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Basisoplysninger  

Ejeroplysninger  
  Ejer el. juridisk person jf. tingbogen  

Ansøger  

Rådgiver  

Navn, adresse og CVR. nr. Ho-landbrug 
v/Ole Haahr 

Rude Havvej 55 
8300 Odder 

cvr.nr. 26 77 11 53 
 

Velas Energy  
Att. Henrik Kamp Justesen  

Trigevej 20  
8382, Søften  

hekj@velas.dk  
5095 6777 

CVR nr. 30 86 90 52  

 Tuskærgaard A/S 
V/ Inger Reng Thomsen og Niels Thom-
sen 

Tuskærvej 30, Saksild 
8300 Odder 

Cvr.nr. 39 67 37 46 

 

 P Sørensen OG SUSANNE DÜHRING I/S 
v/Per Hindballe Sørensen 

Tuskærvej 40 
8300 Odder 

cvr.nr. 12 45 45 03 

 

 Preben Aagaard Nielsen 

Rude Havvej 40 
8300 Odder 

 

 
 
 

Nuværende forhold  
Matrikel nr., ejerlav  
  

Projektarealet ligger vest nord/vest for Saksild i Od-
der Kommune.   

  

Projektarealet udgøres af følgende matrikler:   
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Tuskærvej 30, 8300 Odder 
matr.nr.: 15a og 28, Saksild By, Saksild 
matr.nr.: 15e Nølev By, Nølev 

Tuskærvej 40, 8300 Odder 
matr.nr.: 15b, Saksild By, Saksild 

Rude Havvej 40, 8300 Odder 
matr.nr.: 14a, Nølev By, Nølev 

Rude Havvej 55, 8300 Odder 
matr.nr.: 12d, Nølev By, Nølev 

 

Matrikelkort er vedlagt.  

Projektområdets zonestatus og areal  Projektområdet er beliggende i landzone.  

  

Det samlede projektområde er ca. 72,9 ha.  

  

Den endelige størrelse tilpasses i samarbejde med 
Odder kommune.  

Nuværende anvendelse  Landbrugsareal.   

 
 

Overordnede planforhold  
  Ja  Nej  

Er området omfattet af gældende kommuneplanramme(r):  X 
 

Hvis ja, hvilke: 3 SOL 1 - - 

Er området omfattet af gældende lokalplan(r) og / eller byplanvedtægte(r):  
 

X 

Hvis ja, hvilke:  - - 

Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen  
 

X 

Forudsætter ansøgningen et tillæg til kommuneplanen  X 
 

Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) eller byplanvedtægt(er)  
 

X 
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Indledning 
Der blev i Kommuneplan 2021-2033 udpeget areal til solceller på markerne mellem Tuskær 
og Nølev. 

Fire lokale lodsejere i det udpegede areal ønsker nu at udvikle et solcelleanlæg til strømpro-
duktion på lodsejernes arealer beliggende sydvest for Rude mellem Odder og Saksild i Odder 
Kommune.  

Projektarealet er ideelt beliggende på en relativt isoleret placering med få naboer med få 
natur- og landskabsmæssige interesser, og placeringen af anlægget er hensigtsmæssig i for-
hold til tilslutning til det offentlige elnet.  

Det samlede projektareal udgør ca. 72,9 ha og er tilpasset med respektafstand til beskyttet 
natur og afstand til de få nærliggende beboelsesejendomme i området. Der vil samtidigt 
etableres afskærmende beplantning med egnstypiske arter for at sikre omgivelserne mod 
eventuelle visuelle gener. 

Der søges om at installere solcelleanlæg med en samlet effekt på estimeret op til 70 MW. 
Med projektet vil den forventelige elproduktion være ca. 70.000 MWh pr. år, svarende til ca. 
15.000 gennemsnitlige husstandes årlige elforbrug. 

Størstedelen af projektarealet ligger inden for gældende kommuneplanramme 3 SOL 1 ud-
lagt til tekniske anlæg med anvendelse til solenergianlæg.  

Etableringen af et solcelleanlæg på de pågældende arealer forudsætter, at der udarbejdes 
lokalplan og kommuneplantillæg med tilpasset kommuneplanramme for området. Arealet 
er beliggende i landzone, og skal efter vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg fortsat 
ligge i landzone. 

