ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN
SOLCELLEANLÆG VED BALDERSBUEN 16A, HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
EJEROPLYSNINGER
EJER ELLER JURIDISK PERSON
(JF. TINGBOGEN)

RÅDGIVERS/ANSØGER

Kallerup Grusgrave A/S
CVR. 12 51 72 70

Vores Sol Ejendomsselskab
CVR 37453609
Søren Hartz

Adresse:

Baldersbuen 16A

Gyngemose Parkvej 50

Post nr. og by:

2640 Hedehusene

2860 Søborg

E‐mail:

info@kalleru grusgrav.dk

Sha@europeanenergy.dk

Tlf. nr.:

Tlf.: 46 56 07 08 / 40 13 36 19

2370 8313

Navn:

NUVÆRENDE FORHOLD
Projektområdets adresse og matrikelbetegnelse:
(Kortbilag med projektområdets afgrænsning vedlagt)
Matrikel:
Ejerlav:
2a, 2lø 2ma og 2h
1a, 1b, 1e og 29

Kallerup Gde., Hedehusene
Bladersbrønde By, Hedehusene

Projektområdets zonestatus og areal

Landzone.
Projektområde ca. 100ha
Områder med alm. solceller ca. 45 ha.
Områder med flydende solceller ca. 10 ha.
Endelig størrelse tilpasses i samarbejde med kommunen.
Områdets afgrænsninger kan tilpasses andre forhold.

Nuværende anvendelse af området

Landbrugsarealer og grusgrav

KOMMUNEPLANEN
Ja
Er området omfattet af gældende kommuneplanramme(r):

X

Hvis ja, hvilke: Kommuneplanens rammeområde 3800.

‐

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

X

Hvis ja, hvilke: Lokalplan nr. 5.09.1

‐

Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen
Ansøgningen forudsætter et tillæg til kommuneplanen

Nej

‐

‐
X

X

Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) eller byplanved‐
tægt(er)

X

PROJEKTFORSLAGETS INDHOLD
Projektforslagets formål

Etablering af solcelleanlæg til elproduktion

Områdets fremtidige anvendelse

Teknisk anlæg. Solcelleanlæg til elproduktion

Planlægningsmæssige og andre begrundel‐
ser for udvikling af projektet



Gunstig placering i forhold til nettilslutning, solind‐
stråling og Høje‐Taastrup Fjernvarme/VEKS

Beskrivelse af projektets forhold til omgi‐
velserne:




Solpaneler med højde på ca. 3,95 meter
Transformerkioske og koblingsanlæg mv. max.
højde ca. 3,5 meter
Hvis nødvendig en større transformerstation med
max. Højde på 7m.


Skitse til bebyggelsesplan:
bl.a. med angivelse af vejadgang til områ‐
det

Udarbejdes senere i samarbejde med Kommunen.

Bebyggelsens anvendelse:

Teknisk anlæg

Bebyggelsens etageareal, højde og etage‐
antal samt bebyggelsesprocent:

Arealet vil blive udfyldt med solceller på maksimalt 3,95
meter.

Hvordan forholder projektet sig til bære‐
dygtighed?

Produktion af vedvarende energi

Projektbeskrivelse
Kort beskrivelse af det ansøgte ift. anvendelse, funktion, placering, omfang og udseende:
Der søges om at installere solcelleanlæg med en samlet effekt på op til 28 MWp på et areal på op til 45 ha.
Den årlige elproduktion forventes at være ca. 29.500 MWh svarende til ca. 9.000 husstandes årlige elfor‐
brug.
Der søges derudover om installation af flydende solcelleanlæg og solcelleanlæg på pæle på et areal på op til
10 ha. Effekten fra de flydende solceller vil være på ca. 6,5 MWp og elproduktionen forventes at være ca. 7
MWh svarende til ca. 2.000 husstandes årlige elforbrug.
Anlæggene består af solcellepaneler monteret på markstativer, med en maksimal højde på op til 3,95 me‐
ter. Desuden etableres det nødvendige antal tekniske småbygninger med en maksimal bygningshøjde på
3,5 meter i området.
Solcelleanlæggene kan afskærmes mod omgivelserne af levende hegn, hvor det er relevant.

Figur 1: Principtegning af projektopstilling

UNDERSKRIFTER / FULDMAGT
Dato:

21‐01‐2020

På vegne af Opstiller, Vores Sol Ejendomsselskab
IVS, Navn/konsulent:

Søren Hertz

Underskrift:

Projektbeskrivelse,
solcelleanlæg ved Kallerup Grusgrav, HøjeTaastrup Kommune
Projektudvikler ’Vores Sol Ejendomsselskab’, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, ønsker at opstille et
solcelleanlæg til strømproduktion ved Kallerup Grusgrav nord for Baldersbrønde.

