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1 INDLEDNING 

1.1 Baggrund 

 

Figur 1-1 Projektets placering. 

Miljøkonsekvensrapporten har følgende formål: 

 At undersøge mulige miljøpåvirkninger. 

 At inddrage offentligheden. 

 At beskrive, hvordan projektet tilpasses, så moderate eller væsentlige miljøpåvirknin-
ger mindskes eller undgås - eller kompenseres for moderate eller væsentlige miljøpå-
virkninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger). 

1.2 Disposition og læsevejledning 

Miljøkonsekvensrapporten indledes i kapitel 1 med en generel introduktion til og baggrund 
for projektet. Herefter følger i kapitel 2 et ikke-teknisk resumé, som opsummerer de vigtig-
ste forhold og konklusioner fra rapporten og formidler dem på en måde, der gør det let at 
få overblik over projektet og rapporten – også for læsere uden forhåndskendskab til de 
fagområder, der behandles. 

Kapitel 3 gennemgår lovgivnings- og myndighedsforhold i en VVM-proces samt forløbet af 
og indholdet i den samlede VVM-proces fra start til slut. 

Kapitel 4 omhandler de metoder og principper, der anvendes i vurderingen. 
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Kapitel 5 beskriver projektet og de detaljer, som er nødvendige for vurderingen i de en-
kelte fagkapitler, samt afgrænsning af projektområdet og de alternativer, der er vurderet. 

Kapitel 6 giver en oversigt over planmæssige bindinger i området. 

I kapitlerne 7 til 13 beskrives og vurderes projektets miljøpåvirkninger under de enkelte 
fagemner, se nedenfor. 

I kapitlerne 14 til 16 sammenstilles miljøkonsekvensvurderingens konklusioner vedrø-
rende afværgeforanstaltninger, kumulative effekter og eventuelle mangler i vidensgrundla-
get for vurderingerne. 

Som nøjere beskrevet i afgrænsningsnotat og suppleret i hvidbog og høringsudtalelse er 
der foretaget miljøvurdering af følgende 7 miljøemner: 

 Natur, flora og fauna (kapitel 7) 

 Landskab, visualisering og lys (kapitel 8) 

 Jordbund og jordforurening (kapitel 9) 

 Råstoffer og affald (kapitel 10) 

 Støj (kapitel 11) 

 Kulturarv og arkæologi (kapitel 12) 

 Friluftsliv, befolkning og sundhed (kapitel 13) 

 

For hvert miljøemne/kapitel i miljøkonsekvensrapporten er anvendt følgende disposition: 

 Metode og datagrundlag 

 Eksisterende forhold 

 Vurdering af påvirkninger af projektet i anlægsfasen 

 Sydvendt alternativ 

 Øst-vestvendt alternativ 

 Kabeltracé 

 Vurdering af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

 Sydvendt alternativ 

 Øst-vestvendt alternativ 

 Kabeltracé 

 Kumulative virkninger 

 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

 Sammenfatning  
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I bilag 1 er vedlagt en række temakort i tilknytning til de enkelte miljøemner og -kapitler.  

Oversigt over temakort i bilag 1 fremgår af Tabel 1-1. 

I bilag 2 er vedlagt visualiseringer. 

Tabel 1-1 Oversigt over kortbilag. 

Kapitel Kort nr. Tema 

6 Planforhold 6-1 Lokalplaner 

7 Natur, flora og 
fauna 

 

7-1 § 3-beskyttet natur 

7-2 Natura 2000-områder 

8 Landskab, visua-
lisering og lys 

 Bilag 2 

9 Jordbund og jord-
forurening 

9-1 Kortlagte jordforureninger og områdeklassificering 

12 Kulturarv  og ar-
kæologi 

12-1 Fortidsminder og kulturmiljø  
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2 IKKE-TEKNISK RESUME 
I undersøgelsen indgår alle miljøpåvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og 
kumulative effekter under anlæg og drift. 

Dette ikke-tekniske resumé skitserer de væsentligste påvirkninger fra solcelleparken samt 
de forventede konsekvenser for omgivelserne. 

Miljøkonsekvensvurderingen er gennemført i overensstemmelse med Miljøvurderingslo-
ven. Vurderingerne af projektets eventuelle virkninger omfatter følgende faktorer og sam-
spillet mellem dem: 

 Mennesker, fauna og flora 

 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 Materielle goder og kulturarv 

Miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af en metodik, som sikrer, at vurdering af 
miljøpåvirkningerne er baseret på specifikke termer for at øge gennemsigtigheden af de 
udførte miljøvurderinger. Påvirkninger er vurderet som væsentlige, moderate, mindre eller 
ubetydelige: 

 Ingen/ubetydelig påvirkning: VVM-projektet forventes ikke at have nogen påvirkning af 
miljøet, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for disse 
ved gennemførelse af projektet. 

 Mindre påvirkning: VVM-projektet vil indebære en mindre påvirkning, som kan få be-
grænsede konsekvenser for det omgivende miljø. Der vurderes ikke behov for afvær-
getiltag. 

 Moderat påvirkning: VVM-projektet vil indebære en moderat påvirkning, som kan få 
ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Afværgetiltag vil blive indar-
bejdet i projektet. 

 Væsentlig påvirkning: VVM-projektet vil indebære en væsentlig påvirkning, som vur-
deres at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Muligheder for at ændre 
projektet og gennemføre afværgetiltag vil blive indarbejdet i projektet. 

2.1 Projektbeskrivelse 

Forsyning Helsingør har fremlagt et dispositionsforslag til solcellepark ved Skibstrup. I di-
spositionsforslaget redegøres for mulige tekniske løsninger og konsekvenser for området 
i forbindelse med etableringen af anlægget. Siden da er projektet blevet kvalitetsudviklet 
og forundersøgelser og analyser gennemført, ligesom der er udarbejdet landskabsmæs-
sige undersøgelser og vurderinger.  

Forsyning Helsingør arbejder med to mulige tekniske løsninger, et anlæg med op til 4 m 
høje sydvendte paneler på faste stativer i øst-vest vendte rækker og et med op til 2 m 
høje øst- og vestvendte paneler i nord-sydvendte rækker.  

Forsyning Helsingør ønsker at fremme biodiversitet i og omkring anlægget ved at bevare 
mest mulig af eksisterende beplantning og læhegn, skabe nye beplantningsbælter mod 
veje og skel og sikre natur på områderne under solpanelerne. 
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Figur 2-1 Projektområde til solcellepark. 

 

2.2 Vurdering af påvirkninger på miljøet  

I Tabel 2-1 angives en opsamling af de vurderede miljøpåvirkninger.  

 

Tabel 2-1 Samlet vurdering af påvirkninger under anlæg og drift.  

Emne Anlægsfasen Driftsfasen 

Natur, flora og fauna Ubetydelig Positiv 

Landskab, visualisering og lys Mindre Moderat 

Jordbund og jordforurening Moderat Ingen 

Råstoffer og affald Mindre Ubetydelig 

Støj Mindre Ubetydelig 

Kulturarv og arkæologi Mindre Ubetydelig 

Friluftsliv, befolkning og sundhed Mindre Ubetydelig 

 

I afgrænsningen af miljøkonsekvensvurderingen er der ikke ønske om beskrivelse af mil-
jøpåvirkninger i nedrivningsfasen, ud over for råstoffer, hvor genanvendelse er forventet. 
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Generelt forventes der en miljøpåvirkning i nedrivningsfasen, svarende til påvirkningen i 
anlægsfasen, men af noget kortere varighed.  

2.2.1 Natur, flora og fauna 

Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i projektområ-
det ved etablering af solcellepark eller nedgravning af kabel. Der er ikke væsentlige natur-
værdier i projektområdet, bortset fra levende hegn, der bevares. Ved etablering af kabel 
tages de nødvendige hensyn til biologisk værdifulde træer og padder. 

Der forventes en positiv effekt for planter og dyr i projektområdet i driftsfasen og ingen ef-
fekt i kabeltracé. Ophør af årlig jordbearbejdning i projektområdet medfører forbedrede 
forhold for en række dyr og planter. 

Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder ved anlæg og 
drift af området. Natura 2000-områder kan kun blive berørt ved nedgravning af kabel i of-
fentlig vej, og her tages de nødvendige hensyn til flora og fauna. 

2.2.2 Landskab, visualisering og lys 

Den nye solcellepark vil have en markant indvirkning på de rumlige og visuelle forhold 
nær Skibstrup. Særligt fra Skibstrupvej vil forandringen være tydeligst. Udsynet over den 
åbne mark vil blive flankeret af et levende hegn - men et levende hegn, der vil flugte med 
tidligere tiders stjerneudstykning, som bl.a. også er karakteristisk for området. Den åbne 
karakter, som primært kan opleves fra Skibstrupvej, forsvinder. Det nye beplantnings-
bælte vil sammen med eksisterende levende hegn skabe en korridor-fornemmelse op 
mod/ud af Skibstrup Landsby. 

De særlige indkig fra Holmenevej afskæres ligeledes af de nye beplantningsbælter, men 
der vil fortsat være en fornemmelse af vekselvirkningen mellem åbne og lukkede land-
skabsrum, når man bevæger sig langs med Holmenevej. 

Indtil beplantningsbælterne vokser til, vil den nye solcellepark være synlig fra offentligt 
areal og kan virke visuelt støjende, hvor det øst-vestvendte anlæg kan virke mere stø-
jende pga. bølgende vinkler og det sydvendte mere roligt/styret på trods af højdeforskel-
len. Det lavere øst-vestvendte anlæg vil hurtigere blive afskærmet af beplantningsbæl-
terne, når de vokser til. 

Da Skibstrup Solcellepark anvender paneler, som er antirefleksbehandlede, og der etab-
leres afskærmende beplantning, vurderes det, at refleksioner i forhold til landskabet vil 
være meget lokal, hvis disse overhovedet vil forefindes grundet beplantning og antire-
fleksbehandling. 

De nye beplantningsbælter er væsentlige for den landskabelige indpasning af det nye an-
læg, både som afskærmende tiltag, men også for at binde eksisterende landskabsstruktu-
rer sammen og skabe en ro, som ligeledes er kendetegnende for den overordnede land-
skabskarakter. 

Med bevaring og styrkelse af beplantningsstrukturerne fra stjerneudstykningen kan Skibs-
trup Solcellepark ses som et led i udviklingen af vores forsyningslandskaber og overgan-
gen fra monokulturelle dyrkede landbrugsflader til energiforsyningsanlæg med biodiversi-
tetsfremmende arealer og korridorer.   
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2.2.3 Jordbund og jordforurening 

Størstedelen af jordarbejder i forbindelse med anlæg af solcellepark og kabeltracé vil fo-
regå, hvor jorden som udgangspunkt vurderes ikke at være forurenet. Langs kabeltracé er 
der konstateret enkelte forurenede V1- og V2-kortlagte samt områdeklassificerede 
grunde/lokaliteter. Forureningsstatus ved anlægsarbejder på eller omkring disse 
grunde/lokaliteter skal tages i betragtning i forhold til forurenet jord.  

Ud over ovenstående kendte forureninger kan det ikke udelukkes, at der kan være jord-
forurening spredt i undersøgelsesområdet, f.eks. i forbindelse med nedgravede olietanke, 
nedgravning og deponering af forurening eller øvrige aktiviteter, som kan have afsted-
kommet lokale forureninger.  

Ved jordarbejder langs eksisterende veje kan det erfaringsmæssigt forventes, at rabatjor-
den inden for 1-2 m fra asfaltkanten kan være lettere forurenet med olieprodukter, tung-
metaller, og benz(a)pyren fra støv, sprøjt og afstrømning fra vejbanen. Forureningen vil 
typisk være opkoncentreret i de øverste 10-30 cm rabatjord, men forureningskoncentratio-
nerne vil aftage ned gennem jordprofilet. 

2.2.4 Råstoffer og affald 

Der vil være et forbrug af metaller i solcellepanelerne og andre materialer ved etablering 
af solcelleparken, der vil blive genanvendt ved nedtagning af anlægget. Materialerne vil 
blive håndteret af godkendt affaldshåndterer, og der vurderes derfor kun at være mindre 
miljøpåvirkninger. 

2.2.5 Støj 

Der vil være en lille støjpåvirkning i anlægsfasen, der ikke vurderes at medføre gener, der 
overskrider gener fra landbrugsdrift. 

Der vil være en ubetydelig støjpåvirkning i driftsfasen. Alle solcelleparkens støjkilder 
(transformatorer) kun støjer lidt og er placeret langt fra naboerne. 

2.2.6 Kulturarv og arkæologi 

De to overpløjede gravhøje i projektområdet vurderes kun marginalt påvirket, men deres 
tilstedeværelse kan medføre behov for arkæologiske forundersøgelser i området, primært 
hvor der etableres grusvej.  

Enkelte beskyttede sten- og jorddiger kan blive påvirket af nedgravning af kabel. En på-
virkning kan dog afværges ved styret underboring, eller ved at der skal søges dispensa-
tion fra Museumslovens beskyttelse. 

Nedgravning af kabel langs Esrumvej vil medføre gravearbejder indenfor fortidsmindebe-
skyttelseszonen omkring tre fredede fortidsminder: Resterne af en historisk bro ved 
Nygård på sydsiden af cykelsti på Esrumvej; Mindre stykke af brolagt vej fra historisk tid 
på nordsiden af Esrumvej tæt på den eksisterende vej; Mindre rundhøj 0,4 m høj og 6 m i 
diameter beliggende ca. 40 m nord for den eksisterende vej. Gravearbejderne vil ikke på-
virke selve fortidsminderne. Gravearbejder indenfor fortidsmindebeskyttelseszone kræver 
dispensation fra beskyttelsen.  

Det udlagte værdifulde kulturmiljø vil blive påvirket ved opsætning af solcellepaneler og 
etablering af levende hegn. Påvirkningen vurderes at være mindre, da det alene er det 
yderste hjørne af arealet, der visuelt afskæres fra indblik fra Holmenevej.  
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Det nedgravede kabel vil ikke påvirke fortidsmindebeskyttelseszonen i driftsfasen, da ter-
ræn er genetableret, og der ikke er nogen synlige installationer over terræn. 

2.2.7 Friluftsliv, befolkning og sundhed 

Etableringen af solcelleparken vil ikke påvirke de rekreative forhold, og magnetfelter fra 
de elektriske installationer vil ikke strække sig ud over projektområdet i en størrelse, der 
ligger over den anbefalede grænse for forsigtighedsprincippet. 

Etablering af kabel til transformerstation vil foregå langs veje, herunder veje med cykelsti. 
Hvis cykelsti påvirkes, skal der sikres gode forhold for afvikling af cykel- og gangtrafik i 
anlægsfasen. 

I driftsfasen vil der være et lille magnetfelt omkring det nedgravede kabel, der strækker 
sig så kort fra kablet, at det ikke vil påvirke eksisterende eller planlagte boliger, institutio-
ner mv. 
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3 MILJØVURDERINGSPROCES 

3.1 Lovgivning og myndighedsforhold 

Miljøvurderingsloven1 har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til 
integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og program-
mer og ved tilladelse til projekter. 

Formålet med loven er således at fremme en bæredygtig udvikling, bl.a. ved at der gen-
nemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hen-
syn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. 
Miljøvurderingsloven implementerer EU’s VVM-direktiv og EU’s direktiv om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet i dansk lovgivning. I miljøvurde-
ringsloven er reglerne om miljøvurdering af projekter således skrevet sammen med reg-
lerne om miljøvurdering af planer og programmer. 

Helsingør Kommune er myndighed for miljøkonsekvensvurdering af projektet. Ligeledes 
er Helsingør Kommune planmyndighed for lokalplanprocessen og miljøvurdering af plan-
forslaget. 

3.2 Beskrivelse af samlet VVM-proces 

Helsingør Kommune har i perioden fra 26. april til 12. maj 2021 hørt offentligheden om af-
grænsning af miljøkonsekvensrapporten. I forbindelse med høringen blev der afholdt et 
digitalt borgermøde d. 10. maj 2021. 

Parallelt med høring af offentligheden har Helsingør Kommune hørt berørte myndigheder. 
Der er indkommet bemærkninger fra Miljøstyrelsen. 

På baggrund af udkast til afgrænsningsnotat og de indkomne forslag i høringsfasen har 
Helsingør Kommune afgrænset indholdet i miljøkonsekvensrapporter. 

Miljøkonsekvensrapporten skal i henhold til afgræsningen beskrive og vurdere følgende 
forhold: 

 Natur, fauna og flora  

 Landskab  

 Lys  

 Jordbund og jordforurening  

 Råstoffer og affald  

 Støj  

 Kulturarv og arkæologi  

 

1 Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter (VVM). 
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 Friluftsliv, befolkning og sundhed 

Følgende emner skal ikke behandles i miljøkonsekvensrapporten: Overfladevand, grund-
vand, energi, klima, materielle goder, vibrationer, luft og lugt, støv, trafik og tryghed. 

Miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten vil blive behandlet politisk i Helsingør Kom-
mune i december 2021, hvorefter projekt, tillæg til Kommuneplan og lokalplan sendes i 
offentlig høring fra i starten af 2022. På baggrund af anden offentlige høring udføres poli-
tisk behandling i april-maj 2022. Processen fremgår af Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Den forventede tidsplan for VVM-processen på udgivelsestidspunktet for nærværende miljøkonse-
kvensvurdering. 

Projektet kræver en tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25, før projektet kan igang-
sættes. Lokalplanen skal være vedtaget, før der kan gives tilladelse til projektet efter § 25. 

  

Første offentlige 
høring

apr. -maj 2021

Miljøkonse-
kvensrapport 
maj-dec. 2021

Politisk 
behandling 
dec. 2021

Anden 
offentlig 
høring

Primo 2022

Politisk 
behandling 

apr.-maj 2022
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4 METODE 
Miljøvurderingen er gennemført i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og såle-
des, at den lever op til EU’s VVM-, Fugle- og Habitatdirektiver, Vandrammedirektivet og 
det danske lov- og regelgrundlag. Vurderingerne af projektets eventuelle virkninger omfat-
ter følgende faktorer og samspillet mellem dem: 

 Mennesker, fauna og flora 

 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 Materielle goder og kulturarv. 

