Solceller ved Bisgård For-offentlighed/scoping

Solceller ved Bisgård – indkaldelse af forslag og ideer
Brattingsborg Gods ønsker at opføre en solcellepark syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg,
med tilslutning ved Vadstrup.

Der søges om at installere et anlæg med en samlet effekt på op til 80 MW svarende til omtrent
15.000 husstandes årlige elforbrug. Projektet understøtter målsætningerne i Samsø
Kommunes masterplan for Fossilfri Ø.
Projektområdet har et areal på ca. 100 ha, men der vil ikke komme solceller på hele arealet.
Den samlede effekt kan blive større, afhængig af den tilgængelige teknologi på tidspunktet for
etablering af anlægget. Anlægget består af faste eller drejelige solcellepaneler monteret på
stativer, med en maksimal højde på 3,95 meter. Desuden etableres det nødvendige antal
tekniske småbygninger med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter i området.
For at give en fornemmelse af projektet er der indsat billeder fra andre solcelleparker (kilde
Planenergi ved Roar Paaske Fotografi). Bemærk, at det i forbindelse med planlægningen skal
vurderes om der skal etableres slørende beplantning i form af levende hegn omkring dele af
anlægget.

Solcelle anlæg ved Bodelyngsvejen, Bornholm

Solcelle anlæg ved Bodelyngsvejen, Bornholm
Solcelleparker er store tekniske anlæg, hvor de væsentligste påvirkninger er arealforbrug og
oplevelsen af landskabet. Den visuelle påvirkning kan reduceres via slørende beplantning. Der
vil i forbindelse med planlægning og miljøvurdering blive udarbejdet visualiseringer af
solcelleparken.
Brattingsborg Gods argumenterer med det følgende for projektet:
Det understøtter målsætningerne i Samsø Kommunes masterplan for Fossilfri Ø 2030.
Projektet vil kunne levere op til ca. 80.000 MWh og vil dermed medvirke til at reducere
yderligere forbrug af fossile brændsler på øen. Endvidere vil energiproduktionen ske ved brug
af en ny, men robust, energiteknologi og endelig er det centralt, at projektet gennem udbud af
andele giver mulighed at tilgodese lokalsamfundet.
Området er i dag landbrugsarealer, og solcelleparken kræver ændring af kommuneplanen, en
lokalplan og miljøvurdering af både planændringerne og projektet. Planerne skal sætte
rammerne og dermed regulere den fremadrettede anvendelse af området. Miljøvurderingerne
er deciderede rapporter der baseres på underliggende analyser af de parametre, der er fundet
relevant at belyse i for-offentlighedsfasen.

Samsø Kommune er myndighed for planlægningen og miljøvurderingen af den, mens Aarhus
Kommune har myndighedskompetencen i Samsø Kommune i forhold til miljøvurdering af
anlægsprojektet.
I slutningen af december 2018, har bygherrerådgiveren ved Planenergi indgivet
projektansøgning med oplysning om, at man ønskede projektet miljøkonsekvensvurderet
(VVM-redegørelse). Dermed spares en screeningsproces på 3 mdr. der efter overvejende
sandsynlighed, ville have ført til en afgørelse med samme resultat, at der skulle udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport for anlægget.
Det kommende arbejde omfatter dermed en proces med udarbejdelse af forslag til
kommuneplantillæg og lokalplan. Det er vurderet, at omfanget af disse planforslag er så
væsentligt, at de skal miljøvurderes. Herudover skal der for selve anlægget, som ovenfor
nævnt, udarbejdes en miljøkonsekvensrapport der skal belyse hvilke miljøparametre der
påvirkes af at placere et solcelleanlæg af denne størrelse på den givne placering.
Arealet ligger inden for planlovens kystnærhedszone, og der kræves derfor en
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for placeringen. Et væsentligt element i
begrundelse for den valgte placering er nærheden til transformerstationen, der skal lede
strømmen til nettet.
Der er på og i nærheden af arealet områder med beskyttet natur (§3), og de vil blive friholdt.
Projektet kan afledt betyde, at der skal foretages forbedringer af søkablerne til Samsø. Der er
dialog mellem ansøger og elselskabet om dette, men det indgår ikke direkte i dette projekt.
Miljøvurderingen foretages efter reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM 1),
hvor der skal foretages en afgrænsning af de emner, som skal undersøges, og hvor
udarbejdelsen af vurderingen skal foretages af eksperter betalt af bygherren.

1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) – nr. 1225 af 25/10/2018

Aarhus kommune har på baggrund af ansøgningen og lignende projekter vurderet, at det er
relevant at få belyst følgende emner:

•
•
•
•
•

Landskab (fagvurdering og tilhørende visualiseringer)
Støj (kort fagvurdering)
Natur (rastende fugle og de beskyttede naturarealer – undersøgelse og fagvurdering)
Arkæolog og kulturhistorie (fagvurdering)
Mennesker samt socioøkonomi (fagvurdering, herunder hvad miljøpåvirkningerne fra
projektet betyder for klima samt afledt for erhverv, turisme m.m.)

I forbindelse med både planlægning og de tilhørende miljøvurderinger er der nu mulighed for
at komme med bidrag og forslag.
Vi har særlig brug for bidrag der for forholder sig til:

•
•
•
•
•
•

Projektet i forhold til Samsø kommunes visioner som grøn energi ø.
Er der behov for at undersøge alternativer (placering eller teknologi)?
Er der områder, som bør friholdes?
Er der særlige ønsker i forbindelse med evt. slørende beplantning?
Er der emner ud over de ovenfor nævnte, som bør inddrages i miljøvurderingen?
Og er der andre emner, som bør inddrages i forbindelse med planlægningen?

Vi skal bruge jeres kommentarer inden den 11. februar 2019, og de skal sendes på e-mail:
kommune@samsoe.dk eller pr. post til: Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.
For at sikre så bred en inddragelse som muligt, afholdes et borgermøde mandag den 28.
januar 2019 fra 16-18 i Kultursalen, Pillemarksvej 1, 8305 Samsø.