Lokaliteten

Området er beliggende i landzonen, og skal efter eventuel vedtagelse af lokalplan fortsat ligge i landzonen.
Der er ikke angivet andre alternativer til projektet end 0-alternativet, hvorved planområdet fortsat forbliver
grusgrav og dyrket landbrugsjord.
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Solcelletyperne
LANDBASEREDE SOLCELLER
Solcelleanlægget består af parallelle rækker af solpaneler monteret på stativer, der er forankret via
punktfundamenter. Der kan blive tale om solceller på enten faste paneler som vist på foto 1 eller
solcellepaneler på trackersystem som vist på foto 2.

Foto 1 - Solceller monteret på faste stativer

Foto 1 - Solceller monteret med trackersystem

Solceller på trackersystem
Solceller på trackersystem fungerer ved, at solcellerne monteres på pæle, hvor en lille elmotor kan dreje
panelerne. Det vil sige, at solpanelerne som kun drejer på x-aksen, starter med at vende mod øst for at få
mest muligt ud af solen om morgenen, og ender op med at vende mod vest for at udnytte de sene
solskinstimer. Dermed kan de følge solens bue på himlen, for optimal udnyttelse af solens stråler. Denne
type solceller vil være op til 3,95 meter høje og opstilles på parallelle rækker i nord-sydlig retning, med
omkring 9 meter mellem rækkerne fra centerpæl til centerpæl. Ulempen ved solcelleanlæg på
trackersystemer er prisen, som er højere end de almindelige solceller på faste stativer.
Solceller på faste paneler
Disse solceller er de almindelig solcelleanlæg som de fleste kender og som kan ses på hustage,
industribygninger og marker. I dette projekt vil solceller på faste paneler kunne være op til 3 meter høje og
opstilles på parallelle rækker, der står i øst-vestlig retning. Panelerne skråtstilles og vendes i sydlig retning.
Ved faste paneler er der omkring 4 meter mellem rækkerne
Anlæggets levetid vurderes til at være 30 år. Når anlægget er udtjent, bliver det fjernet og arealet
reetableres, så det igen kan anvendes som landbrugsjord.
Den teknologiske udvikling går meget stærkt, og det endelige valg af teknologi afhænger af mange faktorer.
Ved at give mulighed for etablering af solceller indenfor et afgrænset byggefelt, uden at skulle specificere
den eksakte placering af de enkelte paneler, sikres muligheden for at vælge den bedste løsning, når de
endelige planer og tilladelser foreligger.
SOLCELLER PÅ VAND
Solcelleanlæg på vand kan enten være flydende eller stå på pæle. I det efterfølgende er begge teknologier
beskrevet.

Side 2 af 12

Flydende solceller
Flydende solceller udgør i Dansk og europæisk sammenhæng en ganske ny teknisk løsning som dog gennem
flere år har været afprøvet i blandt andet Fjernøsten.

Foto 3: Flydende solcelleanlæg
Hovedprincippet er relativt simpelt, idet hver
enkelt af de ca. 1 x 2 m store solcellepaneler
placeres på en flydende ponton som herefter
lænkes til en sammenhængende men fleksibel
flydende struktur, se foto 3.
De enkelte flydepontoner vil typisk blive
fremstillet af luftfyldt HDPE (High Density
Polyethylene) der er meget formstabil og
modstandsdygtigt overfor fugt, se foto 4.
Derfor bliver materialet bl.a. brugt til at
fremstille dunke, benzintanke og
affaldsspande og er desuden godkendt til brug
ovenpå drikkevandsbassiner.
Den flydende struktur vil indeholde gangbroer
som muliggør adgang for drift- og
vedligeholdelse ligesom det teknisk set er
relativt uproblematisk at flytte eller evt.
optage hele strukturen såfremt det er
nødvendigt, at skaffe adgang til vandet
omkring eller under de flydende solceller.
Glasset på solcellepanelerne vil have en
antirefleks belægning der reducerer glas
refleksionen til under 3%, forventes der ingen
genskinsproblemer. Tilsvarende vil
transmission gennem glasset imellem de
enkelte celler udgøre ca. 5% ligesom det er

Foto 4: Flydende solceller med flydebro.
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muligt for en del sollys at nå ned i vandsøjlen idet panelet ikke ligger vandret men er skråtstillet mod syd i
en vinkel på op til 25 grader.