 

Miljøvurderingerne er gennemført for projektets anlægsfase for solcellepark samt for den 
efterfølgende driftsfase, når anlæg er afsluttet og taget i brug. Der er desuden medtaget 
vurdering af endt driftsfase, herunder bortskaffelse. 

For alle fagemner beskrives de eksisterende forhold som baggrund (baseline) for at gen-
nemføre en miljøvurdering. De potentielle miljøpåvirkninger i anlægsfasen vil være relate-
ret til selve anlægsarbejdet og vil som udgangspunkt være af midlertidig karakter. 

Virkningerne i driftsfasen kan deles op i virkninger, som skyldes tilstedeværelsen af byg-
geriets faste konstruktioner, og virkninger, som skyldes anlæggets drift. 

Miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af en metodik, som sikrer, at vurdering af 
miljøpåvirkningerne er baseret på specifikke termer for at øge gennemsigtigheden af de 
udførte miljøvurderinger. Påvirkninger vil blive omtalt som væsentlige, moderate, mindre 
og ubetydelige, og også opstillet i oversigtsskema i henhold til nedenstående: 

 Ingen/ubetydelig påvirkning: VVM-projektet forventes ikke at have nogen påvirkning af 
miljøet, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for disse 
ved gennemførelse af projektet. 

 Mindre påvirkning: VVM-projektet vil indebære en mindre påvirkning, som kan få be-
grænsede konsekvenser for det omgivende miljø. Der vurderes ikke behov for afvær-
getiltag. 

 Moderat påvirkning: VVM-projektet vil indebære en moderat påvirkning, som kan få 
ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Afværgetiltag vil blive indar-
bejdet i projektet. 

 Væsentlig påvirkning: VVM-projektet vil indebære en væsentlig påvirkning, som vur-
deres at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Muligheder for at ændre 
projektet og gennemføre afværgetiltag vil blive indarbejdet i projektet. 

 

Ved kortlægning af de eksisterende forhold er der indhentet eksisterende viden om de for-
skellige fagemner i et undersøgelsesområde, som er lig med det udpegede projektom-
råde og tilstødende arealer. 

Derudover er der for nogle fagemner defineret en påvirkningszone, der rækker ud over 
undersøgelsesområdet, som fx visuelle påvirkninger, påvirkning af natur mv. 
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5 PROJEKTBESKRIVELSE 

5.1 Projektområdets placering og afgrænsning 

Projektområdet er placeret i Helsingør Kommune syd for Skibstrup mellem Skibstrupvej, 
Holmenevej og Skibstrup Affaldscenter (Figur 5-1). 

 

Figur 5-1 Projektområde til solcellepark. 

5.2 Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter 

Forsyning Helsingør ønsker at bidrage til den lokale grønne omstilling og hjælpe den ved-
varende energi på vej. Det er en del af ejerstrategien for selskabet og Helsingør Kommu-
nes klima- og miljøhandlingsplan. Forsyning Helsingør præsenterede i sommeren 2020 
idéen om at etablere en solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter for kommunen. Solcelle-
parken vil kunne dække strømforbruget hos godt halvdelen af kommunens husstande – 
og samtidig producere varme til fjernvarmenettet. 

Forsyning Helsingør har i januar 2021 udarbejdet et dispositionsforslag til solcelleparken 
ved Skibstrup Affaldscenter. I forslaget redegøres for mulige tekniske løsninger og konse-
kvenser for området i forbindelse med etableringen af anlægget.  

Det er Forsyning Helsingørs mål, at der tænkes øget biodiversitet ind i arealerne omkring 
solcelleparken. Eksisterende beplantning, hegn og moseområde samt vandhuller kan be-
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vares. Hegnene kan også udvides eller forstærkes, så den relativt klare struktur i landska-
bet for markskel bevares. Også naboer kan få bælter med træer eller buske langs deres 
ejendom ind til parken, så solcellerne ikke vil kunne ses fra beboelsen.  

5.2.1 Tekniske anlæg 

Anlægget består af blålige solpaneler monteret på markstativer, der opstilles i parallelle 
rækker med ensartet udseende og hældning. I solcellerne omdannes solstrålerne til jævn-
strøm. Solcellerne forbindes til en vekselretter, der omformer jævnstrømmen til veksel-
strøm. Vekselretteren kan være monteret på solcellepanel eller i teknikskab. Fra veksel-
retter ledes strømmen i kabler til mindre transformerstationer, hvor strømmen optransfor-
meres til højspænding. Fra de mindre transformerstationer føres strømmen til en større 
transformerstation, der er omgivet af sikkerhedshegn, hvor strømmen transformeres til 50 
kV. I tilknytning til den større transformerstation opføres et koblingshus/tavlebygning. På 
taget af koblingshus etableres en tagterrasse med udsigt over anlægget til anvendelse 
som besøgs- og undervisningsfaciliteter.  

Da den teknologiske udvikling af solceller går meget hurtigt, er der ikke valgt en specifik 
type solceller endnu. Det er dog fastlagt, at der anvendes solcellepaneler, der er antire-
fleksbehandlede for at minimere refleksioner. 

Solcellepaneler har en levetid på ca. 30 år, mens vekselrettere har en forventet levetid på 
15 år. Når solcelleparken er udtjent, bliver den fjernet til godkendt modtager, der kan op-
arbejde indholdet af metaller m.m., og arealet reetableres til anvendelse som landbrug. 

5.2.2 Bygninger 

Der anlægges hovedsageligt mindre bygninger. 

Der anlægges et antal mindre transformerstationer, i tilknytning til solcellerne.  

Der anlægges en større transformerstation i en indhegning på ca. 250 m2, omgivet af sik-
kerhedshegn.  

I tilknytning til den større transformerstation opføres et koblingshus/tavlebygning på ca. 80 
m2. På taget af koblingshus etableres en tagterrasse med udsigt over anlægget til anven-
delse ved skolebesøg og anden formidling.  

Der er i planer medtaget mulighed for en bygning til el-patron til fremstilling af fjernvarme, 
der vil være 7 m høj og fylde ca. 160 m2. Denne bygning vil være placeret ved koblings-
hus og transformerstation, men fjernvarmeproduktion indgår ikke i det miljøvurderede pro-
jekt. 

Der vil blive opført enkelte mindre teknikbygninger og eventuelt containere til opbevaring 
og læskur til dyrehold. 

5.2.3 Friarealer 

Friarealet mellem rækkerne af solpaneler kan variere alt efter optimering, men vil oftest 
dimensioneres, så en almindelig bil kan køre imellem dem. 

Der etableres en række beplantninger, og de eksisterende bevares, se Figur 5-2. 

Der etableres et 10 m bredt beplantningsbælte mod offentlig vej. I skel til naboer og ved 
eksisterende beplantninger etableres et 5 m bredt græsbælte. Langs de øst-vestgående 
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interne veje etableres 5 m bredt beplantningsbælte for at støtte vejenes funktion som 
spredningskorridor. Rundt om det eksisterende vandhul etableres et 15 m bredt beplant-
ningsbælte. I de eksisterende levende hegn udføres supplerende beplantning med buske 
og træer, og i området under den eksisterende højspændingsledning etableres en græs- 
og blomstereng.  

Der etableres et trådhegn på indersiden af beplantningsbælter, med åbninger ved den 
tværgående kørevej, så den kan anvendes som faunapassage af hjorte. 

 

 

Figur 5-2 Bevarede og etablerede beplantninger. 1. Beplantningsbælte 10 m, 2. Græszone 5 m, 3. Beplant-
ningsbælte 5 m, 4. Beplantningsbælte 15 m, 5. Supplerende beplantning, 6. Græs og blomstereng. 

På baggrund af anbefalinger for at fremme biodiversiteten i området etableres vandhuller i 
areal til græs og blomstereng, og det tværgående (øst-vest) beplantningsbælte udvides til 
en 10 m bred passage med mulighed for, at kronvildt kan passere på tværs af arealet. 

5.3 Anlægsaktiviteter  

I anlægsfasen vil al kørsel til solcelleparken ske via Skibstrup Affaldscenter. 
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Der etableres interne veje ved at afgrave 70-80 cm overjord og udlægge og komprimere 
grus oven på fiberdug, bærelag og geonet. Interne veje afvander på overfladen til græsra-
bat. Afgravet jord udlægges langs vejen som en jordvold. 

Ved etablering tilkøres markstativer og solpaneler. Markstativer monteres ved at blive ført 
2-2,5 m ned i jorden. Solcellepaneler monteres på markstativerne. 

5.4 Alternativer 

Der arbejdes med to mulige tekniske løsninger, et anlæg med sydvendte paneler i øst-
vest vendte rækker og et med øst- og vestvendte paneler i nord-sydvendte rækker. Den 
maksimale højde på anlægget vil blive 4 m. 

Projektet er udviklet og opdateret siden dispositionsforslag på baggrund af input i den of-
fentlige debat om afgræsning og input fra rådgivere. 

5.4.1 Sydvendt alternativ 

Anlægget består af solpaneler, som monteres på markstativer med skrå, sydvendt vinkel 
mod solen. Stativerne opstilles i parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. 
Højden vil være op til 4 m. 

Rækkerne vil oftest stå stik øst-vest, men dette kan variere lidt alt efter den økonomiske 
optimering.  

 

Figur 5-3 Sydvendt alternativ. 
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5.4.2 Øst-vestvendt alternativ 

Anlægget består af solpaneler, som monteres på markstativer. Stativerne opstilles i paral-
lelle rækker med ensartet udseende og hældning. Højden vil være op til 2 m. 

Rækkerne vil oftest stå stik nord-syd, men dette kan, ligesom ved det sydvendte anlæg, 
variere lidt alt efter den økonomiske optimering. 

 

Figur 5-4 Øst-vestvendt alternativ. 

5.4.3 Kabeltracé 

Strømmen ledes fra transformer til hovedstation Teglstrupgård i et nedgravet nettilslut-
ningskabel langs offentlig vej på en ca. 6,4 km lang strækning. 

Kabel etableres i en kabelgrav, der er ca. 1 m dyb og 0,6-0,8 m bred. Her udlægges 3 el-
ler 6 store kabler, afhængigt af solcelleparkens maksimale effekt. Kabler udlægges i en 
trekant. 

 

Figur 5-5 Princip for kabelgrav til 3 eller 6 ledere. 



 

20 (64)

60.0110.01 SOLCELLEPARK VED SKIBSTRUP AFFALDSCENTER MILJØKONSEKVENSRAPPORT  

 

Kablerne lægges omgivet af 25 cm sand, så der skal fjernes jord svarende til den tilførte 
sandmængde. 

Langs Esrumvej og Klostermosevej anvendes paddehegn langs kabelgrav i anlægsfasen, 
hvis arbejder udføres i perioden, hvor padderne er aktive (marts til oktober), så padder 
ikke kan falde i udgravningen. 

 

Figur 5-6 Kort over kabeltracéer, nordlig del.  
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Figur 5-7 Kort over kabeltracéer, sydlig del. 

 

5.5 0-alternativ og referencesituation 

0-alternativet er en situation, hvor solcelleparken ikke anlægges, og der er en uændret 
arealanvendelse i området til landbrug med marker i omdrift. 
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6 PLANFORHOLD 
De planmæssige bindinger i projektområdet er beskrevet i Planloven2, Fingerplanen og 
Kommuneplan 2019. 

Der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for projektet.  

Der udarbejdes en miljøvurdering af planen i henhold til bestemmelserne i Lov om miljø-
vurdering. 

Der udarbejdes en lokalplan for området med miljøvurdering af planen i henhold til be-
stemmelserne i Lov om miljøvurdering. 

6.1 Metode og datagrundlag 

Oplysninger om gældende og aflyste planer er fundet på plansystemet. 

6.2 Eksisterende forhold 

Solcellepark og kabeltracé berører en række udpegninger i Kommuneplanen og Finger-
planen, der behandles i denne miljøkonsekvensvurdering. 

Særligt værdifulde naturområder 

Kabeltracéet skærer igennem et naturbeskyttelsesområde (Planloven: § 11a, 14), der om-
fatter Natura 2000-området Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Af kommuneplanens 
retningslinjer fremgår det bl.a., at:  

 De særligt værdifulde naturområder og deres plante- og dyreliv skal bevares og, om 
muligt, udvides. 

Områdernes naturværdi skal fastholdes. Tilstanden eller arealanvendelsen må ikke æn-
dres, hvis det forringer naturværdien.  

Særligt værdifulde naturområder er beskrevet i afsnittet ”Natur, flora og fauna”. 

Værdifuldt landbrugsområde 

Arealet udpeget til solcellepark er i Kommuneplan 2019 udlagt som særligt værdifuldt 
landbrugsområde (Planloven: § 11a, 10).  

Af kommuneplanen 2019 fremgår det bl.a., at værdifuldt landbrugsområde er udlagt for at 
sikre en fortsat dynamisk, bæredygtig og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget. Dertil 
for at bevare de sammenhængende landbrugsområder under hensyntagen til naturen.  

Realisering af projektet vil medføre, at projektområdet ikke kan anvendes til landbrug de 
kommende 30 år. 

Større sammenhængende landskab 

Der går et større sammenhængende landskab (Planloven: § 11a, 16) gennem den sydlig-
ste del af arealet for selve solcelleparken og derved også ved starten af kabeltracéet.  

 
2  LBK nr. 1157 af 01/07/2020 
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Af Kommuneplan 2019 fremgår det bl.a., at sammenhængende naturlandskaber på langt 
sigt skal skabe store, varierende landskaber med mulighed for fri, vild dynamik og over-
gangsnaturtyper.  

Større sammenhængende landskab er behandlet i afsnittet ”Landskab, visualisering og 
lys”. 

Bevaringsværdigt landskab 

Hele projektområdet er udpeget til bevaringsværdigt landskab (Planloven: § 11a, 16) med 
baggrund i sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med 
landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber. I Kommuneplan 
2019 er området udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket (Planloven: § 11a, 
12).  

De landskabelige forhold er behandlet i afsnittet ”Landskab, visualisering og lys”.  

Kulturmiljø 

I Kommuneplan 2019 er en lille del af området til solcellepark udpeget som værdifuldt kul-
turmiljø (Planloven: § 11a, 15) med baggrund i ønsket om at fastholde velbevarede bymil-
jøer og bevaringsværdige bygninger som aktiv for turismeerhvervet og for tiltrækning af 
nye borgere til kommunen. 

Udpegningen er behandlet i afsnittet ”Kulturarv og arkæologi”. 

Geologisk bevaringsværdi 

De nordlige dele af Teglstrup Hegn er udpeget som nationalt geologisk interesseområde, 
som et karakteristisk istidslandskab, et parallelbakket randmorænesystem, for at bevare 
de geologiske landskabsformer. 

Fingerplan 2019 

Fingerplan 2019 er et landsplandirektiv for hovedstadsområdet og fastlægger overord-
nede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.  

Der går en 400 kV højspændingsledning gennem den sydvestlige del af arealet for selve 
solcelleparken. I Fingerplan 2019 er højspændingsledningen udlagt som overordnede 
energiforsyningsanlæg. Det fremgår af Fingerplanens § 29, at den kommunale planlæg-
ning skal respektere eksisterende og mulige fremtidige, overordnede energiforsyningsan-
læg.  

Der går et 132 kV højspændingsjordkabel gennem den østlige del af kabeltracéet ved 
ydre Helsingør.   

Kystnærhedszone 

Projektområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er fastlagt 
i Planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km 
ind i landet.  

For planlægning i kystnærhedszonen gælder bl.a. følgende:  
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 Der må uden for udviklingsområder kun udlægges nye arealer i byzone og planlæg-
ges for anlæg i landzone, hvor der er særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-
grundelse for kystnær lokalisering.  

 Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.  

 Der skal oplyses om visuel påvirkning af omgivelser, og ved bygningshøjder over 8,5 
m anføres begrundelse for den større højde.  

Lokalplaner 

Langs kabeltracé ligger enkelte lokalplaner for tilstødende arealer, der kan blive berørt. 
Det er Partiel byplanvedtægt nr. 6 for Hospitalsområde, Lokalplan nr. 1.73, Erhvervsom-
råde. V. Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen samt Lokalplan 1. 141, For et område 
syd for Løvdalsvej i Helsingør Erhvervsområde.  

6.3 Vurdering af påvirkning 

Påvirkningen af planforhold vurderes samlet, da der ikke er forskel på, om en plan påvir-
kes i anlægsfasen eller driftsfasen. 

Geologisk bevaringsværdi 

Det geologiske interesseområde bliver kun berørt af nedgravning af kabel. Da landskabs-
formerne ikke påvirkes af nedgravningen, vil de geologiske interesser ikke blive påvirket. 

Fingerplan 2019 

400 kV højspændingsledningen, der er udlagt som overordnede energiforsyningsanlæg, 
sikres en respektafstand, der er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens publika-
tion ”Pas på ledningerne og livet” fra 2018 i forslag til Lokalplan 4.38.  

Højspændingsjordkabel respekteres af projektet.   

Kystnærhedszone 

Forsyning Helsingør har vurderet, at arealet er velegnet til solcellepark, da der er tale om 
et stort og overvejende sammenhængende areal på en overvejende sydvendt skråning. 
Området ligger desuden i direkte tilknytning til Skibstrup Affaldscenter, som ejes og drives 
af Forsyning Helsingør. Desuden er området udvalgt på grund af, at området ikke direkte 
berører væsentlige naturinteresser, herunder også nationalparken Kongernes Nordsjæl-
land. 

Projektet planlægges gennemført som et projekt i landzone med krav om nedtagning efter 
endt drift. 

En placering op til Skibstrup Affaldscenter tillader en mere effektiv drift af arealet, da de to 
anlæg bl.a. kan dele mandskabsfaciliteter.  

Anlægget vil hverken påvirke kystlandskabet eller befolkningens adgang til kysten.   

Lokalplaner 

Partiel byplanvedtægt nr. 6 for Hospitalsområde indeholder ikke bestemmelser om lednin-
ger i jord, men udlægger et bredt areal med byggelinjer til Klostermosevej. Nedgravning 
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af kabel i vejen vurderes derfor at være i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser. 

