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Vedr. offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 511.02 for 

solenergianlæg ved Ammendrup

Gribskov Byråd har den 16.12.2013 godkendt forslag til Lokalplan 
511.02 for solenergianlæg ved Ammendrup til offentlig 
fremlæggelse. 

Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside 
www.gribskov.dk/høring den 17.01.2014.

Med lokalplanforslaget skabes der planmæssigt grundlag for at 
etablere et solenergianlæg på ca. 21.000 m2 indenfor et 
lokalplanområde på ca. 8 ha. Formålet med lokalplanforslaget er 
samtidig at indpasse anlægget, så det opleves med mindst mulig 
genevirkning i det omgivende landskab.

Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 17.01.2014 til 

14.03.2014 og kan ses på www.plansystemdk.dk eller 
www.gribskov.dk/høring.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal sendes til 
tms@gribskov.dk eller Plan- og Miljøudvalget, Gribskov Kommune, 
3200 Helsinge.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være Kommunen i hænde 
senest den 14.03.2014 kl. 12, hvis bemærkningerne skal indgå i 
Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Planens midlertidige retsvirkninger fremgår af næste side.

Venlig hilsen

Astrid Binderup Jørgensen
Planlægger
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Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Efter offentliggørelse af et lokalplanforslag må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en 
måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans 
indhold. Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, 
bebyggelse og ændring af anvendelse, jf. planlovens § 17.

Efter udløbet af offentlighedsperioden kan Byrådet dog tillade, at en 
ejendom, der er omfattet af planforslaget bebygges eller udnyttes 
efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med 
Kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde større 
nedrivnings- eller byggearbejde m.v.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte 
som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 
17.01.2014 og finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort - og højst i et år efter forslagets 
offentliggørelse.
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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med 
Rambøll og Helsinge Fjernvarme.

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den 
16.12.2013 og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring 
den 17.01.2014.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den 17.01.2014 til den 
14.03.2014.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den 14.03.2014 
inden kl. 12.00.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:

tms@  gribskov

eller

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3

3200 Helsinge
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Forslag til Lokalplan 511.02 for solenergianlæg ved 
Ammendrup

Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra
Helsinge Fjernvarme om at etablere et nyt solvarmeanlæg, således at andelen af 
solvarme øges fra ca. 5% til ca. 20%. Helsinge Fjernvarme anvender i dag naturgas
som hovedbrændsel, og en udvidelse af solvarmeanlægget vil være medvirkende til
at reducere værkets samlede CO2-udledning væsentligt.

Formålet med lokalplan er derfor at give mulighed for en etablering af et solfange-
ranlæg med et solfangerareal på ca. 20.000 m2 samt en teknikbygning og et solcel-
leanlæg på ca. 1.000 m2.

Lokalplanens bestemmelser har bl.a. til hensigt at beskytte landskabets naturlige 
terræn og bevare kig til det åbne landskab, bl.a. Pibe Mølle, og i det hele taget ind-
passe anlægget, så det påvirker de landskabelige omgivelser mindst muligt. 

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger lige syd for Helsinge by, og omfatter dele af matrikel nr. 
3c, Ammendrup By. Området ligger i landzone.

Mod nord grænser lokalplanområdet op mod Kildevej, og mod syd grænser det op 
mod et planlagt nyt boligområde, som dog endnu er ubebygget. Lokalplanområdet 
har et samlet areal på ca. 8 ha.

Lokalplanområdet henligger som åbent, lettere kuperet dyrket landbrugsareal. 
Området har vejadgang fra Helsingevej, via ejendommen Helsingevej 106, som fra 
vest grænser op til lokalplanområdet. 

Foto  Området set fra Kildevej
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Foto  Området set fra planlagt udstykning syd for lokalplanområdet

Lokalplanens indhold

Anvendelse

Lokalplanen giver muligheder for etablering af et solvarme- og solcelleanlæg med 
et samlet solfangerareal på ca. 20.000 m2 samt et solcelleanlæg på ca. 1.000 m2.