 
Udviklerne  

Solcelleprojektet ved Tuskær-Nølev udvikles i et samarbejde mellem 4 lokale landmænd, der 
alle, gennem adskillige år har drevet landbrug i lokalområdet.  



6 
 

Tuskærgaard drives i dag af ægtepar-
ret Inger Reng Thomsen og Niels 
Thomsen, der erhvervede gården i 
1977 og de har igennem årene udvik-
let bedriften, så den i dag består af 
125 ha markbrug og en svinebesæt-
ning på ca. 800 søer. Tuskærgaard be-
skæftiger i dag 8 fuldtids ansatte medarbejdere. 

Nølev Østergaard er et familiedrevet 
produktionslandbrug med 4 ansatte. 
Bedriften, består i dag af 155 hektar 
planteavl og en griseproduktion med 
860 søer. Ole Haahr er 3. generation 
på gården, som han overtog efter 
hans forældre, der har drevet gården 
siden 1970erne. 

Preben Aagaard Nielsen har været ansat ved Arla i 28 år frem til 2018, hvor han gik på pen-
sion. I 1984 købte han gården på 22 hektar. Frem til 1998 var der på gården konsumægpro-
duktion fra 6000 høner, samt en ammeko besætning på 15 køer frem til 2002. Den tilhørende 
jord har siden 1984 været lejet ud til Nølev Østergård.  

Per Hindballe Sørensen og Susanne Dühring købte i 1986 ejendommen Tuskærvej 40 der er 
på 11 ha. Både Per og Susanne har arbejdet ude, hvor Susanne har arbejdet på kontor, mens 
Per er uddannet landmand, og de sidste 15 år har arbejdet på Tuskærgård.   

Som landmænd og jordejere bliver man nødt til at følge med udviklingen og være omstil-
lingsparate. Og da vi i 2021 blev opmærksomme på, at vores arealer var udpegede til solcel-
ler, kunne vi se at det kunne være vores bidrag til den grønne omstilling med vedvarende 
energi og dermed reducere udledningen af CO2. Fælles for lodsejerne er det vigtigt, at pro-
jektet udvikles med stor hensynsstagen til naboer og gerne med mest mulig lokal forankring. 
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Rådgiveren 

Udviklerne af Tuskær-Nølev Solcellepark har indgået aftale med Velas om rådgivning og pro-
jektledelse i forbindelse med projektudviklingen af solcelleanlægget.  

Velas er landets førende rådgivningsvirksomhed indenfor landbruget og med 530 medarbej-
dere ydes der kompetent rådgivning indenfor hele værdikæden i landbruget til mere end 
11.000 kunder.  

Velas er ejet af landmænd og arbejder for landmænd – Og har derfor et naturligt fokus på, 
at værdier skabt i landbruget også bliver i landbruget.  
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1 Lokalplanområdet 

Projektområdet ligger i det åbne land, der er omgivet af spredte landbrugsejen-
domme og bebyggelser. Der ligger fem nabobeboelsesejendomme i en afstand af 200 
meter fra projektområdet. Øvrige beboelsesejendomme i området er i tilknytning til 
landsbyerne Rude og Nølev, der begge ligger nord for projektarealet.  

Området afgrænses mod nord af Rude Havvej og tilstøder mod vest Skalborgvej og 
Tuskærvej mod øst. Arealet ligger ca. 400 m sydvest for Rude, og der er ca. 1 km til 
Saksild og tilsvarende ca. 1,6 km til Odder. 

 
 

2 Lokalforankring 

Det er et væsentligt kriterie for Udviklerne, at projekt udvikles med stort fokus på 
den lokale accept af solcelleanlægget. Udvikleren har derfor allerede iværksat neden-
stående tiltag, som kommer i forlængelse af de lovbestemte ordninger i Lov om 
fremme af vedvarende energi. 

 

Lokale foreninger 
Udviklerne har været i dialog med Saksild Idrætsforening og Nølev-Saksild Borger-
forening, som er blevet orienteret om projektet, om den forventede proces og tids-
plan 

Saksild Idrætsforening og Nølev-Saksild Borgerforening har taget positivt imod et til-
bud fra Udviklerne om at give et fast årligt tilskud til foreningerne på kr. 700,- pr. 
installeret MW, som i alt kan udgøre op til kr. 52.500,- hvis projektet realiseres i fuldt 
omfang.  