Lokalplan nr. 1.73, Erhvervsområde. V. Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen fastlæg-
ger områdets anvendelse til erhverv, men indeholder ikke bestemmelser om ledninger. 
Nedgravning af kabel i vejen vurderes derfor at være i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. 

Lokalplan 1. 141, For et område syd for Løvdalsvej i Helsingør Erhvervsområde fastlæg-
ger områdets anvendelse til erhverv, men indeholder ikke bestemmelser om ledninger. 
Nedgravning af kabel i vejen vurderes derfor at være i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. 
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7 NATUR, FLORA OG FAUNA 
 

I det følgende beskrives undersøgelser af naturområder, hvor der er planlagt opsætning 
af solceller, projektområdet, samt i et kabeltracé fra projektområdet til Helsingør. Besigti-
gelserne danner, sammen med anden eksisterende viden om forekomst af dyr og planter, 
grundlag for, at der tages hensyn til naturområder og arter i forbindelse med projektets 
udførelse, samt at solcelleparken fremadrettet kan blive et værdifuldt levested for dyr og 
planter. 

Projektområdet 

Solcelleparken skal etableres på en grund med få registrerede naturværdier, men der er 
en række naturområder rundt om det kommende anlæg. 

Centralt findes et § 3-vandhul, og der er en række tidvist vandfyldte lavninger, som kan 
være levested for padder. De levende hegn i og rundt om området kan være vigtige leve-
steder for mindre pattedyr og insekter. 

Området vurderes i forhold til egnede yngle- og rastesteder for bilag IV-arter og som 
spredningsveje til og fra vandhullet. Herudover vurderes områderne, herunder især de le-
vende hegn og ældre træer, som levesteder for flagermus, mindre pattedyr og insekter. 
Andre fredede/sjældne arter, der er observeret ved den generelle gennemgang af area-
lerne, er registreret. 

Kabeltracé 

Kabeltracéer er gennemgået og naturområder og potentielle levesteder undersøgt. Der er 
områder med ældre træer, overdrev, vandhuller og mose indenfor eller meget nær ved 
tracéet. 

Tracé gennem Natura 2000-området ”Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov” ligger 
langs eksisterende landevej. 

I Teglstrup Hegn er der ikke kortlagte naturværdier helt ud til vejen. Strækningen er gen-
nemgået til fods og værdifulde træer og andre naturforhold noteret. Der er særlig op-
mærksomhed på, at yngle- og rastesteder for bilag IV-arter, herunder især stor vandsala-
mander og flagermus, ikke beskadiges. Bilag II-arten grøn buxbaumia har en af sine ho-
vedudbredelser i Danmark i området. Der er fokus på arten og dens habitat. 

Bilag IV-arter, fredede arter, rødlistede arter 

Der er en kendt forekomst af spidssnudet frø tæt på solcelleparken, der er kortlagt sam-
men med andre særligt beskyttelseskrævende arter. 

Natura 2000 

Natura 2000-område Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov passeres af kabeltracé. 

Der er udført en væsentlighedsvurdering af påvirkning af Natura 2000-område Teglstrup 
Hegn og Hammermølle Skov, hvor det vurderes, om der kan være en væsentlig påvirk-
ning af området og dets udpegningsgrundlag ved etablering af kabel. 
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7.1 Metode og datagrundlag 

Beskrivelse og vurdering af naturforhold er baseret på undersøgelse af de påvirkede om-
råder i foråret og sommeren 2021. Desuden er viden om artsforekomster fra tilgængelige 
databaser inddraget (Arter.dk, Miljøportalen). 

Der er udført undersøgelser af padder i og omkring projektområdet ad to omgange, dels i 
slutningen af april, hvor der primært er eftersøgt æg, dels i starten af juni, hvor haletudser 
samt voksne individer er eftersøgt. 

 

Figur 7-1 Vandhuller og vandløb, der er besigtiget over de to feltbesøg. I alt er 13 vandhuller besigtiget. 

Området er vurderet i forhold til egnede yngle- og rastesteder for bilag IV-arter. Områdets 
spredningsveje til og fra vandhullet er vurderet, og det er undersøgt, hvor nye sprednings-
veje kan etableres. Herudover er især de levende hegn, stendiger og ældre træer vurde-
ret som levesteder for flagermus, mindre pattedyr og insekter. Eventuelle andre fre-
dede/sjældne arter er noteret ved den generelle gennemgang af arealerne. Eftersøgnin-
gen af flagermus foregår efter retningslinjerne i TA-A04 med bilag3 samt Forvaltningsplan 
for flagermus4. 

Naturforholdene langs det tracé, hvor elkablet fra solcelleparken skal nedlægges, er un-
dersøgt. Tracéet går delvis i eksisterende ledningsforløb og vil primært følge offentlige 
veje. Tracéet er besigtiget midt i juni og midt i juli. 

 
3  Tekniske anvisninger, Overvågning af flagermus Chiroptera sp. Aarhus Universitet 2018. 
4  Forvaltningsplan for flagermus. Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013. 
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7.2 Eksisterende forhold 

Projektområdet 

Området anvendes i dag til landbrug, hvor det store sammenhængende areal dyrkes med 
korn eller raps, og de mindre østlige arealer anvendes til dyrkning af kartofler, grøntsager 
og græs. 

De opdyrkede arealer rummer ingen botaniske værdier og er ikke et egnet levested for 
arter af interesse. 

Der er flere veksler fra hjortevildt, som bevæger sig hen over det opdyrkede areal, og der 
er enkelte fugle, som anvender området til fouragering. 

Området rummer et vandhul, der er vejledende registreret som omfattet af beskyttelse i 
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Stort set alle læhegn indeholder gamle træer og buske med stor biologisk værdi. I læheg-
nene er der flere steder stendiger/-bunker, hvoraf flere er med rig fauna. Der er ikke ob-
serveret egnede levesteder for markfirben. 

Rundt om projektområdet ligger flere vandhuller og mose. Der er undersøgt for padder og 
botaniske værdier (Figur 7-1). 

Vandhullet midt i projektområdet er en gammel mergelgrav. Det fremstod i 2021 som et 
tørt hul i krat. Hullet er 2-3 m dybt og relativt lysåbent. Der er flere fodertønder i kanten, 
sliksten og foderhæk. Der er en del affald i hullet – sten og grene, beton evt. asbest. Der 
blev registreret fuglekirsebær, almindelig hyld, seljepil, almindelig hundegræs, kruset 
skræppe, rajgræs, almindelig syre, hejrenæb og engrottehale. 

I den sydlige del af projektområdet, under højspændingsledningen, er en lavning, der 
nogle år fremtræder som vandlidende på luftfoto. Ved besigtigelse i 2021 var lavningen 
næsten udtørret. Arealet var græsdomineret og med en smule vand. Der var æg fra but- 
og spidssnudet frø, men de var ved at udtørre. Der blev registreret krybhvene, lysesiv, raj-
græs, fløjlsgræs, tigger ranunkel og dueurt. 

I vandhuller uden for projektområdet er funder skrubtudse, lille vandsalamander, spids-
snudet frø og butsnudet frø. Vandhullerne er af meget forskellig kvalitet og rummer alt fra 
klarvandede vandhuller til mudrede vandhuller med mørkt vand. 

Områdets levende hegn og krat er gennemgået for at undersøge, hvilke levesteder og na-
turværdier der findes.  

De levende hegn er generelt karakteriserede ved at have mange gode levesteder. Der er 
mange stendynger, stendiger, kvasbunker, store og små gamle træer med hulheder og 
skader, og så er der også en del blomstrende plantearter i og i forbindelse med de le-
vende hegn. 

Området omkring Helsingør er kendt for et stort fugletræk hvert år, der kan flyve hen over 
projektområdet. De ruter, fuglene anvender over land, kan dog variere lidt fra år til år. 

Sanglærke forekommer i projektområdet i dag. 
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Kabeltracé 

Tracéet er undersøgt ad to omgange midt i juni og midt i juli, hvor der er gode forudsæt-
ninger for at finde og vurdere levesteder for forskellige arter på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov, herunder stor vandsala-
mander og stor kærguldsmed, som er fundet nær tracéet, samt andre fredede, rødlistede 
og/eller bilag IV-arter. Det er også vurderet, om tracéet påvirker arealer, som kan omfat-
tes af en af de udpegede naturtyper.  

Der er undersøgt et tracé fra projektområdet i nord til Helsingør i syd. I den nordlige del er 
flere tracéer undersøgt. Her er tracéet primært langs veje og marker, men passerer også 
nær vandhuller og anden beskyttet natur. Tracéet følger på en delstrækning den nordlige 
del et eksisterende kabeltracé.   

Tracéet løber gennem Natura 2000-området Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Tra-
céet gennem Natura 2000-området ligger langs eksisterende landevej og kommunevej 
(Esrumvej og Klostermosevej). Dette område er nærmere beskrevet under overskriften 
Natura 2000-område. 

På den sidste del af tracéet ligger det i vejen op til et område med mange vandhuller, mo-
ser og vegetation med eng- og overdrevspræg, kaldet Helsingørs Grønne Vestkile. I dette 
område er der tidligere registreret spidssnudet frø, stor vandsalamander, stor kærguld-
smed, og der er registreret markfirben lige nord for området.  

 

Figur 7-2 Nordligste del af tracé. Der er undersøgt forskellige alternativer. Stjerne angiver gamle træer med 
stor værdi og egnede levesteder for flagermus. 

På den nordligste del af tracéet er der undersøgt flere alternative tracéer – et østligt og et 
vestligt (Figur 7-2). Det østlige går gennem mark og krat, hvor der bl.a. er flere gamle 

Øst 

Vest 
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træer, inden det slutter sig til et eksisterende kabel-tracé. Det vestlige går langs veje og i 
kanten af en hestefold, inden det slutter sig til samme kabeltracé længere mod nordvest. 

På den mellemste del af tracéet går det først gennem et stort græslandsområde med lav-
ninger og syd om vandhul (Figur 7-3). Herefter krydser tracéet syd for en større mose 
gennem et krat med gamle ege og bøgetræer. Tracéet går gennem krat og græsland 
sydpå, hvor der er et åbent græsland mellem flere moser og vandhuller. Hele tracéet føl-
ger et eksisterende kabeltracé. Der er flere steder langs tracéet, hvor der er naturværdier, 
især gamle træer. Flere steder er græslandsvegetationen med overdrevspræg uden at 
være botanisk overdrev. 

 

Figur 7-3 Tracé vest for Natura 2000-området. Stjerne angiver gamle træer med stor værdi og egnede leve-
steder for flagermus. 

På den sydligste del af tracéet (Figur 7-4) langs Esrumvej, igennem Natura 2000-området 
og skoven Teglstrup Hegn føres tracéet langs vejen og langs med cykelsti og rabat.  
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Figur 7-4 Det sydligste tracé gennem Teglstrup Hegn og langs Helsingørs Grønne Vestkile. 

 

Der blev ikke fundet træer med hulheder – eller andre værdifulde træer - indenfor tracéet. 
Der blev ikke fundet arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Teglstrup Hegn, 
og der blev ikke set gode voksesteder for grøn buxbaumia. 

Ved Helsingørs Grønne Vestkile skal tracéet føres langs Klostermosevej og Løvdalsvej. I 
området er fundet egnede levesteder for markfirben på græsområde langs tracé og vand-
hul egnet for stor kærguldsmed og padder i nogen afstand fra tracé. 

7.2.1 Natura 2000-områder 

Tracéet løber gennem Natura 2000-området Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Tra-
céet gennem Natura 2000-området ligger langs eksisterende landevej og kommunevej 
(Esrumvej og Klostermosevej). Natura 2000-området er desuden udpeget som særligt 
værdifuld natur i kommuneplanen. 

Der er i den statslige kortlægning af Natura 2000-områder ikke kortlagte naturværdier helt 
ud til vejen.  

Der blev ikke fundet træer med hulheder – eller andre værdifulde træer - indenfor tracéet. 
Der blev ikke fundet arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Teglstrup Hegn, 
og der blev ikke set gode voksesteder for grøn buxbaumia. 

Ved Helsingørs Grønne Vestkile langs Klostermosevej er der fundet egnede levesteder 
for markfirben på græsområde langs tracé og vandhul egnet for stor kærguldsmed og 
padder i nogen afstand fra tracé. 

7.2.2 Bilag IV-arter 

Der er ikke observeret egnede levesteder for markfirben i projektområdet. 

I vandhuller rundt om projektområdet er der registreret spidssnudet frø, der også havde 
forsøgt æglægning i udtørret lavning i projektområdet.  
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I Helsingørs Grønne Vestkile er der tidligere fund af bilag IV-arterne markfirben, spidssnu-
det frø og stor kærguldsmed. Arterne blev ikke genfundet ved undersøgelsen i 2021, men 
flere lokaliteter blev vurderet som egnede levesteder, så der tages i vurderinger udgangs-
punkt i, at arterne forekommer i området. 

7.2.3 Behov for yderlige undersøgelser og oplysninger 

Det vurderes, at de udførte undersøgelser af forekomst og potentielle levesteder giver et 
tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets miljøpåvirkning af natur, planter og dyr. 

7.3 Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

Nærmeste Natura 2000-område er Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (SAC114), der 
er udpeget som habitatområde. Området ligger knap 500 m øst for projektområdet og 
krydses af kabeltracé i landevej. 

Godt 1,3 km mod syd ligger Habitatområde Gurre Sø (SAC115). Gurre Sø Habitatområde 
er udpeget for at beskytte sø- og skovnaturtyper og arten grøn buxbaumia. Da projektet 
ikke medfører miljøpåvirkninger, der strækker sig ud over projektområde og kabeltracé, 
bortset fra visuelle, vil der ikke være en påvirkning af Habitatområde Gurre Sø. 

Natura 2000-område Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov er udpeget for at beskytte de 
arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget (Tabel 7-1).  

Tabel 7-1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov5. 

 

Grøn buxbaumia er en mos, der vokser på fugtig sur jordbund i tilknytning til henfaldne 
granstubbe. Stellas mosskorpion og eremit er små dyr, der lever inde i smuldede hule løv-
træer. Stor kærguldsmed og stor vandsalamander yngler i rene søer og vandhuller. Stor 
vandsalamander raster i skov, krat og haver. 

 
5  Natura 2000-Basisanalyse 2022-27, Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov, Natura 2000-område nr. 130, Habitat-

område H114, Miljøstyrelsen maj 2020 
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Staten gennemfører en kortlægning af forekomsten af naturtyper, artsforekomster og le-
vesteder for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 

 

Figur 7-5 Kortlagte levesteder og artsforekomster langs kabeltracé. 

Der er kortlagte levesteder for stor vandsalamander 50 m nord for Esrumvej og artsfore-
komster af grøn buxbaumia 200 m syd for Esrumvej. 

 

 

Figur 7-6 Kortlagte naturtyper langs kabeltracé i Esrumvej og Klostermosevej. 

 

Der er kortlagte naturtyper langs Esrumvej i en afstand af ned til ca. 5 m fra vejen. Det er 
hovedsageligt bøg på mor, men med en enkelt forekomst af henholdsvis hængesæk, ege-
blandskov, bøg på muld og skovbevokset tørvemose. 
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7.3.1 Vurdering af påvirkninger 

Da arbejderne alene består i nedgravning af kabel, er påvirkningerne begrænsede. 

Ved undersøgelse af området langs Esrumvej i Natura 2000-området er der ikke fundet 
træer indenfor tracé. Der er heller ikke funder naturtyper eller arter eller levesteder for ar-
ter på udpegningsgrundlaget. Grøn buxbaumia, som lever på stærkt nedbrudt nåletræ, 
har ingen gode levesteder. 

 

Figur 7-7 Esrumvej gennem Teglstrup Hegn.  

Ved Helsingørs Grønne Vestkile skal tracéet føres langs Klostermosevej, hvor der ved 
denne undersøgelse er fundet egnede levesteder for stor kærguldsmed og stor vandsala-
mander i vandhuller i nogen afstand fra tracé. 

 

Figur 7-8 Vandhuller i Helsingørs Grønne Vestkile er med mange arter af guldsmede. Der blev ikke observe-
ret stor kærguldsmed, men vandhullerne er egnede som levesteder. 

 

Vandhullerne ligger så langt væk fra vejen, at de ikke vil blive påvirket af nedgravning af 
kabel, hverken direkte eller ved påvirkning af vandstanden. 

Med den planlagte brug af paddehegn langs udgravning til kabel, hvis anlæg udføres i 
den periode, hvor padderne er aktive (marts til oktober), er der ikke en risiko for påvirk-
ning af bestanden af stor vandsalamander. 
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7.3.2 Natura 2000-konklusion 

Med den planlagte udførelse og placering af kabeltracé vil der ikke være en væsentlig på-
virkning af de arter og naturtyper, Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. 

7.4 Vurdering af påvirkninger af projektet i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der være en påvirkning af de arealer, hvor der etableres grusveje til drif-
ten og bygges transformer og koblingshus, samt hvor der opsættes solpaneler. 

7.4.1 Bilag IV-arter 

Da træer og stenbunker i levende hegn bevares, er der ikke en risiko for at påvirke ra-
stende flagermus (bilag IV-arter).  

Spidssnudet frø (bilag IV-art) raster og fouragerer primært på enge og i moser tæt på yng-
levandhuller, og da disse naturtyper ikke forekommer i projektområdet i dag, er der ikke 
risiko for at påvirke arten. 

Med den valgte udførselsmetode og placering vurderes der ikke at være en påvirkning af 
naturen ved etablering af kabel, når det sikres, at de kortlagte biologisk værdifulde træer, 
der kan være rastested for flagermus, ikke påvirkes. 

Projektet vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-
arter. 

7.4.2 Sydvendt alternativ 

Da træer og stenbunker i levende hegn bevares, er der ikke en risiko for at påvirke ra-
stende flagermus eller de væsentlige levesteder for planter og dyr i projektområdet. 

Spidssnudet frø raster og fouragerer primært på enge og i moser tæt på ynglevandhuller, 
og da disse naturtyper ikke forekommer i projektområdet i dag, er der ikke risiko for at på-
virke arten. 