En solfanger har et areal på ca. 14 m2 og en maksimal højde på 2,5 m. 

Figur  Solfanger

 

I den sydvestlige del af lokalplanområdet udlægges der et byggefelt på ca. 30 x 26 
m (ca. 760 m2) til placering af en teknikbygning med et areal på 50 m2, og med en 
højde på op til 5 m over terræn. Teknikbygningen skal blandt andet kunne rumme 
varmevekslere og pumper. På grund af en vis højdeforskel kommer 
teknikbygningen til at ligge ca. 3-5 m under det terræn, der ligger syd for 
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lokalplanområdet. Det vurderes derfor, at den ikke bliver for dominerende set fra 
syd. Se visualiseringer heraf i bilag 3. 

Til afgræsning af lokalplanområdet anvendes der får. Lokalplanen giver derfor 
mulighed for, at der kan opføres et eller flere læskur til får med et samlet areal på 
op til 50 m2, og med maksimal højde på 2,5 m. Læskuret/skurene kan opsættes 
hvor på arealet, det giver bedst mening. I forlængelse heraf kan der opsættes 
trådhegn på maks. 1 m, langs indersiden af hele beplantningsbæltet.

Figur  Oversigtskort

Landskab og beplantning

For at forhindre indbliksgener og refleksioner mod den planlagte boligbebyggelse 
mod syd samt Kildevej mod nord, skal der i lokalplanen reserveres areal til et 
beplantningsbælte. Der er udarbejdet en række visualiseringer, der kan ses i bilag 
3.

Langs Kildevej etableres der en åbning i beplantningsbæltet således at eksisterende
kig fra Kildevej mod Pibe Mølle opretholdes. Lokalplanen sikrer, at der etableres et 4
m bredt beplantningsbælte omkring solenergianlægget, der mindsker anlæggets 
påvirkning af omgivelserne. Beplantningsbæltet skal, når det er vokset til, have en 
minimumshøjde på 3 m, så det dækker for solpanelerne. Det må kun bestå af arter,
som er typiske for egnen og for de øvrige plantebælter langs denne strækning af 
Kildevejen. Det gælder eksempelvis alm. røn, engriflet hvidtjørn, slåen, mirabel, 
bærmispel, syren og pil. Disse arter er samtidig valgt ud fra, at de almindeligvis får 
en højde på min. 3 m. 

Indsyn fra boligområde syd for anlægget begrænses yderligere ved, at der i 
lokalplanen for boligområdet er fastlagt bestemmelser om etablering af et 
beplantningsbælte langs skellet til lokalplanområdet.
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Figur  Snit der viser den det udlagte boligområde og solfangerområde – set fra øst mod vest

Trafik

Lokalplanområdet har vejadgang fra Helsingevej, og lokalplanen udlægger et 
byggefelt indenfor lokalplanområdet, der bland andet muliggør etablering af 
parkering til brug for servicering af solvarmeanlægget.

Forhold til anden planlægning

Fingerplan
Fingerplan 2013 udgør det overordnede grundlag for hovedstadskommunernes 
planlægning for byudvikling, byomdannelse, trafikanlæg, grønne anlæg mv. Denne 
lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med Fingerplan 2013. 

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er omfattet af Forslag til vandplan, Hovedopland 2.2, Isefjord og 
Roskilde Fjord.

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

I henhold til retningslinje 40 i forslaget til vandplan skal der tages hensyn til be-
skyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder 
med særlige drikkevandinteresser ved placering og indretning af anlæg indenfor al-
lerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer 
til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grund-
vandet, herunder deponering af forurenet jord.

Det fremgår ligeledes af forslag til Kommuneplan 2013-25, jf. retningslinje 1.12-13,
at der ved planlægning for nye byområder samt ved ændret anvendelse skal tages 
hensyn til beskyttelse af grundvandet, særligt indenfor områder med særlige drik-
kevandsinteresser. Planlægning for solenergianlægget forudsætter derfor en rede-
gørelse i henhold til trinmodellen i Statslig udmelding til vandplanernes retningslini-
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er 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
(OSD) med tilhørende bilag, oktober 2012.  