Foreningerne vil administrere det årlige tilskud, under den forudsætning, at beløbet 
anvendes til formål, der kommer foreninger og borgere i lokalområdet til glæde og 
gavn, så Nølev-Saksild og omegn fortsat vil et attraktivt sted at bo.  

 

Naboer 

Tilsvarende blev der d. 31. marts 2022 holdt et møde for de nærmeste naboer til 
projektområdet, hvor projektforslaget blev gennemgået, herunder en orientering om 
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den forventede proces og tidsplan. 

Der blev generelt taget godt imod projektet blandt naboerne. På mødet blev der stil-
let et forslag om, at midlerne fra den grønne pulje kunne anvendes til etablering af 
en cykelsti mellem Odder og Rude. Blandt naboerne var der bred enighed om, at mid-
lerne fra den grønne pulje burde anvendes til etablering af en ny cykelsti langs Rude 
Havvej mellem Odder og Rude, da den tunge trafik her er stadig stigende og en cy-
kelsti vil medvirke til øget trafiksikkerhed samt bevare sammenhængen i lokalområ-
det.  

Naboerne udtrykte bekymring for, om etablering af offentlig tilgængelige naturstier 
og rekreative områder vil være hensigtsmæssigt, da det kan virke generende på de 
omkringliggende ejendomme.  

I forbindelse med mødet blev der oprettet et nyhedsbrev, som vil blive rundsendt til 
naboerne når der sker noget nyt i projektet.  

 

Lokale virksomheder (PPA) 

Den producerede elektricitet fra anlægget vil, i vid udstrækning, forsøges afsat til lo-
kale virksomheder gennem indgåelse af “Power Purchase agreements” (PPA) og der-
med vil solcelleanlægget, udover produktion af vedvarende energi, ligeledes bidrage 
til den grønne omstilling af virksomheder i Odder Kommune.  

Solcelleanlægget vil, med en forventet produktion på ca. 70.000 MWh reduceres ud-
ledningen af CO2 med ca. 10.000 ton CO2 årligt. 
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3 Anlægsbeskrivelse 

Anlægget består af solpaneler som monteres i parallelle rækker på markstativer med 
ensartet udseende og hældning. Der kan blive tale om solpaneler på faste markstati-
ver eller solpaneler monteret med trackersystem, som kan dreje sig efter solen. 

Solceller på faste markstativer etableres i lige rækker med orientering mod syd. Sol-
celler på markstativer med tracker system etableres i nord/sydgående rækker. Som 
udgangspunkt vil arealerne imellem solcellerækkerne henlægge i græs og anvendes 
blandt andet som serviceveje. 

Af hensyn til den hastige teknologiske udvikling på området, vil det endelige valg af 
teknologi afhænge af flere faktorer. Der ønskes derfor mulighed for at etablere sol-
celler indenfor et afgrænset byggefelt, uden at skulle specificere den eksakte type og 
placering af de enkelte paneler. Derved sikres de bedste muligheder for at vælge den 
optimale løsning, når de endelige planer og tilladelser foreligger. 

Friarealet mellem rækkerne vil variere i relation til det endelig valg solceller, og er 
størst ved opstilling af solpaneler på stativer med trackersystem. Mulighederne for 
multifunktionel arealanvendelse er direkte sammenhængende med friarealets stør-
relse, og de største muligheder for flersidet brug af arealet til delt energiproduktion 
i kombination med afgrænsning eller anden udnyttelse opnås ved opstilling af solpa-
neler på trackersystem.  

Det er bygherrens ønske at opretholde landbrugspligten i området, idet arealerne 
under og omkring solcelleanlægget udlægges med græs der drives med afgræsning 
eller maskinel slåning.  

Solpanelerne vil have en højde på 2,5 - 4 meter over terræn, afhængigt af endeligt 
valg af model og teknologi. 

 Illustration af solcellepaneler og afskærmende beplantning 
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Markstativerne forankres i jorden i en dybde ned til 2 meter, afhængigt af den valgte 
løsning. 