7.4.3 Øst-vestvendt alternativ 

Som for sydvendt alternativ. 

7.4.4 Kabeltracé 

Med den valgte udførselsmetode og placering vurderes der ikke at være en påvirkning af 
naturen ved etablering af kabel, når det sikres, at de kortlagte biologisk værdifulde træer 
ikke påvirkes. 

7.5 Vurdering af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

I driftsfasen vil projektområdet blive drevet efter en plejeplan, der sikrer, at der kan udvik-
les en rig biodiversitet i området. 

I en tysk undersøgelse af en stor række solcelleparker6 er der fundet en række positive 
effekter for biodiversiteten. For insekter fandtes øget diversitet, funktion som kerneom-
råde for insekter, øget forekomst af insekter med lang livscyklus. Padder havde gavn af 
de mange insekter (føde) og den skygge, solpanelerne giver. For flagermus kunne der 

 
6  Solarparks – Gewinne für die Biodiversität, 2019 
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ikke påvises en effekt, men der forventes en positiv effekt ud fra den øgede forekomst af 
insekter (føde). Krybdyr forekom også i øget antal, særligt hvis der var mere end 3 m mel-
lem rækkerne af solpaneler. For fugle fandtes ligeledes en positiv effekt, særligt for ager-
landets fugle, der kan finde føde og redepladser, der ikke forstyrres af landbrugsdrift eller 
vokser til i træer og buske, særligt hvis der er mere end 3 m mellem rækkerne af solpane-
ler. 

7.5.1 Bilag IV-arter 

Der er ikke en negativ påvirkning af bilag IV-arter i driftsfasen. Ved anlæg af vandhuller 
og overgang til en drift der ikke medfører årlige jordbehandlinger vil forholdende for bilag 
IV-padder blive forbedret væsentligt. 

Projektet vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-
arter, men forbedre ynglemulighederne. 

7.5.2 Sydvendt alternativ 

I det sydvendte alternativ er der lidt større afstand mellem solpanelerne, og de dækker 
kun ca. halvdelen af arealet, så der vil være god plads til et rigt plante- og dyreliv.  

Med den planlagte faunapassage på tværs af arealet sikres god spredning af de større 
pattedyr på tværs af området. Faunapassagen har en bredde på 10-12 m, og den anbefa-
lede minimumsbredde for faunapassager for kronhjorte under motorveje, med sider af be-
ton, er 12 m7. 

Solcelleparken vurderes ikke at påvirke trækkende fugle, der flyver i stor højde. 

Sanglærker forventes at få bedre muligheder for at yngle i området, når landbrugsdriften 
ophører, men vegetationen fortsat holdes lav og åben. 

Fugle kan komme til skade, hvis de flyver ind i vinduer. Solcellepanelerne fungerer ikke 
som vinduer, da antirefleksbehandlingen medfører, at de ikke spejler omgivelserne. Der 
er derfor ikke risiko for, at fugle vil flyve ind i panelerne i et forsøg på at flyve igennem 
dem, eller for at de kommer til skade under territoriehævdelse over for deres eget spejlbil-
lede. 

7.5.3 Øst-vestvendt alternativ 

Solpanelerne dækker ca. 80 % af arealet, og der vil derfor være mindre plads til planter 
og dyr end i det sydvendte alternativ. Sammenlignet med nuværende arealanvendelse vil 
dette alternativ også medføre et rigere plante- og dyreliv i området, men ikke i samme 
omfang som det sydvendte alternativ. 

For de øvrige forhold er vurderingen som for sydvendt alternativ. 

7.5.4 Kabeltracé 

Der vil ikke være en påvirkning af naturen langs kabeltracé i driftsfasen. 

 
7 Faunapassager – en vejledning, Anlæg og planlægning. Vejregel 2020, Vejdirektoratet. 
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7.6 Kumulative virkninger 

Der er ikke andre projekter i området, der vil have påvirkning af plante- og dyrelivet, der 
kan kumulere med dette projekt. 

7.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger, udover dem der allerede er 
indarbejdet i projektet i form af paddehegn ved nedgravning af kabel langs Esrumvej og 
Klostermosevej, hvis arbejder her udføres i den periode, hvor padderne er aktive. 

Driftsplanen for området bør revideres med jævne mellemrum, så den kan tilpasses de 
arter, der indvandrer og trives i området. 

Det skal sikres, at de kortlagte biologisk værdifulde træer ikke påvirkes ved nedgravning 
af kabel. 

7.8 Sammenfatning 

Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i projektområ-
det ved etablering af solcellepark eller nedgravning af kabel. 

Der forventes en positiv effekt for planter og dyr i projektområdet i driftsfasen og ingen ef-
fekt i kabeltracé. 

Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder ved anlæg og 
drift af området. 
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8 LANDSKAB, VISUALISERING OG LYS 
I dette kapitel behandles landskabelige, visuelle og arkitektoniske forhold.  

8.1 Metode og datagrundlag 

Dette afsnit er baseret på et baggrundsnotat; Landskabsvurdering og visualisering, Skibs-
trup Solcellepark. Sweco september 2021. 

Med udgangspunkt i Helsingør Kommunes kortlægning og Landskabsanalyse for området 
fra 2012 og besigtigelse af området, beskrives og vurderes de landskabelige konsekven-
ser af dis-positionsforslaget fra januar 2021 for Skibstrup Solcellepark. 

Forud for vurderingen redegøres kort for landskabets tilstand, styrke, sårbarhed og sær-
lige visuelle og rumlige karakterer. 

Der er udarbejdet fotobearbejdede visualiseringer fra nøje udvalgte offentligt tilgængelige 
fotostandpunkter til at vurdere og illustrere anlæggets visuelle og rumlige indpasning samt 
konsekvenser i det eksisterende landskab. Visualiseringerne er lavet på baggrund af en 
renderet digital 3D-model for at højne nøjagtigheden for mål- og størrelsesforhold. 

8.2 Eksisterende forhold 

Landskabet omkring Skibstrup er i kommuneplanen udpeget som større sammenhæn-
gende landskab og bevaringsværdigt landskab, og en ny solcellepark af denne størrelse 
vil derfor nødvendigvis have en synlig indvirkning på landskabet. 

I kommunens landskabsanalyse betegnes karakterområdet som landbrugssletten. Den 
forholdsvis åbne karakter står i kontrast til de omkringliggende områder med bevoksning 
og skov, hvilket forstærker oplevelsen af den åbne landbrugsslette. 

Helsingør Kommune beskriver karakterområdet således: “Der er stor variation i de for-
skellige delområder, men særligt karakteristisk er område 1A, hvis store flade, med jævnt 
terræn med veje, diger og levende hegn langs udskiftningstidens marker, har høj formid-
lings-værdi. Her kan man opleve lange kig over den åbne dyrknings flade der står i kon-
trast til det øvrige landskab der er mere sammensat med flere levende hegn. Horneby Ås 
og Holmenevej løber som en smal ”rygrad” gennem området.” 

Som særligt karakteristisk udpeges delområde 1a i kommunens landskabsanalyse, hvori 
projektområdet for den nye solcellepark ligger. Projektområdet ligger i den nordøstlige del 
af delområde 1a og afskæres af Horneby Ås mod sydvest. 

I delområde 1a er det særligt de stjerneudstykkede landsbyer (bl.a. Skibstrup), vej- og 
markstrukturer med levende hegn, som understøtter disse, der er definerende for land-
skabskarakteren, hvor der er bevaret en klar grænse mellem landskab og bymæssig be-
byggelse.   

Landskabet giver indtryk af at være uforstyrret og afdæmpet i forhold til visuel støj og i for-
hold til Helsingør Kommunes øvrige landskaber, og det er karakteriseret som et enkelt, 
roligt landskab med store træk af dyrkningsfladernes åbne vidder og tydelige kulturhistori-
ske landskabsspor og strukturer. 
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Landskabskarakterens sårbarhed er høj - særligt fladerne omkring de stjerneudstykkede 
landsbyer er sårbare overfor ethvert tiltag, der bryder med den oprindelige ejendoms-
struktur. Tilplantning kan afskære de lange kig ud over de åbne vidder, som er særligt ka-
rakteristisk for området. 

Zoomer man nærmere ind på selve projektområdet, er det tydeligt at se, at projektområ-
det ligger på de stjerneudskiftede landbrugsjorde. Men fra øjenhøjdeperspektiv er de kul-
turhistoriske levn ikke nær så tydelige, hvilket bl.a. skyldes forstyrrelse fra højspændin-
gen, der går gennem området og skaber lidt visuel støj i det ellers rolige landskab. 

Grænsende til den østlige del af projektområdet er landskabet præget af større spredt be-
voksning, der ligger forholdsvis lavt i terrænet, samt af Skibstrup Affaldscenter. Projekt-
området er derfor ikke synligt fra Gørlundevej. En del af Skibstrup Affaldscenter ligger ved 
grænsen til den nye solcellepark med et højdepunkt i terræn ca. 10 m over projektområ-
det, men den del af affaldscenteret er ikke offentligt tilgængelig. 

 

 

Figur 8-1 Skibstrupvej mod syd. Tv. i fotoet ses de højtliggende åbne marker, hvorpå den nye solcellepark 
planlægges. I baggrunden syner de markante højspændingsmaster, der går gennem området, og th. et af de 
markante levende hegn som et særligt rumligt og visuelt element i landskabet. 

Mod sydvest for projektområdet ligger Horneby Ås. Horneby Ås løber som en svag forhøj-
ning gennem landskabet langs Holmenevej, dog ikke højere end projektområdet ligger, 
dvs. man fra åsen kigger op mod projektområdet. Åsens geologiske formation er ikke 
fremtrædende i sig selv og opfattes derfor ikke som et markant geologisk spor. Til gen-
gæld er den spredte bebyggelse og tilknyttede mosaikbevoksning særligt karakteristisk 
for oplevelsen af landskabet langs Holmenevej. Her opleves vekselvirkningen mellem 
åbent og lukket landskab markant med indkig til de åbne marker, hvorpå solcelleparken 
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planlægges. Terrænforholdene betyder dog, at man ikke kan se de åbne markers fulde 
udstrækning, da der er et højdepunkt ca. midt på arealet.  

Skibstrup Landsby ligger forholdsvis lavt i terrænet, og med bebyggelse, haver og anden 
bynær bevoksning er det fra landsbymidten svært at syne projektområdet i øjenhøjde, 
selvom det grænser helt op til landsbyen.  

Skibstrups lavere placering i landskabet betyder derfor også, at landsbyen ikke syner 
markant ude fra oplandet nær projektområdet. Den tydeligste indsigt er fra højdepunktet 
på Skibstrupvej, hvor de levende hegn leder hen mod byen.  

Udover indkiggene fra Holmenevej som særlige, rumlige og visuelle forhold, er de le-
vende hegn og bevoksningsstrukturer langs Skibstrupvej også med til at definere de sær-
lige rumlige og visuelle forhold i og omkring projektområdet og ikke mindst som en del af 
et større landskabskarakterområde. 

8.3 Vurderinger af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

De påvirkninger, der er beskrevet her, vil optræde gradvis i anlægsfasen, men vil først få 
fuld effekt i driftsfasen. Der er derfor kun beskrevet en påvirkning i driftsfasen. 

8.3.1 Sydvendt alternativ 

Visuelt 

Der etableres nye beplantningsbælter på hhv. 5 og 10 m’s bredde, som udadtil med tiden 
vil skærme for solcelleparkens tekniske anlæg. Men samtidig vil beplantningsbælterne 
også skærme for den åbne karakter, der er i dag, særligt fra Skibstrupvej, og forkorte eller 
helt afskære de indblik, der er i landskabet fra Holmenevej. 

Langs Skibstrupvej og ud til Holmenevej etableres et 10 m bredt beplantningsbælte be-
stående af lavere buske i 2-3 m fuldvoksen højde ud til vejen og lidt højere buske og 
træer længere fra vejen i 3-5 m fuldvoksen højde. Med 30 m afstand plantes større træer 
som eksempelvis eg eller skovfyr placeret min. 6 m fra vejen af hensyn til trafiksikkerhed. 

Disse steder vil blive markant forandret i karakter og rumlig oplevelse; fra de lange åbne 
kig mod hhv. sydøst og nord til en mere lukket og omsluttet rumlig korridor. 

Beplantningsbæltet langs Skibstrupvej bliver en fortsættelse af eksisterende levende 
hegn, som indikerer tidligere tiders stjerneudstykning og ændring af kulturlandskabet - og 
understøtter dermed på sin vis sporerne i landskabet, ligesom der inde i solcelleparken 
bliver lagt op til at forlænge og forstærke et eksisterende levende hegn. 

Fra øst vil anlægget være skærmet af Skibstrup Affaldscenter samt et større grønt areal 
med skov- og kratbevoksning syd for. Foruden afstanden fra Gørlundevej til anlægget lig-
ger arealet også væsentligt lavere end selve anlægget, og det vil derfor også være svæ-
rere at se solcelleparken i øjenhøjde mellem eksisterende bevoksning. 

Fra selve Skibstrup, som ligger lavere i terræn, vil der være ganske få og små indkig til 
anlægget, som dog hurtigt vil blive skærmet af nye beplantningsbælter. Også her er der 
foreslået en bredde på 10 m beplantning.  

De få indblik, der vil være ind til anlægget fra offentligt tilgængeligt areal, vil tydeligvis æn-
dre visuel karakter pga. af de tekniske anlæg og kan virke visuelt støjende i et landskab, 
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som indtil nu har været præget af et roligt og monotont landbrugslandskab. Men karakte-
ren ændres også landskabeligt ved at overgå til mere naturprægede arealer, i fald de bio-
diversitetsfremmende tiltag implementeres. 

Refleksion 

Alle glasflader på solcellepanelerne er antirefleksbehandlede for at minimere genskinsge-
ner for omkringboende og trafikanter. 

Et solcellepanel er bygget til at absorbere lyset og er af samme årsag behandlet med et 
antireflektorisk glaslag, hvilket tilsammen gør, at et solcellepanel ikke giver generende 
genskin. Intensiteten af refleksioner fra eksempelvis et solcellepanel vil variere afhængig 
af årstid og skydække, da refleksionen afhænger af mængden af lys, der når overfladen.  

Der er en risiko for reflekteret sollys i jordniveau ved sydvendte anlæg, som her, med re-
lativ stejl hældning - særligt ved høj sommersol.  

Risikoen for refleksion mindskes selvfølgeligt af antirefleksbehandlingen, og de refleksio-
ner, der må forekomme, afskærmes af beplantningsbælterne, når de er vokset til.  

8.3.2 Øst-vestvendt alternativ 

Visuelt 

På langt sigt vil de visuelle effekter være de samme som for det sydvendte alternativ, da 
de styres af beplantningsbælterne. 

I den tidlige fase efter etablering af læhegn og opsætning af solcellepaneler vil der være 
en lidt anderledes påvirkning, da de øst-vestvendte solcellepaneler er lavere end de syd-
vendte og derfor mindre synlige. 

Refleksion 

Ved øst-vestvendte anlæg med relativt lav hældning, som her, er der en risiko for refleksi-
oner af sollys i jordniveau ved lav sol midt på dagen om vinteren samt sommermorgen/-
aften, hvor solen går om mod nord.  Det skal tilføjes, at den mest kritiske disponering af 
anlæg for genskin er øst-vestvendt særligt med relativt stejle montagevinkler, hvilket der-
for bør undgås for at minimere genskinsgener8. 

8.3.3 Kabeltracé 

Der er ingen påvirkning af landskab og visuelt ved de nedgravede kabler. 

8.4 Visualisering af projektet i driftsfasen 

Begge forslag er visualiseret uden beplantning, med en ung beplantning, samt når be-
plantningen er vokset til, eftersom anlæggene de første år efter etableringen vil være mar-
kant mere synlige i landskabet. Alle visualiseringer kan ses i bilag 2. 

De 4 fotostandpunkter er nøje udvalgt på baggrund af eksisterende landskabskarakter, 
rumlige og visuelle oplevelser fra offentligt tilgængeligt areal. 

 
8  Notat vedrørende refleksion fra solcelleanlæg. Teknologisk Institut, 2014 
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Figur 8-2 Den fremtidige grønne struktur i projektområdet med placering af fotostandpunkter. 

Fotostandpunkt A er fra udkanten af Skibstrup Landsby mod syd. Visualiseringerne viser, 
hvordan landskabet skifter karakter i bygrænsen, men også, hvordan det nye beplant-
ningsbælte kan spille sammen med de eksisterende omgivelser og eksisterende levende 
hegn. 

Fotostandpunkt B er fra Skibstrupvej mod nord ind mod Skibstrup. Visualiseringerne viser 
karakterændringen i landskabet fra den åbne mark til en mere lukket og indrammet karak-
ter ind mod Skibstrup 

Fotostandpunkt C er indkig fra Holmenevej mod nord/Skibstrup. Visualiseringerne viser 
anlæggets visuelle indvirkning på eksisterende og karakteristiske indkig mellem læhegn 
og bevoksning mod nord. Skibstrup ses ikke fra Holmenevej i dag grundet terræn og be-
voksning.  

Fotostandpunkt D er fra Holmenevej og op mod det nye byggefelt. Visualiseringerne viser 
anlæggets visuelle indvirkning på eksisterende og karakteristiske indkig mellem læhegn 
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og bevoksning mod nord samt synligheden af de fremtidige elpatrons- og koblingsbygnin-
ger samt transformerstation. Her bliver indkigget helt afskåret, hvor det fra standpunkt C 
kun bliver forkortet. 

8.4.1 Sydvendt alternativ 

Den nye solcellepark vil have en markant indvirkning på de rumlige og visuelle forhold 
nær Skibstrup. Særligt fra Skibstrupvej vil forandringen være tydeligst. Udsynet over den 
åbne mark vil blive flankeret af et levende hegn - men et levende hegn, der vil flugte med 
tidligere tiders stjerneudstykning, som bl.a. også er karakteristisk for området. Den åbne 
karakter, som primært kan opleves fra Skibstrupvej, forsvinder. Det nye beplantnings-
bælte vil sammen med eksisterende levende hegn skabe en korridor-fornemmelse op 
mod/ud af Skibstrup Landsby. 