Den statslige udmelding tager udgangspunkt i retningslinie 40 og 41 i de statslige 
vandplaner. Selvom vandplanerne imidlertid er aflyst er den statslige udmelding om
beskyttelsen af drikkevandsinteresserne, herunder retningslinie 40 og 41, fortsat 
gældende. Retningslinje 40 og 41 omhandler grundvandsbeskyttelse og byudvik-
ling. Formålet med retningslinierne er at sikre grundvandsressourcen, såvel kvanti-
teten som kvaliteten. 

Eftersom området for lokalplanen er udpeget i forslag til Kommuneplan 2013-25 er 
der således her foretaget en vurdering og redegørelse for anlæggets placering in-
denfor et OSD-område. Det fremgår af redegørelsen, at udpegningen ligger i nær-
heden af et kraftvarmeværk (Helsinge Fjernvarme), som med etablering af det nye 
solenergianlæg kan reducere anvendelsen af fossile brændsler. Det er således en 
forudsætning, at anlægget placeres i nærområdet til fjernvarmeværket. Yderligere 
er placeringen i overensstemmelse med den overordnede struktur for arealanven-
delse i og omkring Helsinge, hvor de større tekniske anlæg netop er placeret i den-
ne del af byen. Der er ikke områder udenfor OSD, der lever op til disse planlæg-
ningsmæssige hensyn. 

Der forventes som udgangspunkt ingen forurening fra anlægget bortset fra, hvis 
der sker uheld eller større lækager med stoffer, der ikke bindes eller nedbrydes, in-
den de når grundvandet. 

Vandet, der cirkulerer gennem solfangeranlægget, er tilsat frostvæske 
(propylenglycol). Propylenglycol er ikke sundhedsskadelig, men ved udslip af større 
mængder af væsken, kan der være risiko for en grundvandsforurening. 
Solvarmeanlægget skal derfor indrettes og drives, så større udslip af væske er 
usandsynligt, ligesom der skal være procedurer for afværgning af en eventuel 
forurening.

Ved etablering af solvarmeanlægget etableres der følgende tekniske foranstaltnin-
ger til beskyttelse af grundvandet: 

• Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imel-
lem solfangerfeltet og de enkelte paneler. Rørsystemet er udført som dob-
beltrør, med isolering mellem medierøret og kapperøret, således der er to 
barrierer mod udslip fra rørene. 

• Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem og retur 
rørledninger. 

• Anlægget bestykkes med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt 
tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparation på anlægget ledes 
væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank.

Det vurderes på den baggrund, at anlæggets tekniske indretning giver en høj sik-
kerhed mod udslip af væske samt et effektivt system, hvis uheldet er ude. Derud-
over kræver projektet kommunens tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 om 
beskyttelse af jord og grundvand. I en tilladelse vil der blive stillet vilkår, der både 
minimerer risikoen for udslip og sikrer passende afværgeforanstaltninger. Gribskov 
Kommune har derfor vurderet, at gennemførelse af lokalplanen ikke medfører risiko
for grundvandsressourcen. Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i over-
ensstemmelse med forslag til vandplan.
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Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 
2013-25 for Gribskov Kommune. Kommuneplanen blev vedtaget endeligt af Byrådet
den 16.12.2013 men afventer ved offentliggørelsen af dette lokalplanforslag endnu 
at blive offentliggjort, hvorved den træder i kraft. Vedtagelsen af denne lokalplan 
kan således kun ske efter at Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune er 
offentliggjort.

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: 

Retningslinje 4.44 – Anlæg til produktion af vedvarende energi

Figur  Retningslinje 4.44 reserverer lokalplanområdet til placering af solvarme- og 
solcelleanlæg

Lokalplanområdet er i henhold til retningslinje 4.44 reserveret til placering af 
solvarme- og solcelleanlæg. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af arealet til 
solvarmeanlæg, og det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i 
overensstemmelse med retningslinje 4.44 i Kommuneplan 2013-25. 

