekvenser er der udar-

bejdet visualiseringer som fotomatch fra relevante fotostandpunkter omkring 

planområdet. Der er som supplement til visualiseringerne også udvalgt et enkelt 

fotopunkt nord for Bistrup.  

Fotostandpunkterne er fundet i samarbejde med Næstved Kommune og byg-

herre, og er fra de områder, hvor den visuelle påvirkning vurderes at være 

størst, hvor der færdes flest mennesker, og hvor der er offentlig adgang. Desu-

den er punkterne valgt, så de illustrerer de visuelle konsekvenser fra forskellige 

retninger og fra forskellige afstande. Figur 6-12 illustrerer de udvalgte fotostand-

punkter. 
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Figur 6-12 Fotostandpunkter til visualisering fra punkt 1-7. 

Anlægget set fra syd, ved Skælskørvej (fotostandpunkt 1) 

Fotostandpunkt 1 viser anlægget fra Skælskørvej syd for planområdet. Afstand 

til områdegrænsen er ca. 600 m. Standpunktet er fra offentlig vej, og er valgt, 

for at vurdere synligheden fra syd og sammenhængen med fortidsmindearea-

lerne som er beliggende syd for planområdet. Standpunktet repræsenterer des-

uden udsigten fra de eksisterende tre ejendomme beliggende syd for anlægget. 

Fra vejen og disse ejendomme er der udsyn over den åbne markflade, og de fre-

det fortidsmindearealer (rundhøjene), samt en enkelt af vindmøllerne. Terrænet 

skråner let op fra visualiseringspunktet, og skovbevoksning placeret bag fortids-

mindearealerne er synlig herfra. Landskabet fremstår transparant åbent.  
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Anlægget vil ikke kunne ses fra Skælskørvej, fordi terræn og eksisterende be-

plantninger fuldstændigt skærmer for indblik til anlægget herfra. Den nye be-

plantning vil kun lige kunne anes på den østligste del af visualiseringen 

Figur 6-13 Standpunkt 1 – Eksisterende forhold. 

Figur 6-14 Standpunkt 1 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn.  



40 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 1/LOKALPLAN 110 

Figur 6-15 Standpunkt 1 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 3-4 
m. 

Anlægget set fra syd, ved Saltøvej (fotostandpunkt 2) 

Fotostandpunkt 2 viser anlægget fra Saltøvej syd for planområdet. Afstand til 

områdegrænsen er ca. 450 m. Standpunktet er fra offentlig vej, og er valgt for 

at vurdere synligheden fra syd i sammenhæng med vindmøllerne. Standpunktet 

repræsenterer desuden udsigten fra to eksisterende ejendomme langs Saltøvej. 

Fra vejen og disse ejendomme er der udsyn over det flade område som kende-

tegner planområdet, den spredte beplantning som begrænser planområdet, 

samt de tre vindmøller. Anlægget vil være synligt fra denne del af Saltøvej, men 

anlægget vil på grund af afstanden ikke opleves dominerende. Den nye beplant-

ning i kanten af anlægget vil skærme for indblik til anlægget herfra, når beplant-

ningen er fuldt opvokset. 

Figur 6-16 Standpunkt 2 – Eksisterende forhold. 
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Figur 6-17 Standpunkt 2 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn. Anlægget er skjult af terræn og skov-
beplantning. 

Figur 6-18 Standpunkt 2 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 3-4 
m. Anlægget er skjult af terræn og skovbeplantning.

Anlægget set fra vest, ved Rappenborgvej (fotostandpunkt 3) 

Fotostandpunkt 3 viser anlægget fra Rappenborgvej vest for planområdet. Af-

stand til områdegrænsen er ca. 200 m. Standpunktet er fra offentlig vej, og er 

valgt, da det repræsenterer udsigten fra øst i sammenhæng med vindmøllerne 

fra denne vinkel.  

Herfra er der frit udsyn til det flade område som udgør planområdet, med et 

langt ubrudt kig gennem landskabet. Markfladen fremstår som en sammen hæn-

gende stor flade og terrænet har en åben karakter. Vindmøllen som står midt 



42 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 1/LOKALPLAN 110 

inde i planområdet, er synlig og karakteren af et teknisk landskab vil blive for-

stærket.  

Anlægget vil kunne ses tydeligt fra denne del af Rappenborgvej, da det vil 

komme til at udfylde hele horisonten og dermed afgrænse det lange fri kig gen-

nem landskabet. Anlægget vil på grund af afstanden dog ikke opleves domine-

rende. Den nye beplantning i kanten af anlægget vil skærme for indblik til an-

lægget herfra, når beplantningen er fuldt opvokset. 

Figur 6-19 Standpunkt 3 – Eksisterende forhold. 

Figur 6-20 Standpunkt 3 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn.  
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Figur 6-21 Standpunkt 3 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 3-4 
m. 

Anlægget set fra nord, ved Saltøvej (fotostandpunkt 4) 

Fotostandpunkt 4 viser anlægget fra Saltøvej nord for planområdet. Afstand til 

områdegrænsen er ca. 320 m. Standpunktet er fra privat vej (grusvej), og er 

valgt, da det repræsenterer udsigten fra Saltø Gods.  

Fra vejen og godset er der udsyn over det flade terræn, som er svagt skrånende 

væk fra fotostandpunktet. Vindmøllerne er synlige på visualiseringen. Terræn og 

levende hegn afgrænser udsigtsmuligheder og inddeler markfelterne i mindre 

rum så det fremstår transparent afgrænset.   

Anlægget vil kunne ses tydeligt fra denne del af Saltøvej, men anlægget vil på 

grund af afstanden ikke opleves dominerende. Der vil opleves en ny horisont 

linje gennem anlægget og den nye beplantning, som førhen var terrængivet. 

Den nye beplantning i kanten af anlægget vil skærme delvist for indblik til an-

lægget herfra, når beplantningen er fuldt opvokset. 
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Figur 6-22 Standpunkt 4 – Eksisterende forhold. 

Figur 6-23 Standpunkt 4 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn.  
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Figur 6-24 Standpunkt 4 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 3-4 
m. 