 

Figur 8-3 Visualisering af det sydvendte alternativ ved Skibstrupvej med et ungt grønt hegn. Det åbne land-
skab forandres betydeligt ved bygrænsen til Skibstrup. 

De særlige indkig fra Holmenevej afskæres ligeledes af de nye beplantningsbælter, men 
der vil fortsat være en fornemmelse af vekselvirkningen mellem åbne og lukkede land-
skabsrum, når man bevæger sig langs med Holmenevej. 

Indtil beplantningsbælterne vokser til, vil den nye solcellepark være synlig fra offentligt 
areal og kan virke visuelt støjende. Det sydvendte alternativ virker visuelt mere roligt/sty-
ret end det øst-vestvendte alternativ på trods af højdeforskellen. Dog vil den øgede højde 
af det sydvendte alternativ medføre, at der går længere tid, før anlægget bliver afskærmet 
af beplantningsbælterne, når de vokser til. 
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8.4.2 Øst-vestvendt alternativ 

De visuelle effekter af beplantningsbælter er de samme som for det sydvendte alternativ. 

Det øst-vestvendte alternativ kan virke mere støjende end det sydvendte alternativ pga. 
bølgende vinkler på trods af højdeforskellen. Dog vil det lavere øst-vestvendte anlæg hur-
tigere blive afskærmet af beplantningsbælterne, når de vokser til. 

 

Figur 8-4 Øst-vestvendte solcellepaneler med ungt læhegn. Illustrerer et af de lange kig, der forsvinder fra 
Holmenevej, og byggefeltet kan anes i baggrunden. 

8.4.3 Kabeltracé 

Der er ingen visuelle effekter i kabeltracé. 

8.5 Kumulative virkninger 

De er ingen kendte planlagte projekter med visuelle effekter i området. 

8.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Den allerede valgte beplantningsstrategi fra dispositionsforslaget samt tiltag til fremme af 
biodiversitet er væsentlige for at mindske anlæggets visuelle støj i det eksisterende land-
skab. Dette ses tydeligt på visualiseringerne uden beplantningstiltag. 

Foruden skærmning af visuel støj, skærmer beplantningsbælterne med tiden også risi-
koen for refleksion og genskin. 
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Af visualiseringerne fremgår det, at anlægget de første år vil være markant fremtrædende 
i landskabet. Man kunne derfor overveje at prioritere etableringen af beplantningsbæl-
terne i anlægsprocessen, således at randbeplantning til offentligt areal eller naboer plan-
tes tidligt eller som det første i processen (selvfølgelig på optimalt plantetidspunkt). Der-
udover kunne man overveje valg af plantestørrelser og kvalitet til randbeplantningerne for 
at fremme væksten. 

De tekniske bygværker, som kan anes på de forskellige visualiseringer af den nye solcel-
lepark, vil blive begrønnet eller være i jordfarver, som komplimenterer eller indpasser sig 
med naturens farver for at minimere visuel støj.  

En vigtig afværgeforanstaltning ift. refleksion og genskinsgener er antirefleksbehandlin-
gen af alle solcellepaneler, som det også fremgår af dispositionsforslaget, samt beplant-
ningsbælter, som kan afskærme for de refleksioner, der med lille risiko kan forekomme på 
trods af antirefleksbehandling. 

8.7 Sammenfatning 

Den nye solcellepark vil have en markant indvirkning på de rumlige og visuelle forhold 
nær Skibstrup. Særligt fra Skibstrupvej vil forandringen være tydeligst. Udsynet over den 
åbne mark vil blive flankeret af et levende hegn - men et levende hegn, der vil flugte med 
tidligere tiders stjerneudstykning, som bl.a. også er karakteristisk for området. Den åbne 
karakter, som primært kan opleves fra Skibstrupvej, forsvinder. Det nye beplantnings-
bælte vil sammen med eksisterende levende hegn skabe en korridor-fornemmelse op 
mod/ud af Skibstrup Landsby. 

De særlige indkig fra Holmenevej afskæres ligeledes af de nye beplantningsbælter, men 
der vil fortsat være en fornemmelse af vekselvirkningen mellem åbne og lukkede land-
skabsrum, når man bevæger sig langs med Holmenevej. 

Indtil beplantningsbælterne vokser til, vil den nye solcellepark være synlig fra offentligt 
areal og kan virke visuelt støjende, hvor det øst-vestvendte anlæg kan virke mere stø-
jende pga. bølgende vinkler og det sydvendte mere roligt/styret på trods af højdeforskel-
len. Det lavere øst-vestvendte anlæg vil hurtigere blive afskærmet af beplantningsbæl-
terne, når de vokser til. 

Idet Skibstrup Solcellepark anvender paneler, som er antirefleksbehandlede, og der etab-
leres afskærmende beplantning, vurderes det, at refleksioner i forhold til landskabet vil 
være meget lokale, hvis disse overhovedet vil forefindes grundet beplantning og antire-
fleksbehandling. 

De nye beplantningsbælter er væsentlige for den landskabelige indpasning af det nye an-
læg, både som afskærmende tiltag, men også for at binde eksisterende landskabsstruktu-
rer sammen og skabe en ro, som ligeledes er kendetegnende for den overordnede land-
skabskarakter. 

Med bevaring og styrkelse af beplantningsstrukturerne fra stjerneudstykningen kan Skibs-
trup Solcellepark ses som et led i udviklingen af vores forsyningslandskaber og overgan-
gen fra monokulturelle dyrkede landbrugsflader til energiforsyningsanlæg med biodiversi-
tetsfremmende arealer og korridorer. 
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9 JORDBUND OG JORDFORURENING 
Etablering af solcelleparken forventes ikke at medføre en påvirkning af jord, og der er in-
gen kortlagte jordforureninger i området, men ved etablering af kabel til elnettet kan foru-
renet jord blive berørt, afhængigt af kablets placering. 

I dette afsnit redegøres for påvirkning af kendte jordforureninger. 

9.1 Metode, datagrundlag og reguleringsgrundlag 

Forurenede grunde/lokaliteter er identificeret inden for projektområde og kabeltracé, hvor 
der enten er konstateret forurening (kortlagt på vidensniveau 2), eller hvor der er potentiel 
risiko for forurening (kortlagt på vidensniveau 1). Dertil er områdeklassificerede grunde/lo-
kaliteter identificeret.  

Datagrundlag og informationer om placering af kortlagte ejendomme er indhentet via Dan-
marks Miljøportal. Samme sted er indhentet informationer om placering af områdeklassifi-
cerede arealer. 

Konkrete informationer om kortlagte ejendommes matrikelnumre, lokalitetsnavn, branche-
type, forureningstype m.m. er indhentet via Region Hovedstadens hjemmeside. 

Reguleringsgrundlag udgøres primært af: 

 Miljøbeskyttelsesloven (nr. 1218 af 25. november 2019), der bl.a. har til formål at 
sikre, at samfundsudviklingen kan foregå på et bæredygtigt grundlag, der tager hen-
syn til menneskets livsvilkår, herunder ved at forebygge og bekæmpe luftforurening og 
forurening af vand, jord og undergrund.  

 Jordforureningsloven (nr. 282 af 27. marts 2017), der har til formål at forebygge, fjerne 
eller begrænse jordforurening samt at forhindre og forebygge den skadelige virkning 
af jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed. Grave- og anlægsarbejde 
på grunde, der er kortlagte som forurenede eller muligt forurenede, kræver en § 8-tilla-
delse efter Jordforureningsloven fra kommunen.  

 Jordflytningsbekendtgørelsen (nr. 1452 af 7. december 2015), der har til formål at re-
gulere arealanvendelse og jordflytning på forurenede eller muligt forurenede arealer. 
Bortskaffelse af forurenet jord eller jord for områdeklassificerede områder kræver, jf. 
jordflytningsbekendtgørelsen, tilladelse fra kommunen.  

 Miljøstyrelsen Kvalitetskriterier i relation til forurenet jord (Grænseværdier for jord 
(mst.dk)). Angiver, for en lang række farlige stoffer, niveauer for, hvornår jord, luft og 
grundvand kan anses for at kunne udgøre en sundhedsmæssig trussel. 

9.2 Eksisterende forhold 

9.2.1 Områdeklassificerede arealer 

I kabeltracé er der områdeklassificerede grunde henholdsvis ved Hellebækgård, Helle-
bæk (matrikel.nr. 6a), Nygård, Hellebæk (matrikel.nr. 5a), Helsingør Overdrev (matri-
kel.nr. 7000y), Helsingør Overdrev (matrikel.nr. 65s) og Helsingør Overdrev (matrikel.nr. 
7000as).  
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I alt 849 m kabeltracé, svarende til 127 m3 – 170 m3, eller 229 t – 306 t jord, der skal ana-
lyseres og/eller bortskaffes. 

9.2.2 V1-kortlagte arealer 

I kabeltracé findes der i alt 3 V1-kortlagte grunde/lokaliteter henholdsvis ved Helle-
bækgård, Hellebæk (matriekl.nr. 1ff), Helsingør Overdrev (matrikel.nr. 65p) og Helsingør 
Overdrev (matrikel.nr. 65n).  

I alt 269 m kabeltracé, svarende til 40 m3 – 54 m3, eller 73 t – 97 t jord, der skal bortskaf-
fes. 

9.2.3 V2-kortlagte arealer 

I kabeltracé findes der i alt én V2-kortlagt grund/lokalitet ved Helsingør Overdrev (matri-
kel.nr. 65a). 

I alt 74 m kabeltracé, svarende til 11 m3 – 15 m3, eller 20 t – 27 t jord, der skal bortskaf-
fes. 

9.2.4 Behov for yderlige undersøgelser og oplysninger 

Der er behov for at etablere tiltag til eliminering af konsekvenserne af forurening, herun-
der truslen fra flygtige forureningskomponenter, hvis disse forekommer.  

I forbindelse med aflevering af jord til godkendt jordmodtager skal der udtages analyser af 
jorden. 

9.3 Vurdering af påvirkninger af projektet i anlægsfasen 

Der vil kun i begrænset omgang forekomme gravearbejder i de forurenede grunde/lokali-
teter i området. Dette vil ske i forbindelse med etablering af planlagt kabeltracé. Her vil 
forurenede materialer kunne håndteres.  

Dersom materialer skal bortskaffes, vil dette skulle ske til godkendt modtageranlæg. Tilla-
delsen til gravearbejderne og evt. bortskaffelse skal udfærdiges af myndighederne.  

Andel af kabeltracéet, der ligger inden for hhv. områdeklassificering og kortlagte arealer, 
har et sammenlagt areal varierende fra 700 m2 til 950 m2 (hhv. bredde på 0,6 m og 0,8 m) 
med en dybde på 0,25 m (sand i kabelgraven). 

For områdeklassificerede arealer gælder, at jorden klassificeres som lettere forurenet, og 
at der derfor stilles krav til håndtering og anmeldelse af jord, som deponeres udenfor un-
dersøgelsesområdet.  

Klassificeringen som lettere forurenet kan dog ændres, såfremt det ved kemiske analyser 
af jordprøver kan påvises, at jordens indhold af miljøfremmede stoffer (totalkulbrinter, tjæ-
restoffer og tungmetaller) ikke overstiger Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Klassifice-
ringen udføres i henhold til Bekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbin-
delse med flytning af jord (BEK. nr. 1452 af 07.12.2015). 

Ved bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer er der ifølge Jordflytningsbe-
kendtgørelsen samme krav som ovenstående om, at der som minimum skal være én ana-
lyseret jordprøve pr. 120 t jord. Dog har mange jordmodtagere i deres miljøgodkendelse 
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højere krav til modtagelse af jord fra områdeklassificerede arealer, som oftest én prøve 
pr. 30 ton. Det er derfor jordmodtagers krav, der gør sig gældende.  

Af de 960 m3 bortgravet jord (plads til 960 m3 sand i kabelgraven) er i alt 179 m3 - 238 m3 
jord, svarende til 322 t – 429 t jord, beliggende indenfor hhv. områdeklassificeret areal, 
V1-kortlagt areal eller V2-kortlagt areal. Det betyder, at der skal udtages jordprøver som 
dokumentation over for myndighederne. Jorden skal bortskaffes til godkendt modtageran-
læg.  

9.3.1 Sydvendt alternativ 

Sydvendt alternativ har ingen påvirkning af forurenet jord, da der ingen kortlagte jordforu-
reninger eller områdeklassificerede arealer er i det område, hvor selve solcelleparken 
etableres. 

9.3.2 Øst-vestvendt alternativ 

Øst-vestvendt alternativ har, ligesom sydvendt alternativ, ingen påvirkning af forurenet 
jord. 

9.3.3 Kabeltracé 

Der udlægges 960 m3 sand i kabelgraven og bortgraves 960 m3 jord til genanvendelse.  

Af de 960 m3 jord skal i alt 179 m3 - 238 m3 jord, svarende til 322 t – 429 t jord, bortskaf-
fes til godkendt modtager. 

9.4 Vurdering af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

Projektet vurderes at have ingen påvirkning af miljøet, når det er endeligt etableret, i for-
hold til at en andel af projektet er udført på et forurenet område.  

9.5 Kumulative virkninger 

Projektet vurderes ikke at have kumulative effekter i relation til forurenet jord.  

9.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

I anlægsfasen ved planlægning og udførelse af kabeltracé skal områdeklassificerede og 
kortlagte arealer tages i vurdering i forhold til forurenet jord.  

Generelt skal der under anlægsarbejder udvises agtpågivenhed i forhold til forurening. 

Ved forventning om forurening eller konstatering af forurening har det betydning for pro-
jektets lovgrundlag, økonomi og udførelse.  

Ved jordarbejder på kortlagte arealer eller i nærheden af kortlagte arealer, hvor der er vi-
den eller mistanke om forurening, er det væsentligt at tage de nødvendige forholdsregler 
vedrørende arbejdsmiljø, herunder at undgå direkte jordkontakt, da jordforurening kan ud-
gøre sundhedsmæssig risiko ved direkte jordkontakt.   

Ved jordarbejder i og langs eksisterende veje kan det erfaringsmæssigt forventes, at ra-
batjorden inden for 1-2 m fra asfaltkanten vil være lettere forurenet med olieprodukter, 
tungmetaller og benz(a)pyren fra støv, sprøjt og afstrømning fra vejbanen. Forureningen 
vil typisk være opkoncentreret i de øverste 10-30 cm rabatjord, men forureningskoncen-
trationerne vil aftage ned gennem jordprofilet.  
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En del af jordarbejderne langs kabeltracéet vil foregå på landbrugsarealer, hvor jorden 
som udgangspunkt vurderes ikke at være forurenet. Det kan dog ikke udelukkes, at der 
kan være jordforurening, f.eks. i forbindelse med nedgravede olietanke, nedgravning og 
deponering af forurening, trafikpåvirkning fra vejen eller øvrige aktiviteter, som kan have 
afstedkommet forurening.  

Afgravet jord, som stammer fra landbrugsarealer og naturarealer, som ikke er område-
klassificeret eller kortlagt, kan som udgangspunkt håndteres frit, hvis ikke der er mistanke 
om eller kendskab til forurening. Der er ikke mistanke om forurening på arealerne i pro-
jektområdet. Det betyder, at der ikke skal udtages jordprøver som dokumentation over for 
myndighederne. Modtageren af eventuel overskudsjord kan dog kræve dokumentation for 
jordens renhed i form af analyser.  

9.6.1 Overvågning 

Ved jordarbejder, hvor der er viden eller mistanke om forurening, skal arbejdet udføres 
under fuldt miljøteknisk tilsyn. Tilsynet skal foretages af kvalificeret firma. 

9.7 Sammenfatning 

Størstedelen af jordarbejder i forbindelse med anlæg af solcellepark og kabeltracé vil fo-
regå, hvor jorden som udgangspunkt vurderes ikke at være forurenet. Langs kabeltracé er 
der konstateret et antal forurenede V1- og V2-kortlagte samt områdeklassificerede 
grunde/lokaliteter, som ligger i kabeltracéet. Forureningsstatus ved anlægsarbejder på el-
ler omkring disse grunde/lokaliteter skal tages i betragtning i forhold til forurenet jord.  

Ud over ovenstående kendte forureninger kan det ikke udelukkes, at der kan være jord-
forurening spredt i undersøgelsesområdet, f.eks. i forbindelse med nedgravede olietanke, 
nedgravning og deponering af forurening eller øvrige aktiviteter, som kan have afsted-
kommet lokale forureninger.  

Ved jordarbejder langs eksisterende veje kan det erfaringsmæssigt forventes, at rabatjor-
den inden for 1-2 m fra asfaltkanten kan være lettere forurenet med olieprodukter, tung-
metaller, og benz(a)pyren fra støv, sprøjt og afstrømning fra vejbanen. Forureningen vil 
typisk være opkoncentreret i de øverste 10-30 cm rabatjord, men forureningskoncentratio-
nerne vil aftage ned gennem jordprofilet.   
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10 RÅSTOFFER OG AFFALD 

10.1 Metode og datagrundlag 

Beskrivelsen er baseret på beskrivelser af andre solcelleparker med moderne solceller, 
da der ikke er valgt leverandør af solcellepaneler endnu. 

10.2 Eksisterende forhold 

Der er landbrug på arealerne i dag. 

Ved gødskning af jordene med kunstgødning anvendes råstoffer, primært kvælstof, fosfor 
og kalium. Både fosfor og kalium indvindes fra naturlige forekomster, men det lille land-
brugsareal gør anvendelsen af råstofferne ubetydelig. 

Drift af marker i omdrift danner ikke affald af betydning. 

10.3 Vurdering af påvirkninger af projektet i anlægsfasen 

Ved anlæg af solcelleparken skabes der kun lidt affald i form af indpakning fra de tilkørte 
solcellepaneler og elektriske komponenter. 

Alt affald skal kildesorteres og afleveres i henhold til kommunens affaldsregulativ. 

Da affald sorteres og afleveres til genbrug, vurderes miljøpåvirkningen at være ubetyde-
lig. 