Retningslinje 3.4 – Friluftsanlæg
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Figur  Retningslinje 3.4 udpeger dele af lokalplanområdet til friluftsanlæg, zone 2

Dele af lokalplanområdet er udpeget til friluftsanlæg, zone 2. Inden for dette 
område kan der i henhold til kommuneplanens retningslinjer placeres friluftsanlæg 
såsom golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg. 
Kommuneplanens retningslinjer forhindrer dog ikke en anden udnyttelse af 
området. Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med
retningslinje 3.4 i Kommuneplan 2013-25. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.D.17, der 
udlægger området til offentlige formål i form af tekniske anlæg, solvarme- og 
solcelleanlæg.

Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25 for 
Gribskov Kommune. 

Servitutter

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der er 
tinglyst fem servitutter på ejendommen, herunder om et rørlagt vandløb, om tele-
fonkabler mv., oversigtsforhold og om byggelinier.

Der aflyses ingen servitutter som følge af lokalplanens gennemførelse.

Landzonetilladelse

Med henvisning til Planlovens § 15, stk. 4, erstatter lokalplanen de tilladelser, der 
efter Planlovens § 35, stk. 1, er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 
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Lokalplanen erstatter således de landzonetilladelser, som omhandler områdets 
anvendelse, udstykning og bebyggelse og som er i overensstemmelse med 
lokalplanen. Før etablering af solenergianlægget med tilhørende bygninger 
påbegyndes skal der søges byggetilladelse.

Beskyttet dige

Langs lokalplanområdets sydlige grænse er der registreret et beskyttet dige. 
Ændringer i tilstanden af diget kræver dispensation fra museumslovens § 29a.

Støj

Lokalplan giver mulighed for etablering af et solvarmeanlæg/solcelleanlæg. 
Solvarmeanlæg/solcelleanlæg støjer ikke. Varmevekslere og pumper placeres inde i
en teknikbygning, hvorved de ikke forventes at afgive støj til omgivelserne.

Forurening

Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former for jordforure-
ning indenfor planområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres en foru-
rening af jorden, skal arbejdet straks indstilles og Gribskov Kommune skal under-
rettes herom, jf. Miljøbeskyttelseslovens §21 og de generelle bestemmelser i Jord-
forureningsloven.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et solvarmeanlæg. Vandet, der cirkule-
rer gennem solfangeranlægget, er tilsat frostvæske (propylenglycol). Propylenglycol
er ikke sundhedsskadelig, men ved udslip af større mængder af væsken, kan der 
være risiko for en grundvandsforurening. Ved etablering af solvarmeanlægget etab-
leres derfor en række tekniske foranstaltninger. Derudover kræver projektet kom-
munens tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 om beskyttelse af jord og 
grundvand. I en tilladelse vil der blive stillet vilkår, der både minimerer risikoen for 
udslip og sikrer passende afværgeforanstaltninger.

Teknisk forsyning

I henhold til kommunens Spildevandsplan 2013-17 er området udenfor kloakeret 
opland. Spildevand skal nedsives, ledes til samletanke eller renses på en måde som
overholder miljølovens krav.

Lokalplanområdet skal vandforsynes fra Helsinge Vandværk.

Vejforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra den private fællesvej/indkørselsvej til Helsingevej
108 og 106 (matr. nr. 1b og 3c) som videreføres ind til lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet grænser op til Kildevej, der er en kommunal vej. Langs Kildevej 
er der en tinglyst byggelinje på 20 m fra vejmidte. Solpanelerne opstilles ikke 
indenfor denne afstand, hvorved byggelinjen overholdes.