Anlægget set fra nord, ved Søndervej (fotostandpunkt 5) 

Fotostandpunkt 5 viser anlægget fra Søndervej nord for planområdet. Afstand til 

områdegrænsen er ca. 900 m. Standpunktet er fra offentlig vej, og er valgt, for 

at vurdere planområdets synlighed fra øst. Standpunktet repræsenterer desuden 

udsigten fra de eksisterende ejendomme beliggende langs Søndervej. 

Fra vejen og disse ejendomme er der udsyn over det relativt flade terræn, der 

brydes af levende hegn, skov bevoksning og eksisterende vindmøller. Terræn og 

levende hegn afgrænser udsigtsmuligheder og inddeler markfelterne i mindre 

rum så det fremstår transparent afgrænset.  

Anlægget vil kunne ses tydeligt fra denne del af Søndervej indtil beplantningen 

er fuldt opvokset, men anlægget vil på grund af afstanden ikke opleves domine-

rende. Den nye beplantning i 8-10 meters højde i den nordøstlige kant af anlæg-

get vil skærme delvist for indblik til anlægget herfra, når beplantningen er fuldt 

opvokset. 



46 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 1/LOKALPLAN 110 

Figur 6-25 Standpunkt 5 – Eksisterende forhold. 

Figur 6-26 Standpunkt 5 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn.  
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Figur 6-27 Standpunkt 5 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på  8-
10 m. 

Anlægget set fra øst, ved Bistrupgade (fotostandpunkt 6) 

Fotostandpunkt 6 viser anlægget fra Bistrupgade øst for planområdet. Afstand til 

områdegrænsen er ca. 800 m. Standpunktet er fra offentlig vej, og er valgt, for 

at vurdere synligheden fra øst. Standpunktet repræsenterer desuden udsigten 

fra de eksisterende ejendomme beliggende i og omkring bebyggelsen Bistrup 

som ligger langs Bistrupgade øst for anlægget. 

Fra vejen og disse ejendomme er der udsyn over det flade planområde, som 

brydes af levende hegn og skovbevoksning. Vindmøllen der står indeni planom-

rådet er synlig.  

Anlægget vil kunne ses fra denne del af Bistrupgade, men anlægget vil på grund 

af afstanden ikke opleves dominerende. Den nye beplantning i kanten af anlæg-

get vil i noget omfang skærme for indblik til anlægget herfra. 



48 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 1/LOKALPLAN 110 

Figur 6-28 Standpunkt 6 – Eksisterende forhold. 

Figur 6-29 Standpunkt 6 – Markering af placeringen af solcelleanlægget med rød out-
liner. 
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Figur 6-30 Standpunkt 6 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn.  

Figur 6-31 Standpunkt 6 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 3-4 
m. 

Anlægget set fra sydøst, ved Karrebækvej (fotostandpunkt 7) 

Fotostandpunkt 7 viser anlægget fra Karrebækvej sydøst for planområdet. Af-

stand til områdegrænsen er ca. 1.200 m. Standpunktet er fra offentlig vej, og er 

valgt for at vurdere synligheden over større afstande samt påvirkningen når 

man færdes ad karrebækvej inde fra Saltø Skov og ud i det åbne land, samt en 

på en eventuel påvirkning af kystlandskabet  
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Fra vejen er der udsyn over det flade planområde, som brydes af levende hegn 

og skovbevoksning. De tre vindmøller der står indeni og umiddelbart udenfor 

planområdet er synlige.  

Anlægget vil kunne ses fra denne del af Karrebækvej, men meget begrænset og 

grundet afstanden vil anlægget ikke opleves dominerende. Den nye beplantning 

vil i en vis grad skærme for indblik til anlægget.  

Figur 6-32 Standpunkt 7 – Eksisterende forhold. 

Figur 6-33 Standpunkt 7 – Visualisering uden beplantning. Solcelleanlægget etableres 
med en højde på 3 m over terræn.  
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Figur 6-34 Standpunkt 7 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 3-4 
m. 

6.3 Luft og klima 

6.3.1 Metode 
El-handelsvirksomheder (el-handlere) skal ifølge El-mærkningsbekendtgørelsen5 

meddele el-deklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det 

forgangne kalenderår. Energinet udgiver løbende miljødeklarationer for el, der 

beskriver brændselsforbruget og miljøpåvirkningen ved forbrug af én kWh el 

som en gennemsnitsværdi for det foregående kalenderår.  

Redegørelsen for sparede emissioner i denne miljøvurdering tager udgangspunkt 

i den generelle deklaration for 2019 udsendt af Energinet.  

6.3.2 Den Europæiske Unions 2020- og 2030-mål for ikke-
kvotesektoren 

Danmarks forpligtelse til at reducere udledningen af drivhusgasser fra de aktivi-

teter, der ikke er omfattet af kvotesystemet (ikke-kvotesektoren) stammer fra 

overordnede målsætninger for Den Europæiske Union. Den danske forpligtelse 

fra EU 2020-forpligtelserne er at reducere udledningen af drivhusgasser fra dan-

ske aktiviteter fra ikke-kvotesektoren med 20 % fra 2005 til 2020. 

Fremover, og på grundlag af FN's Paris-aftale fra COP15, skal EU reducere den 

samlede emission af drivhusgasser med 40 % fra 1990 til 2030. Det kræver 

blandt andet en reduktion på 43 % af emissionerne af drivhusgasser fra de stør-

ste bidragsydere, herunder kraftværker, og en reduktion på 30 % fra aktiviteter 

5 Bekendtgørelse nr. 1322 af 30/11/2010 om deklaration af elektricitet til forbrugerne. 
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fra ikke-kvotesektoren. De danske forpligtelser til at opfylde de overordnede for-

pligtelser i EU 2030 skal forhandles mellem EU og Danmark, og disse forhandlin-

ger er endnu ikke afsluttet.  

6.3.3 Den danske energiaftale 2018 
Der blev i juni 2018 indgået en bred aftale mellem alle de store partier om den 

fremtidige danske energiforsyning. Parterne har aftalt at foretage betydelige in-

vesteringer i vedvarende energikilder for at nå ambitionen om at gøre Danmark 

til et lavemissionssamfund inden 2050, fx ved investering i yderligere installatio-

ner af vindmøller og produktion af biogas. Danmark vil arbejde for netto nul-

emission inden 2050 som anført i Paris-aftalen. 