Foto 5: Eksempel på et flydende solcelleanlæg

Idet teknologien stadigvæk er under hastig udvikling, er det også muligt der på etableringstidspunktet vil
forefindes attraktive løsninger hvor panelerne i løbet af dagen drejes mod solen, enten via en aktiv
mekanisme (aktuator) monteret på de flydende strukturer eller ved rotation af hele den sammenhængende
flydende struktur.
Solcelleanlæg på pæle
Solcelleanlæg på pæle ligner og fungerer på samme møde som solcelleanlæg på land se foto 6. Den største
forskel er at solcellepanelerne er monteret på lange pæle der gør, at de kan stå på lavt vand eller på
lavbundsjorde, som oversvømmes og udtørres over året.
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Foto 6: Eksempel på solcelleanlæg på pæle.

Der findes to former for solcelleanlæg på pæle, den ene består af almindelige solcellepaneler på faste
stativer og den anden er solcellepaneler på trackersystem. Begge typer fungerer og ligner præcist de to
typer af landbaserede solcelleanlæg, som er beskrevet i afsnittet om landbaserede solcelleanlæg.
For at give en sammenligning er der herunder vist solceller på fastestativer på henholdsvis land og på pæle
se foto 7 og 8. Solcellerne på pæle ser højere ud end dem på land. Dette skyldes at solcellerne på pæle er
hævet lidt over vandet for at sikre, at solcellerne selv ved en vandstandsstigning stadig vil være over
vandoverfladen.

Foto 7: Solceller monteret på faste stativer på pæle

Foto 8: Solceller monteret på faste stativer
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På de næste billeder ses sammenligningen mellem solceller med trackersystem på land og på pæle, se foto
9 g 10. På billederne står de to solcelleanlæg i forskellige vinkler på solen og ser derfor forskellige ud.
Solcellerne på pæle er højere end dem på land da de som før nævnt er hævet lidt over vandet for at sikre,

Foto 9: Solceller monteret på pæle med trackersystem

Foto 10: Solceller monteret med trackersystem

at solcellerne selv ved en vandstandsstigning stadig vil være over vandoverfladen. Desuden gør vinklen som
billederne er taget i, at solcellerne på pæle ser ud til at være hævet meget i forhold til de landbaserede
solceller med trackersystem. I praksis vil solcellerne på pæle ikke se så markante ud, i det man vil observere
dem oppefra og kigge ned på solcellerne i vandhullet.
Projektudvikler ønsker at udvikle teknologien til de nordeuropæiske markeder og klimatiske forhold og vil
med sitet i Kallerup Grusgrav have mulighed for at teste og udvikle teknologien hurtigt i samarbejde med
samarbejdspartner på universiteter, Teknologisk Institut og lokal industri. Efterhånden som grusgraven
tømmes for materialer og efterlades som vandfyldt reservoir tænkes vandfladen dækket af solceller for
produktion og langtidstest i ferskvand.
Tekniske anlæg i tilknytning til solcelleanlægget
Ud over solcellerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i området.
Teknikbygningerne har en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter og alle kabler føres som jordkabler. Der
etableres i omegnen af 20 invertere og 1 transformer pr. hektar, se foto 11 og 12. Indenfor byggefeltet
etableres desuden en container til opbevaring samt læskure til får, hvis arealerne påtænkes afgræsset.

Foto 11: De hvide kasser under solcellerne er invertere, som
omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm

Foto 12: Eksempel på en teknikbygning, her en typisk
transformerkiosk
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For de fyldende solceller vil der blive installeret inverter langs en midtergang i strukturen. Formodentligt i
forholdet en inverter til 300 paneler dvs. én per 600 m2 paneloverflade eller én per ca. 1000 m2 flydeareal.
Transformerstation
Den elektriske kabelforbindelse mellem den flydende flade og en landbaseret transformerkiosk vil blive
etableret med standard elektriske kabelforbindelser som anvendes ved tilsvarende elektrisk infrastruktur.
Der kan blive brug for at etablere en ny 50/10 hhv. 60/10 kV transformatorstation, afhængigt af
mulighederne for tilslutning af anlægget til elnettet. Transformerstationen bliver ikke etableret, hvis
nærmere undersøgelser viser, at det er muligt at koble anlægget til en eksisterende transformerstation.
En ny transformatorstation kan indeholde:





udendørs tekniske anlæg, i alt cirka 200 m2 med højder op til 7 meter, se eksempel på foto 13.
teknikbygning på 50 m2 med en højde på omkring 4 meter, se eksempel på foto 14.
Samlet arealforbrug vurderes til 250 m2.
Ledninger etableres som jordkabler.

Transformeren placeres udendørs på et fundament med olieopsamlingskar.