10.3.1 Sydvendt alternativ 

Til fremstillingen af solceller anvendes i dag bl.a. silicium, bor, titanium, gallium, alumi-
nium, kobber og sølv. Der er en hurtig udvikling af alternative solceller, hvor fokus er på at 
erstatte dyre og begrænsede materialer med billige og almindelige materialer. 

Da der ikke er valgt en speciel type solcellepaneler endnu, kan det præcise indhold af rå-
stoffer i solcellerne ikke beskrives. 

I nogle af de solcellepaneler, der produceres i dag, anvendes der bly i loddetin inde i pa-
nelerne. Dette bly er indkapslet i panelet og kan ikke trænge ud og forurene omgivel-
serne. Efter nedtagning kan blyet genanvendes. 

Et overslag over det samlede forbrug af råstoffer i solcelleparken er anført herunder sam-
men med en angivelse af, hvilken affaldstype de enkelte fraktioner vil indgå i ved nedtag-
ning af solcelleparken (Tabel 10-1). 

Tabel 10-1 Vurdering af mængden af råstoffer og affaldsfraktioner for de primære dele af solcelleparken. 

Komponent Totalvægt i ton Affaldstype                  

PV-moduler (ca. 123.000) 2.445 Glas, El, Aluminium 

Montagesystem 2.200 Galvaniseret stål 

Invertere 30 El 

LV-MV Transformere placeret i området 200 EL, Kobber og stål 

Kobberkabel (PV, Invertere og Jording) 60 Kobber 

Aluminiumskabel (Invertere og område MV) 500 Aluminium 

Hegn (ca. 5 km) 28 Galvaniseret stål 
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Hertil kommer el-materiel installeret i koblingsbygningen og den store 50 MW transformer 

Der vil være et forbrug af metaller med en begrænset forekomst, men da materialer gen-
anvendes, vurderes det kun at medføre en mindre miljøpåvirkning. 

Når solcelleparken ikke længere er rentabel, vil den blive afmonteret og afleveret til gen-
brug.  

10.3.2 Øst-vestvendt alternativ 

I det øst-vestvendte alternativ installeres flere solceller, så der vil være et forbrug af rå-
stoffer, der er ca. 1,5 gange større end i det sydvendte alternativ. 

Der vil være et forbrug af metaller med en begrænset forekomst, men da materialer gen-
anvendes, vurderes det kun at medføre en mindre miljøpåvirkning. 

10.3.3 Kabeltracé 

Ved anlæg af kabelgrav til en produktion på op til 50 MW anvendes ca. 130 t kabler be-
stående af en kerne af aluminium eller kobber og plastikisolering, bestående af ca. 39 t 
kobber, 35 t stål og 55 t plastik (PE). 

Der udlægges 960 m3 sand i kabelgraven og bortgraves 960 m3 jord til genanvendelse 

Hvis der anlægges en dobbelt kabelgrav, anvendes ca. 260 t kabler bestående af en 
kerne af aluminium eller kobber og plastikisolering, bestående af ca. 78 t kobber, 70 t stål 
og 110 t plastik (PE). 

Der udlægges 1.280 m3 sand i kabelgraven og bortgraves 1.280 m3 jord til genanven-
delse. 

Der vil være et forbrug af metaller med en begrænset forekomst, men da materialer gen-
anvendes, vurderes det kun at medføre en mindre miljøpåvirkning. 

10.4 Vurdering af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

Der vil være et lille, men løbende forbrug af råstoffer og dannelse af affald, når/hvis kom-
ponenter bryder ned eller slides op. 

Den generelle erfaring med solcelleparker er, at den energi, der bruges til produktion af 
moderne solceller, er dannet få år efter etablering af solcelleparken, og at de herefter i 
princippet producerer CO2-fri energi. En dansk beregning viser, at en kWh solcelle el pro-
ducerer 28 g CO2, mens tilsvarende energi fra et kraftværk producerer 795 g CO29. 

10.4.1 Sydvendt alternativ 

Der forventes kun behov for at udskifte vekselrettere i anlæggets driftsperiode. Udtjente 
vekselrettere afleveres til genbrug. Der kan selvfølgelig ske uheld, og i så fald vil der blive 
tale om enkelt-udskiftninger samt håndtering ved godkendt håndterer. 

10.4.2 Øst-vestvendt alternativ 

Som for sydvendt alternativ. 

 
9  Solceller – energibesparelse og samfundsøkonomi (1168509.pdf (ft.dk)). 
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10.4.3 Kabeltracé 

Kablerne har så lang en levetid, at der ikke forventes behov for at udskifte eller reparere 
dem i solcelleparkens levetid. 

10.5 Kumulative virkninger 

Der er ikke kendskab til andre konkrete projekter, der anvender begrænsede metaller, og 
der vurderes derfor ikke at være en kumulativ effekt af projektet.  

10.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Da der kun er mindre miljøpåvirkninger, er der ikke behov for afværgeforanstaltninger. 

10.6.1 Overvågning 

Da der kun er mindre miljøpåvirkninger, er der ikke behov for overvågning. 

10.7 Sammenfatning 

Der vil være et forbrug af metaller i solcellepanelerne og andre materialer ved etablering 
af solcelleparken, der vil blive genanvendt ved nedtagning af anlægget. Materialerne vil 
blive håndteret af godkendt affaldshåndterer, og der vurderes derfor kun at være mindre 
miljøpåvirkninger. 
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11 STØJ 
Projektet indeholder ikke væsentlige støjkilder, men da det medfører nye aktiviteter på 
arealer, der i dag anvendes til landbrug, er det valgt at beskrive den ændrede støj 

11.1 Eksisterende forhold 

Med den nuværende anvendelse af projektområdet til landbrug med marker i omdrift er 
de eneste støjkilder landbrugsmaskiner i forbindelse med bearbejdning af jorden, såning 
og høst. Støjen fra landbrugsmaskiner varierer meget afhængigt af alder og anvendelse. 
Generelt er der dog mange landbrugsmaskiner, der larmer på niveau med en lastbil eller 
højere, men da støjkilden er kendt og synlig, og normalt kun forekommer tæt på den en-
kelte bolig i få timer hvert år, opfattes det som en acceptabel gene. 

11.2 Vurdering af støj i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der være støj fra tilkørsel af materialer og solcellepaneler samt etable-
ring af solcelleparken.  

I anlægsfasen vil al kørsel til solcelleparken ske via Skibstrup Affaldscenter, der allerede i 
dag modtager meget tung trafik.  

På arealet vil der være støj fra etablering af interne veje, transport af grus til vejene og 
komprimering af gruset. 

Markstativer køres til arealet og monteres i jorden, og efterfølgende tilkøres solcellepane-
ler og monteres. 

Der udgraves kabelføringer og anlægges tekniske installationer, herunder transformersta-
tion. 

11.2.1 Sydvendt alternativ 

Alle aktiviteterne indebærer kørsel med lastbiler og anvendelse af mindre entreprenørma-
skiner, der har et støjniveau svarende til landbrugsmaskiner. 

Der vil være aktiviteter i en længere anlægsperiode, sammenlignet med landbrugsdrift, 
men de vil kun forekomme en gang i 30 år, så den samlede støjpåvirkning vurderes at 
være sammenlignelig med støjpåvirkningen fra landbrug. 

Der udføres ikke støjende arbejder udenfor almindelig arbejdstid på hverdage, så alle 
støjkrav vurderes at kunne overholdes. 

11.2.2 Øst-vestvendt alternativ 

Støjpåvirkningen er den samme som ved det sydvendte alternativ. 

11.2.3 Kabeltracé 

I forbindelse med etablering af kabel vil der være kørsel med jord, grus og kabler samt 
graveaktivitet. Da arbejder foregår langs befærdede veje og hurtigt bevæger sig fremad, 
vurderes de kun at medføre en ubetydelig støjgene. 
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11.2.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Da der kun er ubetydelige støjgener i anlægsperioden, vurderes der ikke at være behov 
for afværgeforanstaltninger eller overvågning, ud over at undgå støjende arbejder uden 
for dagtimerne på hverdage. 

11.3 Kumulative virkninger 

Der er ingen planlagte projekter i det påvirkede område, der kan danne støj, som kumule-
rer med støj fra anlæg af solcellepark. 

11.4 Vurdering af støj i driftsfasen 

Den væsentligste støjkilde i driftsfasen er den store transformer, der støjer som en lastbil-
motor, mens de mindre transformere støjer som motoren på en personbil. 

Da solcelleparken kun vil producere strøm, når der er lys, vil der ikke være støj fra trans-
formere i den mørke nat, men da de lyse timer strækker sig ind i aftentimerne og de tid-
lige morgentimer om sommeren, vil der være støj fra transformatorer i de tidsrum hvor føl-
somheden for støj er størst. 

11.4.1 Sydvendt alternativ 

Støj fra de mindre transformatorer (forventeligt 12) vil være dæmpet til under 35 dB(A) i 
en afstand på ca. 16 m, og da der holdes 15 m afstand til naboer fra hegn, vil afstanden til 
de mindre transformere være større og støj over de vejledende grænseværdier vil ikke fo-
rekomme. 

Støj fra den store transformator vil være dæmpet til under 35 dB(A) i en afstand af mindre 
end 80 m. Med den planlagte placering af transformeren i et byggefelt placeret ud for 
Skibstrup Affaldscenter, vil der være over 400 m til den nærmeste bolig. 

Der vurderes samlet at være en ubetydelig støjpåvirkning af omgivelserne. 

11.4.2 Øst-vestvendt alternativ 

I det øst-vestvendte alternativ vil der være ca. 21. små transformatorer. Støjpåvirkningen 
vil være den samme som beskrevet under sydvendt alternativ. 

11.4.3 Kabeltracé 

Der er ingen støj fra kabler i driftsfasen. 

11.5 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Da der ikke vurderes at være en væsentlig støjpåvirkning af omgivelserne, er der ikke be-
hov for afværgeforanstaltninger og overvågning. 

11.6 Sammenfatning 

Der vil være en lille støjpåvirkning i anlægsfasen, der ikke vurderes at medføre gener, der 
overskrider gener fra landbrugsdrift. 

Der vil være en ubetydelig støjpåvirkning i driftsfasen. 
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12 KULTURARV OG ARKÆOLOGI 
Kulturmiljø, arkæologiske fund og værdier forekommer i området, og de kulturhistoriske 
interesser i området beskrives og påvirkninger vurderes i dette afsnit. 

12.1 Metode og datagrundlag 

De kulturhistoriske interesser er kortlagt på grundlag af Helsingør Kommuneplan og Slots- 
og Kulturstyrelsens oversigt over arkæologiske fund m.m., Fund og fortidsminder. 

12.2 Eksisterende forhold 

Den sydligste del af projektområdet er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Helsingør 
Kommuneplan på baggrund af områdets bebyggelsesmønster og de egnstypiske beplant-
ninger i læhegn.  

Marksystemerne blev fastlagt ved 1780’ernes jordreformer, hvor jorderne blev nøje for-
delt, reguleret og samlet omkring gårdene. På Horneby Ås øst for Saunte fik mange hus-
mænd jord ved udstykningen i 1780’erne. De mange smågårde og husmandssteder er 
markante i landskabet i dag. Levende hegn viser, at her var tale om små marker på de 
fugtige jorder. 

Der har tidligere været to gravhøje i projektområdet, Skrædderhøj og Vihøj. Begge grav-
høje er kendt fra historiske kort. Gravhøjene er i dag overpløjede og fremstår ikke synlige 
i landskabet. 

Kabeltracéet krydser enkelte beskyttede sten- og jorddiger, afhængigt af i hvilken side af 
vejen kablet lægges.  

Langs Esrumvej gennem Teglstrup Hegn ligger tre fredede fortidsminder: Resterne af en 
historisk bro ved Nygård på sydsiden af cykelsti på Esrumvej; Mindre stykke af brolagt vej 
fra historisk tid på nordsiden af Esrumvej tæt på den eksisterende vej; Mindre rundhøj 0,4 
m høj og 6 m i diameter beliggende ca. 40 m nord for den eksisterende vej. Alle tre for-
tidsminder er omfattet af fortidsmindebeskyttelseszone. 

12.3 Vurdering af påvirkninger af projektet i anlægsfasen 

I anlægsfasen er det primært de arkæologiske værdier i jorden, der kan blive påvirkede 
ved etablering af adgangsveje, bygninger og markstativer samt etablering af kabel. 

12.3.1 Sydvendt alternativ 

De eneste kendte arkæologiske værdier i projektområdet er de to overpløjede gravhøje. 
De overpløjede gravhøje er placeret i et område, der kun påvirkes af markstativer, så pro-
jektets påvirkning af eventuelle rester af de to gravhøje i jorden er minimal. Da der ofte 
findes spor af tidligere bebyggelse nær gravhøje, kan der være behov for arkæologiske 
forundersøgelser i området.  

12.3.2 Øst-vestvendt alternativ 

Påvirkningerne er de samme som i det sydvendte alternativ. 
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12.3.3 Kabeltracé 

Da placeringen af kablet i den ene eller anden side af vejen endnu ikke er fastlagt, er de 
kortlagte beskyttede sten- og jorddiger ikke eftersøgt i området. Ved eventuelle krydsnin-
ger af sten- og jorddiger vil krydsning skulle udføres som styret underboring, eller der skal 
søges dispensation fra Museumslovens beskyttelse. Dispensation vil ofte medføre krav 
om arkæologisk syn af dige i forbindelse med gennemgravning og genopbygning af dige 
med de samme materialer. 

Ved nedgravning af kabel langs Esrumvej gennem Teglstrup Hegn vil der foregå gravear-
bejder indenfor fortidsmindebeskyttelseszonen omkring de tre fredede fortidsminder. Ned-
gravning af kabel vil ikke påvirke selve fortidsminderne. Gravearbejder indenfor fortids-
mindebeskyttelseszone kræver dispensation fra beskyttelsen. Da gravearbejderne foregår 
i vej, vurderes det muligt at opnå dispensation. 

12.4 Vurdering af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

I driftsfasen er det primært de synlige dele af solcelleparken, der kan påvirke det udlagte 
værdifulde kulturmiljø.  

Påvirkning af fortidsmindebeskyttelseszonen omkring de tre fredede fortidsminder vil også 
blive vurderet. 

12.4.1 Sydvendt alternativ 

Det udlagte værdifulde kulturmiljø vil blive påvirket ved opsætning af solcellepaneler og 
etablering af levende hegn. Påvirkningen vurderes at være mindre, da det alene er det 
yderste hjørne af arealet, der visuelt afskæres fra indblik fra Holmenevej. De visuelle på-
virkninger er behandlet nærmere i afsnittet Landskab, visualisering og lys. 

12.4.2 Øst-vestvendt alternativ 

Påvirkningerne er de samme som i det sydvendte alternativ. 

12.4.3 Kabeltracé 

Det nedgravede kabel vil ikke påvirke fortidsmindebeskyttelseszonen i driftsfasen, da ter-
ræn er genetableret, og der ikke er nogen synlige installationer over terræn. 

12.5 Kumulative virkninger 

Der er ingen kendte projekter i de påvirkede områder, der kan påvirke de kulturhistoriske 
interesser. 

12.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Hvis det ansvarlige arkæologiske museum vurderer, at der er brug for undersøgelse af 
dele af projektområdet eller kabeltracé, bør disse anbefalinger følges, så projektet eventu-
elt kan tilpasses endnu ukendte arkæologiske værdier. 

I forbindelse med detailprojektering af nedgravning af kabel bør sten- og jorddiger besigti-
ges, så påvirkning af digerne kan minimeres i projektet. 

I fortidsmindebeskyttelseszonen skal arbejder udføres, så oplag af materiel og materialer 
ikke foregår indenfor zonen. 
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12.6.1 Overvågning 

Da påvirkninger er kendte og lokale, vurderes der ikke at være behov for overvågning. 

12.7 Sammenfatning 

De to overpløjede gravhøje i projektområdet vurderes kun marginalt påvirkede, men de-
res tilstedeværelse kan medføre behov for arkæologiske forundersøgelser i området.  

Enkelte beskyttede sten- og jorddiger kan blive påvirket af nedgravning af kabel. En på-
virkning kan dog afværges ved styret underboring, eller der skal søges dispensation fra 
Museumslovens beskyttelse. 

Nedgravning af kabel langs Esrumvej vil medføre gravearbejder indenfor fortidsmindebe-
skyttelseszonen omkring de tre fredede fortidsminder, men ikke påvirke selve fortidsmin-
derne. Gravearbejder indenfor fortidsmindebeskyttelseszone kræver dispensation fra be-
skyttelsen.  

Det udlagte værdifulde kulturmiljø vil blive påvirket ved opsætning af solcellepaneler og 
etablering af levende hegn. Påvirkningen vurderes at være mindre, da det alene er det 
yderste hjørne af arealet, der visuelt afskæres fra indblik fra Holmenevej.  

Det nedgravede kabel vil ikke påvirke fortidsmindebeskyttelseszonen i driftsfasen, da ter-
ræn er genetableret, og der ikke er nogen synlige installationer over terræn. 
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13 FRILUFTSLIV, BEFOLKNING OG SUNDHED 
Projektets påvirkning af de rekreative forhold, befolkningen og dens sundhed i anlægsfa-
sen og driftsfasen beskrives i dette afsnit.  

Refleksioner er beskrevet i afsnittet Landskab, visualisering og lys som en visuel påvirk-
ning. Påvirkningen kan også opfattes som en påvirkning af befolkningen. 

13.1 Metode og datagrundlag 

Der er i kortlægningen taget afsæt i tilgængelig information om de eksisterende rekreative 
forhold. Informationer om de eksisterende forhold og udpegninger er sket via Helsingør 
Kommuneplan, PlanData, Danmarks Miljøportal, udinaturen.dk og Helsingør Kommunes 
hjemmeside. 

Projektets påvirkninger på de rekreative forhold er vurderet for både anlægs- og driftsfa-
sen. 

I driftsfasen vil der være et magnetfelt omkring de nedgravede kabler, der er vurderet på 
baggrund af katalog: Magnetfelternes størrelse ved forskellige type højspændingsanlæg 
(Elbranchens Magnetfeltudvalg). 