Udfasning af kul til elproduktion inden 2030 vil fortsætte og investeringer er ble-

vet allokeret til at nå en andel af vedvarende produceret elektricitet på mere end 

100 % i 2030. 

Elforsyningen i Danmark var i 2017 dækket af knapt 2/3 vedvarende energikil-

der, og det er målsætningen, at 100 % af Danmarks energiforsyning i 2050 ud-

gøres af vedvarende energikilder. Dette medfører generelt lavere indirekte CO₂-

udledning fra strømforbruget.  

Figur 6-35 T.v.: Elforbruget og elproduktionens fordeling fordelt på energikilder (cen-
trale og decentrale kraftværker, vind og sol). T.h.: Udviklingen i gennem-
snitlig CO₂-udledning ved elforbruget i Danmark. Kilder: Energinet og
Energistyrelsen.
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7 Miljøvurdering 
I dette afsnit beskrives de sandsynlige væsentlige indvirkninger på de miljøfor-

hold, som på grundlag af afgrænsningsrapporten er udvalgt som de relevante 

miljøfaktorer. 

Vurderingen af indvirkningen på de enkelte miljøfaktorer er gennemført på bag-

grund af generel viden om indvirkningerne af de retningslinjer, som forslag til 

kommuneplantillæg og lokalplan indeholder. Vurdering af planernes forenelighed 

med de kortlagte overordnede miljømålsætninger er beskrevet i afsnit 8. Vurde-

ring af 0-alternativet er beskrevet i afsnit 7.4. 

7.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

Planerne omfatter etablering af solceller og tilhørende anlæg indenfor et afgræn-

set område nær Saltø i Næstved. Nedenfor foretages en konkret vurdering for 

det nærmeste Natura 2000-område med habitatområde H148 og fuglebeskyttel-

sesområde F81. 

Habitatområde H148 

Selve opsætning af solceller og klargøring af planområdet, vil foregå i eller nær 

planområdet, og eventuelle påvirkninger heraf vurderes at være lokale og mid-

lertidige. Der vil derfor ikke være en direkte berøring eller forstyrrelse af habi-

tatområde H148, som ligger ca. 1,2 km væk. Der sker samtidig ikke sker en væ-

sentlig emission eller udledning fra det lokalplanlagte område.  

Det vurderes derfor ikke at opsætningen af solcelleanlægget og dermed realise-

ring af planen vil medføre en væsentlig påvirkning på de nærmeste habitatna-

turtyper. Da der ikke sker en påvirkning af habitatnaturtyperne under selve op-

sætningen af solcellerne, vurderes der heller ikke at være en væsentlig påvirk-

ning af levesteder for de arter, som er opført på områdets udpegningsgrundlag, 

indenfor habitatområdet.  

Efter etablering af solcelleanlægget vil solcellerne være placeret i et lukket om-

råde omgivet af hegn og beplantning. Der vil ikke være emission fra anlægget. 

Da solcelleanlægget er placeret ca. 1,2 km fra habitatområde H148, og da der 

ikke er emission fra anlægget under drift, vurderes planen ikke at kunne med-

føre en væsentlig påvirkning af de nærmeste habitatnaturtyper; vadeflade, 

strandeng, rigkær og tidvis våd eng, på udpegningsgrundlaget for habitatområ-

det.  

De øvrige habitatnaturtyper (sandbanke, lagune, rev, bugt, strandvold med en-

årige planter, strandvold med flerårige planter, kystklint/klippe, enårig strand-

engsvegetation, strandeng, forklit, hvid klit, grå/grøn klit, klitlavning, søbred 

med småurter, kransnålalge-sø, næringsrig sø, brunvandet sø, tørt kalkover-

drev, kalkoverdrev, surt overdrev, urtebræmme, bøg på muld, ege-blandskov og 

elle- og askeskov) ligger i stor afstand og/eller er ikke i hydrologisk forbindelse 
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med planområdet og derfor kan en væsentlig påvirkning af disse naturtyper 

udelukkes.  

Tilsvarende vil anlægget efter dets realisering ikke kunne påvirke levesteder for 

arterne på udpegningsgrundlaget for habitatområde H148 væsentligt. 

Stor vandsalamander og klokkefrø kan potentielt forekomme i planområdet, 
men grundet afstanden mellem planområdet og habitatområdet vil lokalplanen 
være uden betydning for bestanden af stor vandsalamander og klokkefrø i habi-
tatområde H148, idet eventuel udveksling af individer mellem habitatområdet og 
planområdet er begrænset. En væsentlig påvirkning af arterne stor vandsala-
mander og klokkefrø, som følge af solcelleanlæggets drift, kan derfor udelukkes.  

Der vil ikke være emission eller udledning i forbindelse med solcellerne, som kan 

lede til en påvirkning af marine habitater. Derfor vurderes det ikke, at opsæt-

ning af solcellerne vil få betydning for spættet sæl, der netop er tilknyttet disse 

habitater. 

Da der er stor afstand mellem planområdet og habitatområdet vurderes det ikke 

at lokalplanen vil få en væsentlig påvirkning på bestandende af sumpvindelsnegl 

og skæv vindelsnegl i habitatområdet.  

Fuglebeskyttelsesområde F81 

Enkelte af fuglearterne (knopsvane, sangsvane, grågås, sædgås og bramgås 

samt rørhøg og havørn) på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 

F81 kan potentielt forekomme i eller nær planområdet. Planområdet udgør dog 

ikke et vigtigt habitat eller en vigtig lokalitet for arterne.  

Realisering af planen vil medføre anlægsarbejder. Når anlægsarbejdet er igang-

sat, vil fuglene andre marker i området for at fouragere. Arternes forekomst i 

planområdet er således mere af tilfældig karakter, og anlægsarbejdet vil dermed 

ikke udgøre en væsentlig påvirkning af de fuglearter der kan forekomme i plan-

området. Der findes ligeledes ingen egnede leve- og fourageringssteder for de 

øvrige fuglearter (rødrygget tornskade, spidsand, skeand, krikand, taffeland, 

troldand, lille skallesluger, blishøne, klyde, dværgterne, fjordterne og havterne) 

som i overvejende grad er tilknyttet andre habitater, som kysten eller større 

søer. Derfor vurderes det ikke at selve opsætningen af solcelleanlægget vil med-

føre en væsentlig påvirkning af disse fuglearter.   