Solcellepanelerne vil være overfladebehandlede for at undgå refleksionsgener og øge 
solcellernes energioptag. 

Anlægget vurderes som et midlertidigt teknisk anlæg med en vurderet levetid på ca. 
30 år. Når anlægget er udtjent, fjernes markstativer, solpaneler mv., og arealet re-
etableres som landbrugsjord.   
 

  
Øvrige tekniske installationer 
Invertere 
Solcellerne er med elkabler forbundet til invertere, 
der er fordelt omkring i projektområdet og place-
ret under solcellemodulerne sammen med hoved-
tavler. Inverterne sikrer, at den elektriske energi 
fra panelernes bliver omformet fra jævnstrøm til 
vekselstrøm. 

Teknikbygninger 
Foruden de mindre inverterer placeret under sol-
panelerne, er der behov for en række større effekt-
transformere til at transformere den elektriske 
energi.  

Fordelingstransformerne indbygges typisk i mindre 
teknikbygninger, der kan placeres, så de i vid ud-
strækning bliver skærmet af solcellepanelerne.  

Servicebygning 

Indenfor projektområdet vil der blive etableret en 
servicebygning, der er nødvendig for den løbende 
drift og vedligehold af solcelleanlægget.  

 

  

Invertere placeret under solpaneler 

Eksempel på mindre teknikbygning 

Eksempel servicebygning 
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Ubebyggede arealer  

Ubebyggede arealer, hvor der ikke etableres markstativer med solpaneler eller tek-
nikbygninger, vil henligge som græsarealer.  

 

Vejforhold 

Anlægget vil blive indrettet med interne serviceveje der ligeledes vil henligge som 
kørespor på græs eller anlagt med grus, hvor det skulle være nødvendigt.  

Adgangsvej til solcelleanlægget vil som udgangspunkt ske fra eksisterende tilkørsels-
vej ved Tuskærvej. Alternativ adgangsvej kan ske fra Skalborgvej eller Rude Havvej.  

 

Tilslutning til elnettet  

Som tommelfingerregel skal et solcelleanlæg, større end 20 ha typisk kobles op på en 
60 kV transformerstation. Det nærmeste 60 kV transformeranlæg ligger ved transfor-
merstation ved Saksild ca. 950 m sydøst for projektarealet. Alternativt tilslutnings-
punkt kan være Knudsminde transformeranlæg nord for Odder der ligger ca. 3 km fra 
projektarealet. Der pågår dialog med elnetselskabet Dinel, der ejer og driver det lo-
kale distribution for el i området, omkring kapacitet og tilslutningspunkt. 

 

Transformerstation 

Hvis det, mod forventning, viser sig umuligt at koble anlægget til en eksisterende 
transformerstation i nærheden af området, kan der opstå behov for at etablere en 
ny transformerstation. En eventuel ny transformerstation vil etableres med beplant-
ningsbælte, for at afskærme fra det omkringliggende landskab, og der vil hertil af 
sikkerhedshensyn etableres trådhegn på indersiden af beplantningen.  

 

Afskærmende beplantning  

Projektarealet er gunstigt beliggende med få nærliggende beboelsesejendomme. Der 
er tilvokset beplantning ved de nærmeste beboelsesejendomme, samt eksisterende 
beplantning i form af tilvokset læhegn langs de beskyttede diger i projektområdet og 
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langs dele af områdets afgrænsning. Nuværende hegn som skal skæres ned, vil i det 
omfang det er muligt ligge som kvashegn i netop samme hegn. Det vil give masser af 
insekt bosteder.  

Den eksisterende beplantning langs projektområdets afgræsning fastholdes som vi-
suelafskærmning af anlægget mod omgivelserne, og suppleres med yderligere be-
plantning. Beplantningen vil være i form af egnstypiske arter der samtidig kan danne 
et tæt hegn. Beplantningens formål er at afskærme anlægget mod omgivelserne 
samt fungere som føde- og rasteområde for dyr og fugle.  

Samtidigt påtænkes restarealer og kanter udenfor projektareal, at ligge brak som na-
tur i forskellige højder med spredt beplantning af forskellige lave træer og buske, 
kombineret med græs og blomster, der kan understøtte mulige levevilkår for forskel-
lige fugle og insekter.  