Museumsloven

Findes der under jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal 
arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet, jævnfør museumslovens 
§ 27. Fundet skal straks anmeldes til Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre.
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VVM-bekendtgørelsen
Solvarmeanlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3a, industri-
anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, hvilket betyder, at solvar-
meanlægget skal VVM-screenes. 

Gribskov Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet, og har vurderet, 
at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at projektet 
dermed ikke er VVM pligtigt. Gribskov Kommunes afgørelse er offentliggjort på 
www.gribskov.dk den 05.09.2013.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages mil-
jøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Lovens § 3 
samt lovens bilag 3 og 4. Kommunen vurderer, at de anlæg lokalplanen åbner mu-
lighed for at etablere ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, da planen:

• ikke påvirker landskabelige eller naturbeskyttelsesinteresser 
• ikke påvirker kulturarven og øvrige arkæologiske interesser
• ikke giver mulighed for etablering af forurenede eller støjende aktiviteter
• ikke medfører væsentlige refleksionsgener

Lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes.

Afgørelsen har været til høring i Naturstyrelsen og Holbo Herreds Kulturhistoriske 
Centre, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen 
offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, dvs. den 17.01.2014 efter lovens § 
4, stk. 4. Offentliggørelsen sker på www.gribskov.dk. 

Gribskov Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål, og 
det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra dagen, hvor planen offentliggøres.
Din klage skal sendes til Gribskov Kommune på e-mail tms@gribskov.dk eller pr. 
brev til Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Kommunen sender klagen
videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklage-
nævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Vejledning 
om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk.

Tilladelser fra andre myndigheder

Jordbrugskommissionen

Der er landbrugspligt på en del af arealerne omfattet af lokalplanen. Det er en 
forudsætning for planens gennemførelse, at der gives tilladelse fra 
Jordbrugskommissionen til, at landbrugspligten på arealerne ophæves.

Miljøbeskyttelsesloven
Projektet kræver kommunens tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 19 om beskyttelse af jord og grundvandet.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Sikring af lokalplanens formål

Efter offentliggørelsen af forslaget og indtil det er endeligt vedtaget af Byrådet, må 
de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes, bebygges eller i øvrigt 
benyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. Der gælder et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Tilladelse før endelig vedtagelse

Når fristen for fremsættelse af bemærkninger/indsigelser er udløbet, kan Byrådet 
give tilladelse til udnyttelse af ejendommene i overensstemmelse med 
lokalplanforslaget, hvis der ikke er tale om påbegyndelse af et større byggearbejde.

Gyldighedsperiode

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog 
højst i ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget, det vil sige indtil den 
17.01.2015.
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Forslag til Lokalplan 511.02 for solenergianlæg ved 
Ammendrup

Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med 
efterfølgende tilføjelser) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:

- At give mulighed for etablering af et solvarme- og solcelleanlæg med 
tilhørende byggeri og anlæg,

- At sikre, at solvarme- og solcelleanlægget indpasses på en måde, så det får 
mindst mulig påvirkning af omgivelserne, herunder de landskabelige værdier
i området.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter del af 
matrikelnummer 3c Ammendrup By, Helsinge, samt alle parceller der efter den 1. 
oktober 2013 udstykkes herfra.

2.2

Arealet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

2.3

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, 
som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse jf. lov om planlægning, § 35, 
stk. 1. Bonusvirkningen omfatter byggeri og anlægsarbejder, som har relation til 
områdets anvendelse.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til tekniske anlæg i form af solvarme- og solcelleanlæg 
med tilhørende byggeri og anlæg, der er nødvendige for anlæggets drift.

3.2
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Hvis landbrugspligten ophæves kan områdets anvendelse kun overgå til solvarme- 
og solcelleanlæg.

§ 4 Udstykning

4.1

Der må ikke ske udstykning inden for lokalplanområdet. 

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til området må kun ske fra Helsingevej, som vist på Kortbilag 2.

5.2

Der må etableres interne veje til den interne betjening af lokalplanområdet.

De interne veje og parkeringsarealer må ikke belægges med asfalt eller på anden 
måde befæstes.