Efter etablering af solcelleanlægget vil solcellerne være placeret i et lukket om-

råde omgivet af hegn og beplantning. Der vil ikke være emission fra anlægget. 

For fuglearterne knopsvane, sangsvane, grågås, sædgås og bramgås samt rør-

høg og havørn, vil planområdet ikke være egnet efter planen er realiseret. Da 

området i forvejen ikke udgør et vigtigt habitat for disse arter, vurderes der ikke 

at være tale om en væsentlig påvirkning af disse arter. 

Når solcelleanlægget er opført, vil rødrygget tornskade potentielt kunne træffes i 

eller ved planområdet, da de græssede arealer mellem solcellerne og det om-

kringliggende beplantningsbælte potentielt vil kunne udvikle sig til et egnet 
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habitat for arten. Det vurderes dog ikke at den positive påvirkning er af væsent-

lig karakter.  

For de øvrige arter af fugle (spidsand, skeand, krikand, taffeland, troldand, lille 

skallesluger, blishøne, klyde, dværgterne, fjordterne og havterne) indeholder 

planområdet ingen egnede levesteder eller fourageringsområder, og det vurde-

res derfor ikke at lokalplanen vil få en væsentlig påvirkning på disse arter.   

Samlet set vurderes det ikke at planen vil medføre en væsentlig påvirkning af 

det nærmeste Natura 2000-område og de arter og naturtyper som er opført på 

udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelsesområde F81 og habitatområde 

H148.  

Beskyttede naturområder 

Der findes syv § 3-beskyttede vandhuller indenfor planområdet. Jf. lokalplanen 

placeres solceller og transformere med en respektafstand til alle § 3-beskyttede 

naturtyper. Så længe respektafstanden overholdes, vil der således ikke være en 

væsentlig påvirkning af de beskyttede arealer under selve opsætningen af sol-

celleanlægget. I forbindelse med opsætningen af solcellerne og klargøring af 

arealerne kan det overvejes at gennemføre en oprensning samt en rydning af 

vedplanter omkring nogle af de vandhuller, som findes indenfor planområdet. 

Dette vil forbedre vandhullernes tilstand og potentielle funktion som levested for 

padder.  

I forbindelse med lokalplanen tages landbrugsarealer ud af drift og arealerne un-

der og mellem de fremtidige solceller udlægges med græs og urter, hvilket ge-

nerelt vil øge naturindholdet indenfor planområdet. Området vil blive drevet 

økologisk uden sprøjtemidler og gødning. Dette betyder, at de § 3-beskyttede 

vandhuller, der forekommer indenfor planområdet, vil opleve en reduceret tilfør-

sel af næringsstoffer og sprøjtemidler fra landbruget, hvilket kan have en positiv 

effekt på deres tilstand.  

Jf. lokalplanen placeres solcelleanlæg, transformere, plantebælte og hegn gene-

relt med en respektafstand på minimum 10 m til syd- og østsiderne af arealer 

med § 3-beskyttet natur (samt minimum 5 m afstand fra nord- og vestsiderne). 

Med disse respektafstande minimeres skyggepåvirkningen af de beskyttede na-

turtyper fra beplantningsbæltet og solceller.  

Det vurderes derfor ikke at planen vil få en væsentlig påvirkning på § 3-beskyt-

tede naturtyper. Der vil dog være en mindre positiv påvirkning som følge af pla-

nens realisering.  

Bilag IV-arter 

I forbindelse med selve opsætningen af solceller og klargøring af planområdet 

kan der forekomme støj og forstyrrelser i nærområdet. Der sker ikke en direkte 

påvirkning i områder der kan udgøre egnede raste- eller yngleområder (herun-

der vandhuller og ældre træer), idet der holdes afstand til disse områder. Bilag 

IV-arter der forekommer eller potentielt forekommer indenfor planområdet,
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vurderes ikke at være sårbare overfor støj eller anden forstyrrelse, og vil derfor 

ikke opleve en væsentlig påvirkning i perioden hvor solcelleanlægget etableres. 

Efter planen er realiseret vil området forbedres for nogle af de bilag IV-arter der 

forekommer i planområdet.  

For de bilag IV-paddearter (springfrø, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnu-

det frø), som vurderes at kunne forekomme nær planområdet, vil lokalplanen 

medføre en forbedring af områdets egnethed som fouragering- og rasteområde, 

da ophøret af intensiv drift og omlægning til græs/urtebeklædte arealer samt 

udplantning af beplantningsbæltet vil medføre forbedrede muligheder for fødes-

øgning samt flere rasteområder indenfor planområdet. Beplantningsbæltet vil li-

geledes kunne benyttes som spredningskorridor for nogle af paddearterne, her-

under stor vandsalamander. Desuden vil ophøret med brug af sprøjtegifte og 

næringsstoffer forventeligt resultere i en forbedret vandkvalitet i de syv vand-

huller, der ligger i planområdet. Lokalplanen vurderes således at ville kunne for-

bedre områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-paddearterne. Det vurde-

res ikke at realisering af lokalplanen vil lede til væsentlige påvirkninger af bilag 

IV-paddearter, selvom lokalplanen vil medføre mindre positive påvirkninger.

Planområdet indeholder på nuværende tidspunkt ikke egnede yngle- eller raste-

områder for markfirben. Efter lokalplanen er realiseret vil områdets økologiske 

funktionalitet for arten ikke forringes, men derimod vil de nye græs- og urtebe-

klædte arealer samt beplantningsbæltet kunne fungere som skjul og som foura-

geringsområde for markfirben. Arten påvirkes dog ikke væsentligt af den nye 

lokalplan.  

De ældre træer med hulheder, sprækker og løst bark i eller nær planområdet vil 

fortsat udgøre en potentiel raste- og ynglelokalitet for visse arter af flagermus. 