Af hensyn til den videnskabelige usikkerhed omkring mulige sundhedseffekter ved lang 
tids eksponering for magnetfelter anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip i 
forhold til placering af nye højspændingsanlæg i nærheden af bl.a. boliger og omvendt. 

Forsigtighedsprincippet indebærer, at nye højspændingsanlæg ikke bør opføres tæt på 
eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres nærmere, 
men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. 

Magnetfeltudvalget og Kommunernes Landsforening har i deres fælles vejledning anbefa-
let en grænse på 0,4 µT, hvor magnetfeltet bør udredes nærmere. 

13.2 Eksisterende forhold 

Nærmeste beboelsesejendom er beliggende 5 m fra projektområdet. 

13.2.1 Rekreative forhold 

Der er ingen offentligt tilgængelige stier eller seværdigheder i projektområdet eller dets 
nærmeste omgivelser. 

Langs Esrumvej og Klostermosevej er der cykelstier, der i Fingerplanen er udpeget som 
overordnet cykelsti med regional betydning. 

13.2.2 Magnetfelt 

I den sydligste del af projektområdet er der en højspændingsledning, der medfører et 
magnetfelt i nærheden af kablet. 

13.3 Vurdering af påvirkninger af projektet i anlægsfasen 

Magnetfelter vil først optræde i driftsfasen og er derfor ikke vurderet i anlægsfasen. 
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13.3.1 Sydvendt alternativ 

Rekreative forhold 

Da der ikke er nogen rekreative interesser i projektområdet, er der ingen påvirkning af de 
rekreative interesser. 

13.3.2 Øst-vestvendt alternativ 

Rekreative forhold 

Som for sydvendt alternativ. 

13.3.3 Kabeltracé 

Ved nedgravning af kabel i Esrumvej og Klostermosevej kan anlægsarbejder berøre cy-
kelstier her. Det skal sikres, at der til enhver tid er mulighed for at anvende cykelstierne, 
evt. ved midlertidig omlægning. 

13.4 Vurdering af påvirkninger af projektet i driftsfasen 

13.4.1 Sydvendt alternativ 

Rekreative forhold 

Projektområdet vil være indhegnet i driftsfasen og ikke være tilgængeligt for offentlighe-
den. Da der ikke er nogen rekreativ adgang til området i dag, vil dette ikke medføre en på-
virkning. 

Magnetfelt 

Omkring transformere dannes et magnetfelt, der dog hurtigt bliver mindre, da de mange 
magnetfelter fra transformeren delvis udligner hinanden. Der vil ikke være et magnetfelt 
over 0,4 µT uden for indhegningen af transformeren, og der vil derfor ikke være en miljø-
påvirkning fra magnetfeltet.  

13.4.2 Øst-vestvendt alternativ 

Rekreative forhold 

Som for sydvendt alternativ. 

Magnetfelt 

Som for sydvendt alternativ. 

13.4.3 Kabeltracé 

Der vil ikke være nogen påvirkning af de rekreative interesser i driftsfasen. 

Magnetfelt 

Et magnetfelt over 0,4 µT vil forekomme 1-3 m fra midten af kablerne afhængigt af, om de 
lægges ved siden af hinanden eller i trekant. Der er ingen boliger inden for så kort afstand 
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fra kabeltracé, og der er derfor ingen borgere, der vil blive påvirket af magnetfelt fra kab-
ler. 

13.5 Kumulative virkninger 

Der er ikke andre kendte projekter i området, der kan påvirke de rekreative interesser el-
ler medføre magnetfelter, og der vil derfor ikke være kumulative effekter. 

13.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Ved anlægsarbejder på Esrumvej og Klostermosevej skal det sikres, at der til enhver tid 
er mulighed for at anvende cykelstierne, evt. ved midlertidig omlægning. 

13.6.1 Overvågning 

Der er ingen væsentlige påvirkninger af de rekreative interesser eller fra magnetfelter, og 
der vurderes derfor ikke at være behov for at overvåge påvirkningerne. 

13.7 Sammenfatning 

Etableringen af solcelleparken vil ikke påvirke de rekreative forhold, og magnetfelter fra 
de elektriske installationer vil ikke strække sig ud over projektområdet i en størrelse, der 
ligger over den anbefalede grænse for forsigtighedsprincippet. 

Etablering af kabel til transformerstation vil foregå langs veje, herunder veje med cykelsti. 
Hvis cykelsti påvirkes, skal der sikres gode forhold for afvikling af cykel- og gangtrafik i 
anlægsfasen. 

I driftsfasen vil der være et lille magnetfelt omkring det nedgravede kabel, der strækker 
sig så kort fra kablet, at det ikke vil påvirke eksisterende eller planlagte boliger, institutio-
ner mv. 
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14 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING 
I dette afsnit opsummeres de afværgeforanstaltninger, der er fremkommet under miljø-
konsekvensvurderingen for henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen. Der er desuden 
nævnt forslag til projektoptimering, der mere har karakter af anbefalinger. 

14.1 Anlægsfasen 

Det skal sikres, at de kortlagte biologisk værdifulde træer langs kabeltracé ikke påvirkes 
ved nedgravning af kabel. 

Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger for natur, fauna 
og flora, udover dem der allerede er indarbejdet i projektet i form af paddehegn ved ned-
gravning af kabel langs Esrumvej og Klostermosevej, hvis arbejder her udføres i den peri-
ode, hvor padderne er aktive. 

Ved jordarbejder på kortlagte arealer eller i nærheden af kortlagte arealer, hvor der er vi-
den eller mistanke om forurening, er det væsentligt at tage de nødvendige forholdsregler 
vedrørende arbejdsmiljø, herunder at undgå direkte jordkontakt, da jordforurening kan ud-
gøre sundhedsmæssig risiko ved direkte jordkontakt.   

Ved jordarbejder i og langs eksisterende veje kan det erfaringsmæssigt forventes, at ra-
batjorden inden for 1-2 m fra asfaltkanten vil være lettere forurenet med olieprodukter, 
tungmetaller og benz(a)pyren fra støv, sprøjt og afstrømning fra vejbanen. Forureningen 
vil typisk være opkoncentreret i de øverste 10-30 cm rabatjord, men forureningskoncen-
trationerne vil aftage ned gennem jordprofilet.  

Afgravet jord, som stammer fra landbrugsarealer og naturarealer, som ikke er område-
klassificeret eller kortlagt, kan som udgangspunkt håndteres frit, hvis ikke der er mistanke 
om eller kendskab til forurening. Der er ikke mistanke om forurening på arealerne i pro-
jektområdet. Det betyder, at der ikke skal udtages jordprøver som dokumentation over for 
myndighederne. Modtageren af eventuel overskudsjord kan dog kræve dokumentation for 
jordens renhed i form af analyser.  

I fortidsmindebeskyttelseszonen skal arbejder udføres, så oplag af materiel og materialer 
ikke foregår indenfor zonen. 

Ved anlægsarbejder på Esrumvej og Klostermosevej skal det sikres, at der til enhver tid 
er mulighed for at anvende cykelstierne, evt. ved midlertidig omlægning. 

14.1.1 Anbefalinger 

I anlægsfasen ved planlægning og udførelse af kabeltracé skal områdeklassificerede og 
kortlagte arealer vurderes i forhold til forurenet jord, og der skal generelt udvises agtpågi-
venhed i forhold til forurening. 

Hvis det ansvarlige arkæologiske museum vurderer, at der er brug for undersøgelse af 
dele af projektområdet eller kabeltracé, bør disse anbefalinger følges, så projektet eventu-
elt kan tilpasses endnu ukendte arkæologiske værdier. 

I forbindelse med detailprojektering af nedgravning af kabel bør sten- og jorddiger besigti-
ges, så påvirkning af digerne kan minimeres i projektet. 
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14.2 Driftsfasen 

Den allerede valgte beplantningsstrategi fra dispositionsforslaget er væsentlig for at mind-
ske anlæggets visuelle støj i det eksisterende landskab. Dette ses tydeligt på visualiserin-
gerne uden beplantningstiltag. Foruden skærmning af visuel støj, skærmer beplantnings-
bælterne med tiden også risikoen for refleksion og genskin. 

De tekniske bygværker, som kan anes på de forskellige visualiseringer af den nye solcel-
lepark, vil blive begrønnet eller være i jordfarver, som komplimenterer eller indpasser sig 
med naturens farver for at minimere visuel støj.  

En vigtig afværgeforanstaltning ift. refleksion og genskinsgener er antirefleksbehandlin-
gen af alle solcellepaneler, som det også fremgår af dispositionsforslaget, samt beplant-
ningsbælter, som kan afskærme for de refleksioner, der med lille risiko kan forekomme på 
trods af antirefleksbehandling. 

14.2.1 Anbefalinger 

Driftsplanen for projektområdets natur bør revideres med jævne mellemrum, så den kan 
tilpasses de arter, der indvandrer og trives i området. 

Af visualiseringerne fremgår det, at anlægget de første år vil være markant fremtrædende 
i landskabet. Man kunne derfor overveje at prioritere etableringen af beplantningsbæl-
terne i anlægsprocessen, således at randbeplantning til offentligt areal eller naboer plan-
tes tidligt eller som det første i processen (selvfølgelig på optimalt plantetidspunkt). Der-
udover kunne man overveje valg af plantestørrelser og kvalitet til randbeplantningerne for 
at fremme væksten. 

14.3 Overvågning 

Der er ikke fundet forhold, der kræver overvågning under anlæg og drift, bortset fra ved 
jordarbejder i kabeltracé, hvor der er viden eller mistanke om forurening. I disse tilfælde 
skal arbejde udføres under fuldt miljøteknisk tilsyn af kvalificeret firma. 
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15 KUMULATIVE EFFEKTER 
Der er ikke andre projekter i projektområdet eller kabeltracé, der vil have påvirkning af 
plante- og dyrelivet, de visuelle forhold, forurenet jord, støj, de kulturhistoriske interesser 
eller de rekreative interesser og magnetfelter, der kan kumulere med anlæg og drift af sol-
cellepark og kabeltracé. 
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16 MANGLER VED MILJØKONSEKVENSVURDERINGEN 
Der er ikke identificeret væsentlige mangler i grundlaget for miljøkonsekvensvurderingen. 
De tilgængelige data vurderes tilstrækkelige til at vurdere miljøpåvirkningen fra projektet. 
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt A: Fra udkanten af Skibstrup landsby mod syd
Visualisering A, Sydvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod syd fra bygrænsen til Skibstrup. I dag er landskabet præget af en meget åben karakter 
indrammet af det levende hegn mod vest. I horisonten ser man højspændingsmasterne, som i dag er det mest 
dominerende tekniske anlæg i området.
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Visualisering A: Anlægget uden afskærmende beplantning

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det sydvendte anlæg vender næsten ryggen til Skibstrupvej og til selve Skibstrup, 
hvilket også betyder, at risikoen for genskin i denne retning er stort set ikke muligt. Anlægget vil blive skærmet af et 
beplantningsbælte, som ses på følgende visualiseringer.
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Her ses anlægget med en forholdvis ung beplantning. Anlægget vil være synlig de 
første par år og den åbne karakter forandres.

Visualisering A: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Efter beplantningen er vokset til, vil man muligvis kunne skimte anlægget inde 
bagved og naturligvis være mere synligt efter løvfald om end dog stadig sløret. Den åbne karakter, som der er i dag 
forandres og Skibstrupvej bliver indrammet til begge sider af levende hegn, som en ny rumlig korridor i landskab.

Visualisering A: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt A: Fra udkanten af Skibstrup landsby mod syd
Visualisering A, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod syd fra bygrænsen til Skibstrup. I dag er landskabet præget af en meget åben karakter 
indrammet af det levende hegn mod vest. I horisonten ser man højspændingsmasterne, som i dag er det mest 
dominerende tekniske anlæg i området.
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg vil syne som et dominerende tæppe lagt ud over 
marken og grundet terrænet vil vinklerne syne mere forskelligartede end det sydvendte anlæg, Dette er tydeligere fra 
nogle af de andre standpunkter. Men selve anlægget vil blive skærmet af et beplantningsbælte, som ses på følgende 
visualiseringer. 

Visualisering A: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Selvom anlægget er markant lavere end det sydvendte vil det stadig være 
at syne de første år til beplantningen vokser til. Derudover vil de mindre transformerstationer også være markant mere 
synlige fra Skibstrupvej, som det er udlagt i dispositionsforslaget fra januar 2021. 

Visualisering A: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Efter beplantningen er vokset til vil det være minimalt, hvad der kan skimtes 
gennem beplantningen, muligvis de højere transformerstationer som står langs Skibstrupvej. Men ellers jf. beskriv. til 
det sydvendte anlæg mht. rumlig karakterændring og årstidspåvirkning af synlighed.

Visualisering A: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til



12

Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt B: Fra Skibstrupvej mod nord ind mod Skibstrup

Eksist. forhold:  Kig mod nord op mod Skibstrup, som knapt kan anes i baggrunden. Den åbne flade vil med etableringen 
af den nye solcellepark “forsvinde“ og nye rumligheder i landskabet vil blive markante, jf. følgende visualiseringer. 

Visualisering B, Sydvendt anlæg



13

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det sydvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag for bl.a., at 
få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering B: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Anlægget vil de første år være betydeligt indtil beplantningen vokser til. Den åbne 
karakter mod øst forsvinder og med tiden vil Skibstrupvej være flankeret af levende hegn på begge sidder, som en ny 
indgangskorridor til Skibstrup.

Visualisering B: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Når beplantningen er vokset til er det tydeligt, at den visuelle karakter og rumlige 
oplevelse ændres markant. Grundet de høje solcellepaneler, vil det være sandsynligt, at man stadig kan skimte toppen 
nogle steder, men det vil ikke være dominerende, da beplantningsbæltet og de eksisterende levende hegn vil være mest 
dominerende for den visuelle karakter.

Visualisering B: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt B: Fra Skibstrupvej mod nord ind mod Skibstrup
Visualisering B, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod nord op mod Skibstrup, som knapt kan anes i baggrunden. Den åbne flade vil med etableringen 
af den nye solcellepark “forsvinde“ og nye rumligheder i landskabet vil blive markante, jf. følgende visualiseringer. 
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): De øst-vendte paneler ses her uden beplantning og afskærmende tiltagfor 
bl.a., at få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering B: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Selvom det øst-vestvendte anlæg er betydeligt lavere end det sydvendte 
anlæg, kan det virke mere visuelt støjende langs Skibstrupvej, bl.a. pga. vinklerne og synligheden af de mindre 
transformerstationer, der står langs med Skibstrupvej.

Visualisering B: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Når beplantningen er vokset til er det, som skrevet før, tydeligt, at den 
visuelle karakter og rumlige oplevelse ændres markant. De lavere solcellepaneler, vil det gøre det mere usandsynligt, 
at kunne skimtes gennem beplantning, dog vil transformerstationerne, muligvis være at syne enkelte steder. Men 
det dominerende træk vil være det nye beplantningsbælte samspil med eksisterende, som også beskrevet under 
visualiseringen af det sydvendte anlæg.

Visualisering B: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt C: Indkig fra Holmenevej mod nord

Eksist. forhold:  Et af de særlige indkig fra Holmenevej mod nord.

Visualisering C, Sydvendt anlæg
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det sydvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag for bl.a., at 
få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering C: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det første stykke tid vil det være svært at syne den nye beplantning, hvor 
solcellerne vil fremstå markant i landskabet. Det lange kig bliver tildels afbrudt, men der vil dog forsat være en 
fornemmelse af åbne og lukkede rum langs Holmenevej, og den visuelle karakter forandres ikke markant, som ved 
standpunkt D.  Højspændingsmasterne og solcelleparken kan virke visuelt støjende i landskabet.

Visualisering C: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Indkigget bliver mere roligt, når beplantningsbæltet er vokset til og selve 
solcelleanlægget vil blive svært at syne - efter løvfald vil den dog kunne skimtes.

Visualisering C: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt C: Indkig fra Holmenevej mod nord
Visualisering C, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Et af de særlige indkig fra Holmenevej mod nord.
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag 
for bl.a., at få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering C: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg ligger som et tæppe henover landskabet, hvor 
vinklerne på anlægget på afstand kan virke bølgende modsat det sydvendte anlæg, som lægger mere stringent i 
landskabet. Det stringente kan virke mere roligt eller styret, hvor det bølgende tæppe af solcellerne faktisk kan virke 
mere støjende eller rodet på trods af højde-forskellen, og derfor kan det øst-vendte anlæg virke en smule mere visuelt 
støjende end det sydvendte indtil beplantningsbælterne vokser til og afskærmer anlægget. 

Visualisering C: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg):  Indkigget bliver mere roligt, når beplantningsbæltet er vokset til og selve 
solcelleanlægget vil blive svært at syne - efter løvfald vil den dog kunne skimtes.

Visualisering C: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt D: Fra Holmenevej og op mod det nye byggefelt 

Eksist. forhold:  Kig mod nord fra Holmenevej - et af de forholdsvis langstrakte kig mod det åbne landskab. Mod øst (th.i 
billedet) planlægges det nye byggefelt for koblinghus, El-patronbygning samt en større transformer station.

Visualisering D, Sydvendt anlæg
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg):  Det sydvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag for bl.a., at 
få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. Højden af anlægget fjerner 
al indblik i landskabet.

Visualisering D: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Foran anlægget plantes et 10 m bredt beplantningsbælte, hvor anlægget vil være 
betydeligt synligt og dominerende, indtil beplantningen vokser til. Byggefeltet for de nye tekniske byværker vil ikke være 
muligt at syne i baggrunden fra et øjenhøjdeperspektiv.  

Visualisering D: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Anlægget vil om muligt kunne skimtes gennem beplantningen med en panelhøjde 
på 4 m. Den rumlige og visuelle karakter forandres fuldstændigt. 