 

Hegning 

Projektudvikler vil arbejde for at reducere omfan-
get af hegning af projektarealet. I det omfang sik-
kerhedshensyn tilsiger hegning af området, vil 
dette ske ved etablering af let trådhegn for at 
holde mennesker og større dyr ude af området. 
Hegnet vil da etableres på indersiden af beplant-
ningen langs områders afgrænsning, og der vil af 
hensyn til mindre dyrs bevægelighed være tale 
om bredmasket vildthegn, eller hegn med tilstrækkelig frihøjde til at tillade mindre 
dyr passage igennem området. 

 
  

Eksempel på hegning af solceller 
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4 Planlægningsmæssige udpegninger i området 
Projektets forhold til kommuneplanen og kommunens retnings-
linjer for etablering af solcelleanlæg 

Odder Kommuneplan 2021-2033 indeholder retningslinjer for planlægning af nye 
områder til landbaserede solenergianlæg inden for kommunen. 

Ved planlægning for nye områder til solenergiproduktion, skal der i henhold til kom-
muneplanen tages hensyn til en: 

• Hensigtsmæssig placering i forhold til synlighed 
• Hensigtsmæssig placering i forhold til elnettet og/eller fjernvarmeområder. 
• Hensigtsmæssig placering i forhold til evt. fremtidig byudvikling 

På denne baggrund er der i kommuneplanen udpeget tre områder til opsætning af 
landbaserede solenergianlæg. Nærværende projektansøgning omfatter størstedelen 
af området for kommuneplanramme 3.SOL.1, syd for Rude Havvej. Det foreslåede 
projektareals afgrænsning er tilpasset i forhold til nabobebyggelse og de få udpeg-
ninger af beskyttet natur der er i området.  

Projektarealet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for place-
ring af solcelleanlæg i Odder Kommune under hensyntagen til nabobeboelser og 
landskabet samt at området placeres, hvor den producerede strøm har nem vej til 
elnettet.  

Der er ingen nærliggende kirkeomgivelser, og der er ikke registreret bevaringsvær-
dige eller fredede bygninger i projektarealet, og der er ingen fredninger, fredskov-
arealer, fortidsminder eller kulturhistoriske bevaringsværdier. Arealerne er ikke ud-
peget som bevaringsværdigt landskab eller værdifuldt kulturmiljø, og er ikke en del 
af et større sammenhængende landskab.   

Området er ikke en del af vedtagne økologiske forbindelsesområder og potentielle 
økologiske forbindelsesområder, og er ikke omfattet af skovbyggelinje eller sø- eller 
åbeskyttelseslinje. Der er yderligere ingen geologiske bevaringsværdier, råstofinte-
resser, forurenet jord eller fredede områder inden for projektarealet. 
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Kommuneplanramme 3 SOL 1  

Af kommuneplanrammen for området, 3 SOL 1, fremgår følgende retningslinjer ved 
lokalplanlægning af området: 

Plannavn 3 SOL 1 
Kommuneplanrammens 
nummer 

3 SOL 1 

Generel anvendelse Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Plandistrikt Saksild 
Max. bygningshøjde 4 
Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet 
Bebyggelsens omfang og ud-
formning 

Solenergianlægget kan have en højde op til 4 m. 

Områdets anvendelse 
Området anvendes til solenergianlæg og nærrekreativt 
område. 

Opholds- og friarealer 

Solenergianlæg skal afskærmes af en beplantningszone på 
10 m rundt om anlægget. Beplantningen skal bestå af 
egnskarakteristiske sorter og bidrage til at øge biodiversi-
teten. I sammenhæng med beplantningszonen skal der 
etableres stier/trædestier, så området gives en merværdi 
for det omgivende landområde. I beplantningszonen kan 
man arbejde med terrænet ved at implementere bære-
dygtig jordhåndtering, så der f.eks. kan etableres moun-
tainbikespor i zonen. 

Miljøforhold 

Plejen af anlæggets jord skal som hovedregel foregå ved 
afgræsning eller med høslet. Formålet med denne pleje er 
at øge biodiversiteten. Lavbundsområder inden for det 
enkelte solenergianlæg kan omdannes til vådområder. 
Trådhegn omkring anlægget skal som hovedregel etable-
res på indersiden af beplantningszonen og hegnet skal 
hæves ca. 15 cm, så det ikke virker som en barriere for 
små dyr. 