Områdets økologiske funktionalitet for flagermus vil således være opretholdt. 

Samtidig vil den ekstensive drift af arealerne mellem solcellerne samt plantnin-

gen af træbevoksninger omkring planområdet forventelig øge produktionen og 

diversiteten af insekter i området. Som følge af lokalplanen vil der således være 

et øget fødeudbud for flagermus i planområdet, og dermed en forbedring af om-

rådets egnethed for flagermus. Det vurderes ikke at realisering af lokalplanen vil 

lede til væsentlige påvirkninger af flagermus, selvom planen medfører mindre, 

positive påvirkninger for nogle arter af flagermus.  

Ingen af bilag IV-arterne vurderes at være sårbare overfor støj fra transformere, 

som opsættes i planområdet.  

Samlet set vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for de beskrevne 

bilag IV-arter vil kunne opretholdes, samt at mulighederne for at udnytte area-

lerne som fødesøgnings- eller rasteområder formentligt vil forbedres for disse 

arter ved godkendelse af lokalplanen. Der vurderes ikke at være en væsentlig 

påvirkning af bilag IV-arter som følge af realisering af planen.  
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Andre fredede eller rødlistede arter 

I forbindelse med at projektet realiseres, vil der være forstyrrelser i nærområ-

det. Dette vurderes dog ikke at være af et omfang, hvor det har en væsentlig 

påvirkning på fredede og rødlistede dyrearter.  

Ingen af de fredede og/eller rødlistede arter, der forekommer i eller nær plan-

området, er direkte afhængige af landbrugsarealer, men de færdes i området og 

kan til en vis grad anvende vandhuller og bevoksningen nær disse som skjul el-

ler dagsrastested. Som for bilag IV-arter vil ændringen fra dyrkede marker til 

ekstensivt drevne arealer samt plantningen af træbevoksning langs planområ-

dets kant kunne have en positiv påvirkning på flere af de fredede og/eller rødli-

stede arter, f.eks. grøn frø, lille vandsalamander, butsnudet frø, rød glente, 

spurvehøg og agerhøne. Der er ikke identificeret fredede og/eller rødlistede arter 

for hvilke, lokalplanen kan medføre en negativ påvirkning.  

Det vurderes derfor ikke at projektet medfører væsentlige påvirkninger på disse 

arter. For nogle af de fredede og rødlistede arter vurderes lokalplanen at få en 

lille positiv påvirkning, mens det for andre vil være ubetydeligt om planen reali-

seres. 

Økologiske forbindelser 

I forbindelse med at solcelleanlægget realiseres vil der være støj og forstyrrelse 

i nærområdet, hvilket vil nedsætte funktionen af den økologiske forbindelse i 

denne periode. I perioden sker der en inddragelse af areal udenfor den økologi-

ske forbindelse, og der opsættes hegn delvist indenfor den økologiske forbin-

delse, som løber langs Saltø Å. Der vil derfor ske en mindre gradvis påvirkning 

af kanten af den økologiske forbindelse i takt med at hegnet opsættes.  

Faunaen kan frit bevæge sig udenom planområdet og langs med Saltø Å, idet 

langt størstedelen af den økologiske forbindelse ikke berøres. Opsætning af hegn 

og støj og forstyrrelse fra anlægsarbejdet vurderes at udgøre en lille negativ på-

virkning på den økologiske forbindelse, idet forbindelses funktionalitet reduceres 

en smule. Det vurderes ikke at selve opsætning af solcellerne vil få en væsentlig 

påvirkning af bestandene af dyr og planter i området. 

Når solcelleanlægget er opført, vil arealet være inddraget til solcelleanlæg i en 

længerevarende periode (~40 år). Planområdet indhegnes med bredmasket 

vildthegn og et beplantningsbælte på ydersiden. Hegnet vil betyde, at større 

vildt, herunder blandt andet hjortevildt og grævling, ikke kan krydse arealet, 

hvor der opstilles solceller. Små dyr vil kunne bevæge sig igennem anlæggets 

bredmaskede hegn, og deres passage og færdsel vurderes således at være upå-

virket. 

Der planlægges udelukkende opsætning af solceller indenfor et meget lille areal 

af den økologiske forbindelse, og der vil derfor stadig være fri passage for større 

dyr langs med Saltø Å uden for planområdet. 
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Det vurderes derfor, at den økologiske forbindelse langs med Saltø Å vil være 

opretholdt så længe planområdet benyttes til solcelleanlæg. Det nye beplant-

ningsbælte vil desuden kunne fungere som skjul for vildtet udenfor området.  

Større fauna vil ikke kunne bevæge sig indenfor planområdet, men arealet ud-

gør ikke så stor en barriere, at de ikke kan gå udenom. Desuden vil den økologi-

ske forbindelse langs Saltø Å være med til at sikre at arterne kan komme 

udenom solcelleanlægget. Samlet set vurderes det ikke, at lokalplanen vil have 

en væsentlig påvirkning på den økologiske forbindelse samt faunaens færdsel i 

området.  

7.1.1 Sammenfatning 
Samlet set er det for effekter på natur, dyreliv og bilag IV-arter vurderet, at: 

› Planerne vurderes at kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 169 (herunder arter og na-

turtyper på udpegningsgrundlagene for habitatområde H148 og fuglebe-

skyttelsesområde F81), uden hindring af opfyldelse af Natura 2000-områ-

dets bevaringsmålsætninger samt uden skadelig virkning på Natura 2000-

områdets integritet. Tilsvarende vil gælde for Natura 2000-områder i større

afstand fra planområdet.

› Opsætning af solcellerne, herunder støj og forstyrrelse fra anlægsarbejdet,

vurderes at kunne gennemføres uden en væsentlig påvirkning på § 3-be-

skyttet natur, bilag IV-arter og andre fredede og/eller rødlistede arter samt

den økologiske forbindelse der ligger omkring Saltø Å.

› For den økologiske forbindelse vurderes projektet ikke at have nogen på-

virkning, da denne vil være opretholdt i driftsfasen og større fauna vil

kunne færdes omkring området via denne forbindelse.