5.3

Der skal udlægges areal til parkeringspladser på egen grund.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der må kun etableres solvarmeanlæg i form af solfangere og tekniske anlæg samt 
solcelleanlæg og bygninger, der er nødvendige for driften af anlægget samt skure 
og overdækninger til dyrehold.

6.2

Solfangere og solceller må etableres med en maksimal højde på 2,5 m over terræn.

Solfangere og solcellepaneler må kun placeres mindst 20 m fra vejmidte på 
Kildevejen og mindst 10 m fra lokalplanens sydlige grænse, som vist på Kortbilag 2.

6.3

Der kan etableres en bygning med et samlet areal på op til 60 m2 til tekniske anlæg
som varmevekslere og pumper og bygninger, der er nødvendige for driften af an-
lægget. Bygningen må have en maksimal højde på 5 m.

Bygningen må kun placeres inden for det på Kortbilag 2 viste byggefelt.

15



6.4

Der må opføres et eller flere skure/overdækninger til dyrehold med et samlet areal 
på op til 50 m2, og med en maksimal højde på 2,5 m.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Solfangere skal antirefleksbehandles, således at der ikke opstår væsentlige refleks-
gener for omkringboende. Til øvrige anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflek-
terende materialer.

7.2

Udvendige bygningssider på den i § 6.3 nævnte bygning må udføres i tegl, beton, 
træ, eller monterede facadematerialer som eternitbeklædning, fibercement og lig-
nende. 

7.3

Udvendige bygningssider på den i § 6.3 nævnte bygning må kun fremtræde i mate-
rialernes naturfarver, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding 
med hvidt eller sort.

7.4

Skure og overdækning til får må kun udføres i træ og fremstå i træets naturlige far-
ver. 

7.5

Tage må kun udføres med en taghældning på mellem 0 og 20 grader. Til tagbe-
klædning må anvendes tagpap, zink eller det må udføres som grønt tag.

7.6
Der må kun opsættes skilte, der er nødvendige ved vejvisning og for driften af 
solvarmeanlægget samt informationstavler. Disse skilte må maksimalt have en 
højde på 1 m.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Der udlægges areal til et mindst 4 m bredt beplantningsbælte langs lokalplanområ-
dets ydre grænser, som vist på kortbilag 2. Der må dog ikke etableres beplantning 
langs de på kortbilag 2 viste ophold i beplantningsbæltet ved Kildevejen og ved skel
mod øst. 

8.2

16



Beplantningsbæltet må kun bestå af egnstypiske træer og buske, såsom alm. røn, 
engriflet hvidtjørn, slåen, mirabel, bærmispel, syren og pil. Beplantningsbæltet må 
kun etableres i forskudte rækker.

Beplantningsbæltet må gennembrydes af vejadgange og tilhørende
oversigtsarealer.

8.3

Det beskyttede dige, der løber langs med skellet mod syd på ikke beplantes, til-
dækkes, nedbrydes eller på anden måde ændre tilstand.

8.4

Terrænet må reguleres med +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn indtil 1 m 
fra skel. Ingen terrænregulering herudover må finde sted. Af lokalplanens bilag 4 
fremgår det eksisterende terræn.

8.5

Der må holdes får til nødvendig afgræsning indenfor lokalplanområdet.

8.6

Der må etableres trådhegn på indersiden af beplantningsbæltet med en højde på 
maks. 1 m.

§ 9 Lednings- og antenneanlæg

9.1

Alle ledninger til forsyning af området må kun udføres som jordkabler.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.1

Solvarme- og solcelleanlægget må ikke tages i brug før der er etableret lovlig 
vejadgang jf. § 5.1

10.2

Solvarme- og solcelleanlægget må ikke tages i brug, før der er etableret 
beplantningsbælte jf. § 8.1

§ 11 Retsvirkninger

11.1

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må 
ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelser med lokalplanens bestemmelser jf. planlovens § 18.
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