Infrastruktur 
Serviceveje skal som hovedregel anlægges med grus be-
lægning. 

 

Naturbeskyttelse 

Der er registreret to mindre §3 beskyttede søer i den vestlige del af projektarealet, 
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samt en mindre beskyttet sø umiddelbart syd for projektområdet.  

I henhold til gældende kommuneplan, må der ikke foretages aktiviteter, i eller uden 
for de beskyttede naturområder, der kan forringe naturtilstanden, men den nuvæ-
rende lovlige anvendelse, fx høslæt og afgræsning, kan fortsætte som hidtil, jf. Na-
turbeskyttelsesloven. Herved plejes naturarealet, og der udvikles eller opretholdes 
en god naturværdi. 

I overensstemmelse med ovenstående opretholdes en minimumsafstand på 5 meter 
til de §3 beskyttede søer i projektarealet, og der kan optages bestemmelse om dette 
i forbindelse med lokalplanlægning af arealet. 

Der er ingen udpegninger af internationale naturbeskyttelsesområder i nærhed til 
projektområdet. 

 

Kystnærhedszonen 

Projektarealet er beliggende med ca. 1,8 km afstand til den nærmeste kystlinje ved 
Norsminde Fjord, samt i en afstand på ca. 2,5 km til Rude Strand. Hele projektarealet 
ligger derfor inden for den 3 km brede kystnærhedszone.  

Inden for kystnærhedszonen kan der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt 
der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær 
lokalisering. 

Størstedelen af projektarealet er allerede udlagt i den gældende kommuneplan til 
teknisk anlæg med anvendelse til solenergianlæg og nærrekreativt område. Som del 
af kommuneplanlægning af området er det vurderet, at der er en planlægningsmæs-
sig begrundelse for etablering af solenergianlæg i området, da området ligger tæt på 
elnettet og den eksisterende infrastruktur.  

Området er relativt fladt, der er ingen udsigt til kysten, og området er ikke er udpeget 
til bevaringsværdige landskaber eller større sammenhængende landskaber. Det er 
hertil vurderet, at området vil kunne afskærmes i forhold til de relativt få nabobebo-
elser, og der er fastsat retningslinje i gældende kommuneplanramme om afskær-
mende beplantningszone mod omgivelserne. 

Den foreslåede tilpasning af projektarealet og kommuneplanrammen vurderes ikke 
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at medfører ændringer i den planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse for 
lokalisering af solcelleanlæg i området. 

 

Drikkevandsinteresser 

Der er ingen drikkevandsinteresser, indsatsområder for grundvandsbeskyttelse eller 
indvindingsoplande inden for eller i nærhed til projektarealet.  

 

Værdifulde landbrugsområder 

Projektarealet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde. An-
lægget er karakteriseret som et midlertidigt teknisk anlæg med en vurderet levetid 
på ca. 30 år. Når solcelleanlægget er udtjent, vil anlægget blive afmonteret og bort-
skaffet, og arealerne reetableres til landbrugsformål. 

 

Skovrejsning 

Skovrejsning er uønsket inden for gældende kommuneplanramme 3 SOL 1. Der rejses 
ikke ny skov med projektet, men der etableres afskærmning af området med beplant-
ning i henhold til kommuneplanrammes retningslinjer.  

 

Oversvømmelse eller erosion 

Mindre delområder indenfor det samlede projektareal er udpeget oversvømmelses-
truede områder. I henhold til gældende kommuneplan skal der redegøres for areal-
anvendelse i oversvømmelsestruede områder i forhold til at forebygge og minimere 
oversvømmelsesskader fra fremtidige klimaforandringer. 