› Efter solcelleanlægget er realiseret indenfor planområdet, vil arealerne

være taget ud af drift, og der vil ske et ophør med sprøjtegifte og nærings-

stoffer. Det vurderes ikke at planerne vil medføre væsentlige påvirkninger

af de berørte § 3-beskyttede arealer, bilag IV-arter, andre fredede og/eller

rødlistede arter og den nærtliggende økologiske forbindelse. Der vil være en

mindre positiv påvirkning på de berørte § 3-beskyttede arealer og på arter

hvis levesteder (herunder yngle- og rasteområder) forbedres som følge af

planernes vedtagelse, f.eks. flere af paddearterne. Desuden vil planernes

vedtagelse medføre, at arealerne efterfølgende har potentiale til at blive ud-

lagt som naturområder, da en naturlig vegetation med en betydelig artsrig-

dom af både planter og smådyr forventes at være opnået.

7.2 Landskab 
Solcelleanlægget etableres i et landbrugslandskab med spredte gårde og en 

række levende hegn, solitærtræer og skovbeplantninger, som primært er 
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placeret rundt om planområdet. Selve planområdet fremstår med begrænsede 

karaktergivende enkeltelementer.   

Landskabet med de mellemstore og transparent afgrænsede landskabsrum er 

mindre sårbart over for lave tekniske anlæg, der kan indpasse sig til landskabets 

bærende karakter og skjules af beplantninger, så det ikke er dominerende over 

større afstande.   

De få spredte bebyggelser omkring planområdet gør, at anlæggets visuelle på-

virkning af nabobebyggelserne er meget beskedent. Udover en lodsejer ligger 

alle øvrige ejendomme mere end 200 m fra anlægget. Dertil kommer, at terræn 

og eksisterende beplantning vil hindre indkig til anlægget fra ganske mange ste-

der i omgivelserne.  

Landskabet inden for planområdet er fladt og stort set uden terrænvariationer. 

Da der etableres ny afskærmende beplantning omkring anlægget, viser visuali-

seringerne, at anlægget vil være skjult som følge af, at det omgivende terræn 

ligger i samme niveau som planområdet. Det vurderes, at den afskærmende nye 

beplantning i 5 meters bredde og minimum 4 meters højde vil være tilstrække-

ligt til afskærmning af solcelleparken, herunder 8-10 meters høj beplantning 

mod nordøst. 

På trods af karakteren af landskabet som værende med tekniske anlæg i form af 

de tre vindmøller, vil anlægget ikke væsentligt bidrage til opfattelsen af landska-

bet som et landskab præget af tekniske anlæg grundet den effektive sløring med 

den nye skærmende beplantning. Det vil fortsat være vindmøllerne som vil være 

dominerende i landskabet, hvor solcelleparken med sin lave højde vil opleves 

som underordnet.  

Syd og øst for planområdet ligger der flere fortidsmindearealer med tilhørende 

beskyttelseslinjer, samt et udpeget kulturarvsareal. Ingen fortidsmindearealer 

eller beskyttelseszoner ligger indenfor planområdet. Den nærmeste gruppe for-

tidsminder er beliggende inden i en mindre skovbevoksning og har derfor ikke 

visuel kontakt med planområdet. De sydligste 8 fortidsmindearealer, som er be-

liggende i to klynger, ligger alle visuelt afskåret fra planområdet med et eksiste-

rende levende hegn. Terrænet skråner let op mod fortidsmindearealerne fra 

Skælskørvej, så fortidsminderne fremstår tydeligt i landskabet, mens planområ-

det bliver skjult bag bakken. Fortidsmindearealer og planområdet vil ikke 

komme til at have visuel kontakt. Hvad angår kulturarvsarealet kan det ikke 

udelukkes, at der findes spor af fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg 

i jorden, og derfor vil Næstved Museum skulle kontaktes hvis der i forbindelse 

med anlægsarbejdet dukker fund af arkæologisk interesse op. Alternativt kan 

Museet kontaktes forud for anlægsarbejdet for en vurdering af sandsynligheden 

for arkæologiske fund i jorden. Planens påvirkning af fortidsmindearealerne vur-

deres at være ikke væsentlig.  

Planområdet er placeret indenfor kystnærhedszonen med en afstand på ca. 1800 

m fra kysten. Der er ikke visuel kontakt mellem kysten og planområdet, grundet 

afstand, terræn og eksisterende beplantning. Den funktionelle begrundelse for 

placering af solcelleanlægget indenfor kystnærhedszonen, er en placering i 
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tilknytning til eltransmissionsnettet, samt den højere solindstråling ved ky-

sterne. Endvidere er planområdet egnet til placering af solceller grundet dets ro-

buste landskabskarakter, samt beliggenheden i det åbne land med relativt få na-

boer. Planen vurderes ikke at stride imod intentionerne med kystnærhedszonen.  

Hele planområdet er beliggende indenfor Næstved Kommunes udpegning til 

særligt værdifulde landbrugsområder i Kommuneplan 2021. Udlægningen af an-

lægget indenfor udpegningen, vurderes ikke at stride mod Næstved Kommunes 

retningslinjer for særligt værdifulde landbrugsområder. Dette fordi solcelleanlæg 

har en begrænset levetid, og planområdet vil derfor efter endt anvendelse fort-

sat kunne anvendes som landbrugsområde. Desuden kan planområdet i forbin-

delse med anvendelsen til solcelleanlæg også anvendes til dyrehold. 

Tilsvarende vurderes planen ikke at stride imod intentionerne med skovbyggelin-

jen, da synligheden til skovbrynet ikke opleves som et landskabeligt vigtigt ele-

ment i området. Indkig til skovbrynet er fra mange steder skjult på grund af ter-

ræn og beplantninger. Dertil kommer at skov og planområde ligger på hver sin 

side af vejen. 

Det vurderes således, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 110 

samlet set ikke vil påvirke oplevelsen af landskabets karakter væsentligt, og at 

solcelleanlægget er velplaceret i de mellemstore og transparent afgrænsede 

landskabsrum, der er forholdsvist robuste overfor lave tekniske anlæg som sol-

celleanlæg.  