Foto 13 – Eksempel på udendørsanlæg

Foto 14 – Eksempel på transformatorstation

Eksisterende og fremtidig behov bygninger
Indenfor lokalplanområdet står flere eksisterende bygninger som bruges i forbindelse med
råstofudgravning. Den første bygning man ser når man kommer fra Baldersbuen via Holbækmorotvejen er
kontrolhuset med tilhørende brovægt, se foto 9. Bygningen er ca. 95 m2 stor og lige ved siden af står to
mindre skure på hver ca. 20 m2. Bygningerne bruges i dag som kontor til kontrol og vejning af lastbiler med
videre til og fra området.
Fortsætter man ad Bladersbuen kommer man til boligen ved Balderbuen 16A som er opført i 1941 og har et
areal på 82 m2, se foto 10. Boligen ejes af Kallerup Grusgrav og står på nuværende tidspunkt tom. Boligen
vil fremadrettet kunne benyttes som i dag men skal være som led i solcelleanlæggets drift eller i forbindelse
med den fremtidige råstofudvinding.
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Foto 15 – Brovægt og kontrolhus

Foto 16 – Bolig ved Baldersbuen 16A.

Længere inde i området står tre bygninger som bruges til opbevaring og som maskinebygninger. De tre
maskinbygninger består af to hvide bygninger på ca. 350 og 370 m2 som står på hver side af en større grøn
bygning på ca. 650 m2 , se kort 11.

Foto 17 – De tre bygninger inde i området. De to hvide er markeret med pile og placeret på hver side af
en større grøn bygning..

De tre bygninger forventes bibeholdt og vil fremadrettet kunne bruges som lagerbygninger,
maskinbygninger eller teknikbygninger i tilknytning til solcelleanlægget eller som led i forsat
råstofudvinding. Der vil ikke blive opført yderligere maskin- eller lagerbygninger i forbindelse med
solcelleprojektet.

Ubebyggede arealer
Arealer, der ikke bebygges med solcelleanlæg og teknikbygninger, vil henligge som græsarealer. Der ønskes
mulighed for at vedligeholde arealet ved hjælp af får, som kan afgræsse området omkring og under
panelerne.
Hegning
Anlægget vil blive indhegnet med trådhegn af sikkerhedshensyn og for at holde større dyr ude af området.
Hegnet etableres på indersiden af en afskærmende beplantning, som vil blive etableret omkring
anlæggene, hvor det er nødvendigt. Det anbefales, at hegnet har en maskestørrelse, som tillader mindre
dyr at passere området.
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Afskærmende beplantning
Anlægget kan afskærmes mod omgivelserne af levende hegn, hvor det er relevant. Beplantningen har flere
funktioner:



Afskærmning af anlægget mod omgivelserne
Føde- og rasteområde for dyr og fugle.

Figur 1: Principtegning af projektopstilling

Beplantning holdes i en minimumshøjde svarende til anlæggets maksimale højde. Projektudvikler har
interesse i at holde hegnet nede i højden, så bevoksningen ikke skygger for solcellerne. Mod nord kan
beplantningsbæltet vokse højere.
Oftest etableres 3-rækkede beplantningsbælter med en bredde på omkring 6 meter. Planterne plantes i
forbandt. Arterne skal være egnstypiske og samtidig kunne danne et tæt hegn.
Forslag til arter:








Skovæble, Malus sylvestris. Sjældent højere end 5 meter, buskagtig vækst
Mirabel, Prunus cerasifera. Op til 8 meter, buskagtig vækst
Hunderose, Rosa canina. 2-5 meter
Sargentsæble, Malus sargentii. Mindre træ op til 2 meter
Benved, alm. Euonymus europaeus. Løvfældende busk, op til 3 meter
Syren, Syringa vulgaris. Opretvoksende stivgrenet busk. 3-5 meter
Tjørn, Crataegus laevigata. Bred, kuplet, buskagtigt træ med tæt og kroget grenbygning, 2-5 meter
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Foto 18: Nyetableret bevoksning samt trådhegn omkring et solcelleanlæg