Solcellepanelerne etableres på markstativer og anlægget vil derfor ikke være følsomt 
overfor midlertidige oversvømmelser af projektarealet. Friarealerne og arealerne un-
der solcellerækkerne vil som udgangspunktet henligge som græs. Befæstelsen af om-
rådet vil være minimal, hvorfor afstrømningen til omkringliggende arealer ikke æn-
dres.  
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Lavbundsarealer 

Mindre delområder ved de naturbeskyttede søer i projektområdet og ved det over-
svømmelsestruede areal mod syd er udpeget som værende lavbundsareal. Det er 
hensigtsmæssigt at etablere solcelleanlæg på lavbundjorde i forhold til at udtage are-
alet fra intensiv landbrugsdrift. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Der er registreret flere beskyttede diger i projektområdet. Digerne er i overvejende 
grad beliggende med retning fra nordvest mod sydøst. Der er eksisterende beplant-
ning og læhegn langs de beskyttede diger.  

De beskyttede diger friholdes og bevares som udgangspunkt uberørt. Beplantningen 
på digerne kan dog tilskæres efter behov. 

 

Forslag til princip for placering af Tuskær-Nølev Solcellepark 

På baggrund af kommuneplanens retningslinje for lokalisering af store fritstående 
solenergianlæg i Odder Kommune, foreslås følgende principper for placering af an-
lægget: 

• Solcelleanlæg, tekniske installationer og mindre bygninger placeres med en af-
stand på min. 10 m til projektområdets afgrænsning. Afstanden skal sikre, at der 
reserveres tilstrækkeligt areal til eventuel supplerende afskærmende beplant-
ning og interne veje.  

• Intet anlæg, herunder solcelleanlæg, beplantningsbælter og veje, vil som ud-
gangspunkt blive placeret nærmere end 5 m fra beskyttede naturtyper. 

• De beskyttede diger skal friholdes og bevares. 

• Der etableres afskærmende beplantningszone med egnstypiske arter i en bredde 
på 10 meter og med mulighed for etablering af trædestier langs anlægget. 
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• Hegning etableres om nødvendigt på indersiden af områdets afgrænsende be-
plantning. Hegnet vil være bredmasket hegn eller med frihøjde, for at sikre min-
dre dyrs passage gennem området.  

 

 

5 Forhold til naboer 

Der findes ingen konkrete krav til solcelleanlæg i forhold til påvirkningen af naboer, 
som det er tilfældet ved eksempelvis etableringen af vindmøller med hensyn til af-
standskrav og støjpåvirkning. 

 

Anlægsfase 

Der kan i lighed med andre bygge- og anlægsprojekter forekomme midlertidige støv, 
støj og vibrationsgener for naboer i forbindelse med etablering af anlægget og trans-
port af materialer. Dette kan medføre gene for naboer i en kortere periode. 

 

Visuel konsekvens 

For naboer med direkte indkig til store solcelleanlæg kan der være visuelle konse-
kvenser. Dette er særligt gældende i den periode, hvor den afskærmende beplant-
ning vokser til, og hvor indkigget og de visuelle gener for naboerne er størst.  

De eksisterende og tilvoksede afskærmende beplantninger langs skel til nærmeste 
nabobebyggelse vil i nogen grad reducere solcelleanlæggets visuelle påvirkning af 
omgivelser unde anlægsfasen.  
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Refleksion 

Solcellerne antifleksbehandles for at minimere re-
fleksion af omgivelserne, samt for at minimere 
produktionstabet der er forbundet til refleksion af 
solens stråler.  

I kombination med den afskærmende beplant-
ning af området, forventes der ingen genskinspro-
blemer for omgivelserne. 

 

Støj 

Solcellerne genererer ingen støj i sig selv. Derimod kan inverterne, der er placeret 
under solpanelerne, på nær hånd opleves at ‘summe’ i lighed med en transformer-
station. Der kan samtidigt være mindre støjpåvirkning fra afbrydere, pumper og lig-
nende samt fra et eventuelt trackingmekanisme, når solpanelerne vendes mod solen. 

Der er dog tale om meget begrænsede støjkilder, og med de gældende afstande til 
nærmeste naboer, vil der ikke være nogen nævneværdig støjpåvirkning fra anlægget 
under drift. Det bemærkes samtidigt, at anlægget alene er producerende i dagti-
merne, og der vil ikke være støj fra anlægget om natten. 

 

6 Miljøvurdering 

Store solenergianlæg er omfattet af Miljøvurderingsloven og betragtes som industri-
anlæg til fremstilling af elektricitet. På denne baggrund er store solcelleanlæg opført 
på lovens Bilag 2 pkt. 3a. 
 