7.2.1 Sammenfatning 
Samlet set er det for effekter på landskab og visuelle forhold vurderet, at: 

› Påvirkningen af fortidsmindearealerne syd for planområdet vurderes at

være ikke væsentlig, da planområdet ikke har visuel kontakt med fortids-

mindearealerne grundet terræn, og eksisterende beplantning. Planerne vur-

deres således ikke at indvirke på oplevelsen af fortidsminderne i landska-

bet.

› Påvirkningen af kystnærhedszonen vurderes at være ikke væsentlig, da

planområdet ikke kommer til at have visuel kontakt med kysten, samt at

planområdet er egnet til og robust overfor modtagelse af lave tekniske an-

læg.

› Påvirkningen af Næstved Kommunes udpegning til særligt værdifuldt land-

brugsområde vurderes at være ikke væsentlig, da planområdet efter endt

anvendelse føres tilbage til landbrugsområde, samt at området under an-

vendelse til solceller vil blive benyttet til dyrehold.

› Påvirkningen af skovbyggelinjen vurderes at være ikke væsentlig, da synlig-

heden til skovbrynet ikke opleves som et landskabeligt vigtigt element i

området. Indkig til skovbrynet er fra mange steder skjult på grund af ter-

ræn og beplantninger.
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Samlet vurderes planerne at have en ikke væsentlig påvirkning på landskabet og 

de visuelle forhold. 

7.3 Luft og klima 
Solcelleanlægget ved Saltø forventes at kunne producere ca. 78.000 MWh pr. år, 

som svarer til elforbruget for ca. 19.000 husstande. Anlæggets formål er at pro-

ducere elektrisk strøm ved hjælp af solenergi, som kan erstatte strøm, som er 

produceret på andre måder. 

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret ved brug af 

vind, vand og sol, er kendetegnet ved at være helt emissionsfri, mens der ved 

brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dan-

nes en række emissioner til luften og restprodukter. Emissioner til luften sker 

bl.a. som drivhusgasser (kuldioxid, metan og lattergas) og som forsurende gas-

ser (svovldioxid og kvælstofilter).  

I elsystemet skal produktion og forbrug til en hver tid balancere. Når solenergi-

anlæg producerer strøm, må elproduktionen derfor nedreguleres et andet sted i 

systemet. Det kan for eksempel ske på kulfyrede kraftværker eller ved at mind-

ske importen af vandkraft-el. Elproduktionen fra grønne energikilder, herunder 

solenergianlæg, fortrænger kulkraft, som giver en stor CO₂-emission. Solenergi 

kan derfor bidrage effektivt til, at Danmark kan opfylde internationale forpligti-

gelser samt egne mål på klimaområdet.  

Hvor stor reduktionen af klimagasser i praksis bliver som følge af solcellernes 

produktion, afhænger af hvordan den øvrige elektricitet samlet set til hver en tid 

produceres, og hvilke brændsler eller energikilder, der fortrænges. 

Reduktionen af emissionen af CO₂ bidrager betydeligt til at mindske belastnin-

gen af atmosfæren med drivhusgasser – den såkaldte klimabelastning. Med en 

elproduktion på 78.000 MWh vil solcelleanlægget ved Saltø resultere i en redu-

ceret emission af CO₂ på godt 28.000 tons pr. år beregnet ud fra tal opgjort i 

Energinets generelle deklaration fra 2019. 

De besparede emissioner og restprodukter ved solcelleanlæggets drift og pro-

duktion er beregnet til at være følgende: 

Tabel 7-1 Besparede emissioner og restprodukter ved solcelleanlæggets drift og pro-
duktion af 78.000 MWh pr. år (Energinet 2019). 

Emissioner til luften og restprodukter g/kWh Besparelse ved anlæggets 
drift 

tons pr. år 

CO₂ (kuldioxid – drivhusgas) 354 27.612 

CH4 (metan – drivhusgas) 0,36 28,08 

N2O (lattergas – drivhusgas) 0,004 0,31 

Drivhusgasser (CO₂ ækv.) 364 28.392 

SO₂ (svovldioxid) 0,03 2,34 
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NOx (kvælstofilte) 0,29 22,62 

CO (kulilte) 0,10 7,8 

NMVOC (uforbrændt kulbrinter) 0,07 5,46 

Partikler 0,01 0,78 

Kulflyveaske 10,5 819 

Kulslagge 2,5 195 

Afsvovlingsprodukter (gips) 3,8 296,4 

Slagge (affaldsforbrænding) 3,6 280,8 

RGA (røggasaffald) 0,6 46,8 

Bioaske 0,1 7,8 

Radioaktivt affald (mg) 0,8 62,4 

Som følge af effektiv svovlrensning på kraftværkerne og øget anvendelse af 

brændsler med lavt svovlindhold er nedfaldet af svovl i Danmark siden 

1990’erne reduceret betydeligt. Fossil energiproduktion medfører dog stadig en 

ikke uvæsentlig emission af svovldioxid (SO2). Det samme gælder kvælstofoxi-

der (NOx), som også udsendes under forbrændingen. 

Såvel svovl som kvælstof fører ved nedfald til en uønsket forsuring af jord- og 

vandmiljøer med svovl- og salpetersyre. 

Også i den sammenhæng har solenergi en positiv effekt, fordi emissionen af 

både svovl og kvælstof reduceres på grund af fortrængningen af fossile brænds-

ler. En anden effekt af kvælstofnedfaldet drejer sig om eutrofiering, det vil sige 

ikke-naturlig tilførsel af næringsstoffer til følsomme naturmiljøer. Denne tilførsel 

er uønsket, fordi den er med til at forskyde balancen i økosystemerne. Også i 

den sammenhæng er effekten af solenergianlæg positiv og målbar, fordi emissi-

onen – og dermed nedfaldet – reduceres. 

Med udgangspunkt i beregningerne, forventes solcelleanlægget ved Saltø at re-

ducere emissionen af svovldioxid med ca. 2 ton pr. år. 

Fossil energiproduktion medfører emission af sundhedsskadelige partikler. Sol-

celleanlægget ved Saltø vil ifølge beregningerne reducere emissionen med ca. 

0,7 tons pr. år. 