Fårehold
Der ønskes mulighed for at vedligeholde arealerne ved afgræsning med får. Der vil være brug for at
etablere læskure til fårene, men der etableres ikke deciderede stalde. Tanken er, at fårene som flok hentes
til området, hvor de græsser arealerne mellem panelerne ned. Herefter flyttes de til en ny lokalitet.
Forventninger til offentlig adgang herunder ønske om at nedlægge/flytte den nuværende rekreative sti
Gennem området er der planlagt for en gangsti og en regional rekreativ sti. Fremadrettet forventes de
planlagte stier at blive samlet i én sti som vil gå langs lokalplanens nordlige grænse.
Derudover er Baldersbuen udpeget som en eksisterende regional rekreativ sti som i dag, primært bruges i
tilknytning til Kallerup Grusgrav. Fremadrettet vil stien langs lokalplanens nordlige grænse skulle benyttes
til at krydse området, da der ikke vil være offentlig adgang gennem området via Baldersbuen. Det er ikke
hele Baldersbuen der lukkes for offentligheden, men udelukkende den del af Balderubuen der ligger vest
for spejderhytten. Det vil derfor stadig være muligt at få adgang til lokalplanområdet og spejderhytten via
Baldersbuen som går under Holbækmotorvejen.
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Miljøvurdering
Store solenergianlæg er omfattet af Miljøvurderingsloven. Store solcelleanlæg betragtes som industrianlæg
til fremstilling af elektricitet og er opført på lovens Bilag 2 pkt. 3a.

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

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 og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens § 21. Der er
normalt ikke behov for en fuld VVM-redegørelse. Det er kommunen, der udarbejder VVM-screeningen med
input fra projektudvikler og rådgiver.

Transformerkioske
Bygningsreglementet gælder ikke for master til elforsyningsanlæg og transformerstationer mv. med et areal
på højst 30 m2 og en højde, der ikke overstiger 3,0 meter. (BR18 § 4 stk. 4).

Forhold for naboer
Der gælder ikke konkrete krav for solceller i forhold til naboer, som der eksempelvis er for vindmøller med
hensyn til afstands- og støjkrav.
Nærmeste nabo er Gråsandvej 3 som grænser op til lokalplanområdet. Derudover er 8 boliger beliggende i
en afstand af ca. 200 meter fra projektområdet. Det drejer sig om Herningvej 68, 68A, 69, 71, 72, 74,
Gråsandvej 6 og Barslundvej 2.

Anlægsfasen
I anlægsfasen kan der forekomme støj, vibrationer og støv i forbindelse med etablering af anlægget og
transport af materialer. Dette kan være generende for naboerne i en kortere periode.

Visuelle konsekvenser
For naboer til et større solcelleanlæg kan der være visuelle konsekvenser. I den periode, hvor den
afskærmende beplantning vokser til, vil anlægget være synligt.

Refleksioner
Solcellerne antirefleksbehandles for at minimere refleksioner. Det er i projektudviklers interesser at
minimere refleksionerne, således, at produktionstabet ligeledes minimeres. Jo mindre refleksioner, des
større udbytte.

Støj
Ved opstilling af solcelleanlæg på tidligere landbrugsjord, vil støjgener ved landbrugsdriften elimineres.
Vedligeholdelse af området vil bestå af græsklipning og hækklipning, når de afskærmende levende hegn
opnår en højde, som kan have indflydelse på solcellernes produktion.
Solceller generer ikke støj i sig selv, men inverterne, som omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, kan
’summe’ og transformatorer kan udsende støj fra blæsere, pumper, afbrydere mv. Ligeledes kan
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trackerudstyret, som vender panelerne mod solen, udsende en lav lyd. Da solen ikke skinner om natten, vil
der ikke være støj fra invertere, transformere og trackerudstyr om natten.
Der er ingen vejledende grænseværdier for støj i det åbne land – der foretages en konkret vurdering.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” fastlægger vejledende grænseværdier
for støjniveauet fra virksomheder, herunder tekniske anlæg.

ØKONOMI
Skatteforhold
Jorden skifter skattemæssigt karakter, og derfor vil ejendomsskatten stige.

Værdifuld landbrugsjord
Ved placering af anlæg på jorde, som i kommuneplanen er området udpeget til særligt værdifuld
landbrugsjord, bør der stilles derfor krav om, at arealet tilbageføres til landbrugsareal efter endt drift.

VÆRDITABS- OG KØBERETSORDNINGEN
Solcelleanlæg er omfattet af loven om fremme af vedvarende energi, LBK 1194 af 28/09/2018 med
tilhørende ændringer, hvis anlægget opnår pristillæg ved teknologineutrale udbud.

Værditabsordningen
Projektudvikler skal betale for værditab på beboelsesejendomme ved opstilling af solcelleanlæg, som
vinder pristillæg ved udbud. Betalingen af eventuelt værditab forfalder ved montering af det første
solcellepanel i projektet.

Køberetsordningen
Projektudvikler skal udbyde mindst 20 procent af ejerandelene i solcelleprojekter, som har vundet
pristillæg ved udbud. Udbud af solcelleandele kan tidligst finde sted, efter at der er indgået kontrakt om
pristillæg og skal ske inden nettilslutning.
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