Miljørapport 

Kommunen afgør hvorvidt planerne for projektet er omfattet af krav om miljøvurde-
ring jf. lovens §10, i de tilfælde hvor planen fastlægger anvendelse af mindre områder 
på lokalt plan jf. lovens §8 stk. 2 pk.t 1. 

 

Antirefleksbehandling reducerer produkti-
onstab og reflektion fra anlægget. 
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VVM 

I forbindelse med etableringen af et solenergianlæg udarbejdes en VVM-screening af 
projektet som er med til at afgøre om projektet er omfattet af miljøvurdering, jf. Mil-
jøvurderingslovens § 21. Der vil normalt ikke være behov for en fuld VVM-redegø-
relse. Det er kommunen som myndighed, der udarbejder VVM-screeningen. Ansøger 
og rådgiver er behjælpelig i forhold input. 

 

Mindre teknikbygninger 

Det bemærkes, at etablering af mindre elforsyningsanlæg, teknikbygninger og kabel-
skabe mv. til fremføring af elektricitet ikke er omfattet af bygningsreglementet, hvis 
installationens højde er maksimalt 3,0 meter og arealet er på højest 30 m2, jf. BR18 
§ 4 stk. 4. 

 

7 Økonomi 
Skatteforhold 

Jorden vil skattemæssigt ændres fra landbrugsjord til erhvervsjord, hvortil ejendoms-
skatten vil stige.  

 

8 Lov om fremme af vedvarende energi 

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) indeholder en række ordninger, der 
har til formål at fremme den lokale accept ved opstilling af nye vedvarende energi-
anlæg. 

 
Værditabsordningen 

Værditabsordningen giver naboer til nye solcelleanlæg mulighed for at anmelde krav 
om erstatning for værditab på beboelsesejendomme. Kravet skal anmeldes i den of-
fentlige høringsperiode. Værditabsvurderingen af de anmeldte ejendomme sker når 
solcelleanlægget er stillet op, og foretages af en uafhængig taksationsmyndighed, 
hvorefter opstilleren er forpligtiget til at erstatte kravet. 
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Salgsoptionsordning 

Naboer i en afstand af 0 til 200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at 
sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Salgs-
optionen gælder i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Salgsoptionen 
gælder også for sommerhuse. Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uaf-
hængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab.  

Kun ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens 
værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Ejer af beboelsesejen-
domme indenfor 200 meter fra solcelleanlægget skal ansøge om salgsoptionen sam-
tidig med, at der anmeldes krav om værditab. 

 

VE-bonusordningen 

VE-bonusordningen giver naboer i en afstand af mellem 0 til 200 meters afstand fra 
større solcelleanlæg ret til en VE-bonus.  

Bonussen svarer til en andel på 6,5 kW af solcelleanlæggets produktion. Størrelsen 
på bonussen vil variere i anlæggets levetid og afhænge af anlæggets produktion og 
elprisen. Bonussen vil således være højere i gode sol-år, eller når elprisen er høj.  

Bonussen opgøres på månedsbasis, men udbetales én gang om året – og senest 1. 
maj for det foregående kalenderår. Den elpris som solcelleejeren har modtaget an-
vendes til udregningen af en bonus. 

 

Grøn Pulje 

Med Grøn Pulje skal opstillere af solcelleanlæg betale kr. 40.000,- pr. installeret MW 
til den kommune, hvori anlægget opstilles – Såfremt solcelleanlægget ved Tuskær-
Nølev etableres i sin fulde udstrækning vil det medfører et beløb til Grøn Pulje på ca. 
kr. 3.000.000,- der foreslås prioriteret til etablering af cykelsti langs Rude Havvej.  

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale 
tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære 
naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen 



23 
 

af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter 
nettilslutning. 

Hvis ovenstående projektbeskrivelse af Tuskær-Nølev Solcellepark giver anledning til 
spørgsmål, eller hvis der er behov for yderligere information, er i velkomne til at kon-
takte Velas. 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Kamp Justesen 
Projektleder, Velas 
Tlf. 5095 6777 
hekj@Velas.dk 
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