Elproduktion med kul medfører en stor affaldsproduktion i form af slagger og 

aske, hvoraf en del kan genanvendes i cement og beton. Men affaldet indeholder 

salte og tungmetaller, der ved deponering eller ved brug i anlægsarbejder med 

tiden kan udvaskes og udgøre et miljøproblem – også når produkterne sidenhen 

genanvendes som fyld. Hovedproblemet ved affaldet er dog indholdet af sulfat 

og klorid. Deponering af overskudsmængder foretrækkes af den grund tæt på 

kysterne, fordi havvand i forvejen indeholder mange salte, og mulig udsivning til 

dette miljø derfor ikke udgør så stor en forureningsrisiko. 
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Da elproduktion ved brug af solenergi er emissionsfri, vurderes den producerede 

strøm fra solcelleanlægget ved Saltø at reducere produktionen af kulslagger med 

ca. 195 tons pr. år og kulflyveaske med ca. 819 tons pr. år set i forhold til den 

tilsvarende mængde strøm produceret ved brug af kul. 

Planerne vurderes samlet set at medføre en ikke væsentlig påvirkning af luft og 

klima af positiv karakter, idet etablering af solcelleanlægget bidrager til øget kli-

mavenlig elproduktion i Danmark, og dermed mindsket belastning med emissio-

ner til luften og restprodukter. Solcelleanlægget medfører ingen direkte emissio-

ner. 

7.3.1 Sammenfatning 

Samlet vurderes planerne at have en ikke væsentlig påvirkning på luft og klima-

tiske forhold. 

7.4 Vurdering af 0-alternativet 
Hvis forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 ikke vedtages, vil 0-alter-

nativet være gældende.  

Der vil således ikke være en positiv påvirkning i form af en øget klimavenlig pro-

duktion, ej heller en mindre positiv påvirkning af de berørte § 3-beskyttede are-

aler, som følge af, at arealerne tages ud af drift og der sker et ophør med sprøj-

tegifte og næringsstoffer.  

0-alternativet vurderes derfor at medføre færre positive miljøpåvirkninger, end

vedtagelse af planforslagene.
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8 Vurdering af indvirkningen på 
miljømålsætninger 

I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljøbeskyttelsesmål, som er 

relevante for Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110. Miljøbeskyttelsesmålene 

kan være fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstats-

plan.  

Nedenfor gennemgås de målsætninger, som ikke allerede er omfattet af den øv-

rige miljøvurdering og det vurderes om/hvordan Kommuneplantillæg 1 og Lokal-

plan 110 tager hensyn til disse mål og andre miljøhensyn.  

Tabel 8-1 Vurdering af miljømålsætninger, som er relevante for Kommuneplantillæg 
1 og Lokalplan 110. 

Emne Målsætninger Vurdering 

FN's 17 ver-

densmål 

Verdensmål for bæredygtig udvikling, som 
er væsentlige i den fysiske planlægning:  

› 

› Delmål 6.6: "Inden 2020 skal vandre-

laterede økosystemer, herunder 

bjerge, skove, vådområder, floder, 

grundvandsbassiner og søer, beskyttes 

og gendannes." 

› Delmål 7.2: "Inden 2030 skal andelen

af vedvarende energi i det globale 

energimix øges væsentligt." 

› 

› 

› Med udtagelse af området fra alm.

Landbrugsdrift, ophøres sprøjtning og 

gødskning af arealerne, til gavn for 

grundvand og søer. 

› Planerne bidrager til forøgelse af

energi fra vedvarende kilder. 

Den Europæi-

ske Unions 

2020- og 

2030-mål for 

ikkekvotesek-

toren 

› Den danske forpligtelse fra EU 2020-

forpligtelserne er at reducere udled-

ningen af drivhusgasser fra danske ak-

tiviteter fra ikke-kvotesektoren med

20% fra 2005 til 2020.

› Planerne bidrager til opnåelse af mål-

sætningen

Den danske 

energiaftale 

2018 

› Danmark vil arbejde for netto nul-

emission inden 2050 som anført i Pa-

ris-aftalen. 

› Planerne bidrager til opnåelse af mål-

sætningen 
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Aftale om Pe-

sticidstrategi 

2017-2021" 

› Aftale om fortsat høj beskyttelse af

grundvandet mod pesticider

› Udtagelse af området fra almindelig

landbrugsdrift, bidrager positivt til

målsætningen.

Klimaplan for 

Næstved Kom-

mune 2020 

› at der sættes et mål om at redu-

cere CO2-udledningen med 60% i 

2025 og 70% i 2030 ift. 1990 i 

kommunen som geografisk om-

råde, 

› at der sættes mål om at reducere

CO2-udledningen med min. 2% pr. 

år indtil 2030 i kommunen som 

virksomhed, 

› at elektricitetsproduktionen skal

være CO2-neutral i 2030. 

› Planerne bidrager til opfyldelse af alle

tre mål. 
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9 Afværgeforanstaltninger 
Det fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 4 punkt g, at miljørapporten skal in-

deholdes oplysninger om planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse, og 

så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet 

ved planernes gennemførelse. 

Nedenfor gennemgås de vurderede miljøemner i forhold til forslåede afværgefor-

anstaltninger.  

Natur  

Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger udover de krav som lokalplanen 

fastsætter med hensyn til friholdelse og respektafstande til beskyttet natur. 

Det anbefales, at der foretages en oprensning og rydning af de syv § 3-beskyt-

tede vandhuller, der ligger indenfor planområdet, således at egnetheden af disse 

vandhuller forbedres for padderne i området.  

Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde træer med spættehuller el-

ler hulheder, skal dette ske i september eller oktober i medfør af artsfrednings-

bekendtgørelsens bestemmelser6. 

Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger af beskyttede na-

turtyper eller arter. På den baggrund foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. 

Landskab 

Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger udover de krav, som lokalplanen 

fastsætter med hensyn til anlæggets udformning, placering og afskærmning 

med beplantningsbælter.   

Klima 

Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger. 

6 BEK nr. 1466 af 06/12/2018 - Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og 
plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 
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10  Overvågning 
I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.  

Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 110 for solcel-

ler ved Saltø viser, at der ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der 

er behov for særskilt overvågning. Der fastlægges derfor ikke et overvågnings-

program, som følge af planlægning for solceller ved Saltø.  
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