Visualisering D: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt D: Fra Holmenevej og op mod det nye byggefelt 
Visualisering D, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod nord fra Holmenevej - et af de forholdsvis langstrakte kig mod det åbne landskab. Mod øst (th.i 
billedet) planlægges det nye byggefelt for koblinghus, El-patronbygning samt en større transformer station.
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Visualisering D: Anlægget uden afskærmende beplantning

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag 
for bl.a., at få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj.  Th. i billedet 
anes de nye bygninger i baggrunden.
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Visualiseringer // Skibstrup Solcellepark

Visualisering D: Anlægget med et ungt beplantningsbælte

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg):  Foran anlægget plantes et 10 m bredt beplantningsbælte, hvor anlægget 
vil være betydeligt synligt og dominerende, indtil beplantningen vokser til. Byggefeltet for de nye tekniske byværker vil 
også være muligt at syne i baggrunden.  
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Visualisering D: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Anlægget vil om muligt kunne skimtes gennem beplantningen særligt de 
bagvedliggende, som ligger højere i terræn. Den rumlige og visuelle karakter forandres fuldstændigt. 
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Introduktion

Nærværende notat er en konsekvensvurdering af den 
rumlige og visuelle indvirkning på landskabet i og 
omkring Skibstrup ved etablering af en ny solcellepark, 
Skibstrup Solcellepark.

Vurderingen og visualiseringerne foretages på baggrund 
af Forsyning Helsingørs fremlagte dispositionsforslag 
fra januar 2021. I dispositionsforslaget redegøres for 
mulige tekniske løsninger og konsekvenser for området 
i forbindelse med etableringen af anlægget. Udlægget af 
projektområdet for solcelleparken kan ses på side 5. 

Landskabet omkring Skibstrup er udpeget som særligt 
værdifuldt landskab, og en ny solcellepark af denne 
størrelse vil derfor nødvendigvis have en synlig 
indvirkning på landskabet, hvilket vil blive belyst 
nærmere i dette notat.

Baggrund
Forsyning Helsingør ønsker at bidrage til den lokale 
grønne omstilling og hjælpe den vedvarende energi på 
vej. Det er en del af ejerstrategien for selskabet og Hel-
singør Kommunes klima- og miljøhandlingsplan. Derfor 
præsenterede Forsyning Helsingør i sommeren 2020 
idéen om at etablere en solcellepark ved Skibstrup Af-
faldscenter. 

Solcelleparken vil kunne dække strømforbruget hos 
godt halvdelen af kommunens husstande og samtidig 
producere varme til fjernvarmenettet. 

Helsingør Kommunes byråd besluttede på Byrådsmøde 
d. 1. juli 2020 at igangsætte planarbejdet og i 
overensstemmelse med § 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse 

nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(herefter miljøvurderingsloven) er det besluttet, at der 
skal gennemføres en miljøvurdering af planerne og 
udarbejdes en miljørapport. Nærværende notat er et 
baggrundsdokument til disse.

Metode
Med udgangspunkt i Helsingør Kommunes kortlægning 
og Landskabsanalyse for området fra 2012 samt 
besigtigelse af området beskrives og vurderes de 
landskabelige konsekvenser af dispositionsforslaget fra 
januar 2021 for Skibstrup Solcellepark.
 
Forud for vurderingen redegøres kort for landskabets 
tilstand, styrke, sårbarhed og særlige visuelle og rumlige 
karakterer. 

Til konsekvensvurderingen udarbejdes fotobearbejdede 
visualiseringer fra nøje udvalgte offentlige tilgængelige 
fotostandpunkter til at vurdere og illustrere anlæggets 
visuelle og rumlige indpasning samt konsekvenser i det 
eksisterende landskab. Visualiseringerne er lavet på 
baggrund af en renderet digital 3d model for at højne 
nøjagtigheden for mål- og størrelsesforhold.

For vurdering projektets påvirkning af natur- og 
kulturgrundlag samt planmæssige bindinger i 
landskabet henvises til selve miljørapporten samt 
miljøkonsekvensrapporten.
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Skråfoto af Skibstrup og omegn. Den hvide stipling indikerer arealet for den fremtidige Skibstrup Solcellepark.

Skibstrup

Ålsgårde

Skibstrup Affaldscenter

Kysten
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

De overordnede landskabstræk

Projektområdet for den nye solcellepark ligger i 
kommunens største sammenhængende landbrugs-
område med åbne landbrugsarealer. I kommunens 
landskabsanalyse betegnes karakterområdet som 
landbrugssletten. 

Den forholdsvis åbne karakter står i kontrast til de 
omkringliggende områder med kystbyerne og Hornbæk 
Plantage mod nord, som danner en højtliggende 
afgrænsning præget af bevoksning. Fra vest til øst 
omkranses karakterområdet af områder præget 
af skov, hvilket forstærker oplevelsen af den åbne 
landbrugsslette. Se figur side 7.

Helsingør Kommune beskriver karakterområdet således:

“Der er stor variation i de forskellige 

delområder, men særligt karakteristisk 

er område 1A, hvis store flade, med jævnt 

terræn med veje, diger og levende hegn 

langs udskiftningstidens marker, har høj 

formidlings-værdi. Her kan man opleve 

lange kig over den åbne dyrknings flade, 

der står i kontrast til det øvrige landskab, 

der er mere sammensat med flere levende 

hegn. Horneby Ås og Holmenevej løber 

som en smal ”rygrad” gennem området.                                                                       ”

Som særligt karakteristisk udpeges delområde 1a i 
kommunens landskabsanalyse, hvori projektområdet for 
den nye solcellepark ligger. Projektområdet ligger i den 
nordøstlige del af delområde 1a og afskæres af Horneby 
Ås mod sydvest.
 
I del område 1a er det særligt de stjerneudstykkede 
landsbyer (bl.a. Skibstrup), vej- og markstrukturer med 
levende hegn, som understøtter disse, der er definerende 
for landskabskarakteren, hvor der er bevaret en klar 
grænse mellem landskab og bymæssig bebyggelse.  

Landskabet giver indtryk af at være uforstyrret og 
afdæmpet i forhold til visuel støj og i forhold til 
Helsingør Kommunes øvrige landskaber, er landskabet 
karakteriseret som et enkelt, roligt landskab med store 
træk af dyrkningsfladernes åbne vidder og tydelige 
kulturhistoriske landskabsspor og strukturer.

I det store billede vurderes landskabskarakterens 
styrke derfor at være særligt karakteristisk med en god 
tilstand særligt omkring Borsholm, Saunte og Horserød 
pga. den ringe grad af udstykning og høj grad af 
mulighed for formidling vedr. landskabets tilblivelse og 
bosættelseshistorie. 

Landskabskarakterens sårbarhed er høj - særligt 
fladerne omkring de stjerneudstykkede landsbyer 
er sårbare overfor ethvert tiltag, de bryder med den 
oprindelige ejendomsstruktur. Tilplantning kan afskære 
de lange kig ud over de åbne vidder, som er særligt 
karakterisk for området.
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Landskabskarakterområder ved Skibstrup og omegn. Områderne er angivet som i Helsingør Kommunes 
Landskabsanalyse fra 2012. Den hvide stipling indikerer arealet for den fremtidige Skibstrup Solcellepark.

Kystbyerne

Kystbyerne

Landbrugsslette

Landbrugsslette

Delområde 1a

Delområde 1a

Hornbæk

Ålsgårde

Hornbæk plantage

Horneby Ås

Projekt

Delområde 1b

Delområde 1d

Delområde 1c

Delområde 1e

Dam- og skovland

Sø- og skovland

Å- og søland
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Skibstrupvej mod syd. T.v. i fotoet ses de højtliggende åbne marker, hvorpå den nye solcellepark planlægges. I 
baggrunden syner de markante højspændingsmaster, der går gennem området og t.h. et af de markante levende hegn 
som et særligt rumligt og visuelt element i landskabet. 
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Terrænet i og omkring projektområdet for den nye solcellepark, i 2 m intervaller fra laveste punkt i kote 20.00 NØ til 
kote 48.00 ved Skibstrup Affaldscenter.
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Særlige rumlige og visuelle forhold i og omkring projektområdet for den nye solcellepark.

Projektgrænse
for den nye 

solcellepark

Levende hegn
Markant i 

landskabet

Levende hegn
Tydelige i 

landskabet

Indikation af
 levende hegn

Meget utydeligt i 
landskabet

Mosaik bevoksninger 
særligt langs 
Holmenevej

Større markante 
bevoksninger

Særlige indkig
i landskabet

se fotos på flg. 
sider, den stiplede 

pil illustrerer at 
man ikke kan syne 
terrænet, men kun 

bagvedliggende  
højere elementer, så 

som levende hegn

Højspændingsmaster
Markante elementer i 

landskabet

Skibstrup

Skibstru
pvej

Højderyg

Gørlundevej

Holmenevej

Skibstrup 
Affaldscenter

Ikke offentligt 
tilgængeligt areal
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Særlige rumlige og visuelle forhold

Zoomer man nærmere på selve projektområdet, er 
det tydeligt at se, at projektområdet ligger på de 
stjerneudskiftede landbrugsjorde. Se figur side 10. 
Men fra øjenhøjdeperspektiv er levnene ikke nær så 
tydelige, hvilket bl.a. forstyrres af højspændingen der går 
gennem området, og skaber lidt visuel støj i det ellers 
rolige landskab. Af Landskabsanalysen fra 2012 er det 
planen, at højspændingsledningerne skal graves ned og 
efterlade et mere uberørt landskab.

Grænsende til den østlige del af projektområdet er 
landskabet præget af større spredt bevoksning, der 
ligger forholdsvis lavt i terrænet (se figur side 9) samt 
Skibstrup Affaldscenter. Projektområdet er derfor ikke at 
syne fra Gørlundevej. En del af Skibstrup Affaldscenter 
ligger ved grænsen til den nye solcellepark med et 
højdepunkt i terræn ca. 10m over projektområdet, men 
den del af affaldscenteret er ikke offentligt tilgængelig.

Mod sydvest for projektområdet ligger Horneby Ås. 
Horneby Ås løber som en svag forhøjning gennem 
landskabet langs Holmenevej, dog ikke højere end 
projektområdet ligger, dvs. man fra åsen kigger op 
mod projektområdet. Se figur side 9.  Åsens geologiske 
formation er ikke fremtrædende i sig selv og opfattes 
derfor ikke som et markant geologisk spor. Til gengæld er 
den spredte bebyggelse og tilknyttede mosaikbevoksning 

særligt karakteristisk for oplevelsen af landskabet langs 
Holmenevej. Her opleves vekselvirkningen mellem åbent 
og lukket landskab markant med indkig til de åbne 
marker, hvorpå solcelleparken planlægges. Se figur side 
10 samt fotos side 12-13. Terrænforholdene betyder dog, 
at man ikke kan se de åbne markers fulde udstrækning, 
da der er et højdepunkt ca. midt på arealet. Se figur side 
9.

Skibstrup Landsby ligger forholdsvis lavt i terrænnet og 
med bebyggelse, haver og anden bynær bevoksning, er 
det fra landsbymidten svært at syne projektområdet i 
øjenhøjde, selvom det grænser helt op til landsbyen. 

Skibstrups lavere placering i landskabet betyder derfor 
også, at landsbyen ikke syner markant ude fra oplandet 
nær projektområdet. Den tydeligste indsigt er fra 
højdepunktet på Skibstrupvej, hvor de levende hegn 
leder hen mod byen. 

Udover indkiggene fra Holmenevej som særlige 
rumlige og visuelle forhold, er de levende hegn og 
bevokningsstrukturer langs Skibstrupvej også med til 
at definere de særlige rumlige og visuelle forhold i og 
omkring projektområdet og ikke mindst som en del af et 
større landskabskarakterområde. Se foto side 8.
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Indkig i landskabet fra Holmenevej. Mellem mosaik-bevoksningerne kan man skimte marken i baggrunden, hvor på den 
nye solcellepark planlægges.
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Indkig i landskabet fra Holmenevej. Mellem mosaik-bevoksningerne kan man skimte marken i baggrunden, hvor på den 
nye solcellepark planlægges. På fotoet nederst vil solcelleparken dække hele det nu synlige mark-areal. 
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Anlægsbeskrivelse

Dispositionsforslaget for Skibstrup Solcellepark 
fremlægger 2 alternativer for disponeringen af 
solcelleanlægget, se tv.. Øv. tv. er solcellerne placeret 
sydvendt og ne. tv. er solcellerne placeret øst-vestvendt. 

Panelerne
Anlægget består af blålige solpaneler som monteres 
på markstativer, der opstilles i parallelle rækker med 
ensartet udseende og hældning. Der arbejdes med to 
mulige tekniske løsninger, et anlæg med sydvendte 
paneler på faste stativer i øst-vest vendte rækker og 
et med øst- og vest-vendte paneler i nord-sydvendte 
rækker, som vist t.v. 

Friarealet mellem rækkerne af solpaneler kan variere alt 
efter optimering, men vil sandsynligvis dimensioneres så 
en almindelig bil kan køre imellem dem.

Den maksimale højde på anlægget kan blive op til 4 
meter afhængigt af endeligt design. 

Panelerne vil enten være rammeløse eller indrammet i 
en aluminiumsramme. På visualiseringerne vises de med 
aluminiumsramme.  
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Alle glasflader er antirefleksbehandlet, både for at 
optimere produktionen, men også for at minimere 
genskinsgener for omkringboende og trafikanter.

Byggefelt for større tekniske bygværker
Der er for de 2 alternativer forslået 2 forskellige steder for  
byggefelt til anlæg af: 

• Transformerstation (ca.  625 indhegnet areal) 
• Koblingshus med tagterrasse ( ca. 144 kvm, H: 6 m* 

(dispositionsforslag: 4 m) ) 
• Elpatronsbygning (ca. 160 kvm, H: 8 m* 

(dispositionsforslag: 7 m)) 
• P-plads til 1 bus samt 4 biler

I skrivende stund er placeringen af byggefeltet blevet 
flyttet til et areal ved Skibstrup Affaldscenter, jf. kort 
på side 17. Derfor vurderes og visualiseres kun denne i 
dette notat. Desuden er bygningshøjderne ændret ifht. 
oplægget i dispåostionsforslaget fra januar 2021.. 

Beplantning og disponering af landskab
Dispositionsforslaget fremlægger en tre-delt strategi for 
beplantningen og disponeringen af landskabet.

1.  at bevare mest mulig af eksisterende beplantning 
og læhegn. 

2. etablere nye beplantningsbælter mod veje og skel. 
3. etablere græsarealer med fårehold og områder med 

blomster og græsarter, som kan øge mulighederne 
for større og mere mangfoldigt fugle og dyreliv 
(under solcellerne)  

Det er Forsyning Helsingørs mål, at der tænkes øget 
biodiversitet ind i arealerne omkring solcelleanlægget. 
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Påvirkning af landskabet

Særlige rumlige og visuelle forhold
Beplantnings- og landskabsdisponeringen for den nye 
solcellepark tager udgangspunkt i dispositionsforslaget 
fra januar 2021, side 20, og danner rammerne for begge 
alternativer. Se figur side 17.

Der etableres nye beplantningsbælter på hhv. 5 og 
10 meters bredde, som udadtil med tiden vil skærme 
for solcelleparkens tekniske anlæg. Men samtidig 
vil beplantningsbælterne også skærme for den åbne 
karakter, der er i dag, særligt fra Skibstrupvej og forkorte 
eller helt afskære de indblik, der er i landskabet fra 
Holmenevej. Se figur side 17 og følgende visualiseringer.

Langs Skibstrupvej og ud til Holmenevej ved 
fotostandpunkt D etableres et 10m bredt 
beplantningsbælte bestående af lavere buske i 2-3 m 
fuldvoksen højde ud til vejen og lidt højere buske og 
træer længere fra vejen i 3-5 m fuldvoksen højde. Med 
30 m afstand plantes større træer, som eksempelvis eg 
eller skovfyr placeret min. 6 m fra vejen af hensyn til 
trafiksikkerhed. Se principsnit på side 19.  
 
Disse steder vil forandres markant i karakter og rumlig 
oplevelse;  fra de lange åbne kig mod hhv. syd-øst og 
nord til en mere lukket og omsluttet rumlig korridor.

Bæltet langs Skibstrupvej bliver en pendant til 
eksisterende levende hegn, som indikerer tidligere tiders 
stjerneudstykning og ændring af kulturlandskabet - og 
understøtter dermed på sin vis sporerne i landskabet. 
Ligesom der inde i solcelleparken bliver lagt op til at 
forlænge og forstærke et eksisterende levende hegn. 

Fra øst vil anlægget være skærmet af Skibstrup 
Affaldscenter samt et større grønt areal med skov- og 

kratbevokning syd for. Foruden afstanden fra Gørlundevej  
til anlægget, ligger arealet også væsentligt lavere end 
selve anlægget, og det vil derfor også være sværere 
at syne anlægget i øjenhøjde mellem eksisterende 
bevoksning. 

Fra selve Skibstrup, som ligger lavere i terræn, vil der 
være ganske få og små indkig til anlægget, som dog 
hurtigt vil blive skærmet af nye beplantningsbælter. Også 
her er der foreslået en bredde på 10 m beplantning fra. 
 
De få indblik, der vil være ind til anlægget fra offentligt 
tilgængeligt areal, vil tydeligvis ændre visuel karakter 
pga. af de tekniske anlæg og kan virke visuelt støjende i 
et landskab som indtil nu har været præget af et roligt og 
monotont landbrugslandskab. 
 
Reflektion
Følgende vurdering er baseret på generel viden om 
refleksioner fra solcelleanlæg. Der er ikke udarbejdet 
konkrete undersøgelser i forhold til Skibstrup 
Solcellepark.

Alle glasflader på solcelcellepanelerne er iflg. 
dispositionsforslaget antirefleksbehandlet for at 
minimere genskinsgener for omkringboende og 
trafikanter.

Et solcellepanel er bygget til at absorbere lyset og er 
af samme årsag behandlet med et antireflektorisk 
glaslag, som tilsammen gør, at et solcellepanel ikke 
giver generende genskin. Intensiteten af refleksioner 
fra eksempelvis et solcellepanel vil variere afhængig 
af årstid og skydække, da refleksionen afhænger af 
mængden af lys, der når overfladen. 
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Den nye beplantnings og landskabsdisponerings betydning for de rumlige og visuelle forhold i og omkring projektområdet. 
(efter Dispositionsforslaget fra januar 2021, side 20) Jf. side 10 for sammenligning med eksisterende forhold.

Projektgrænse
for den nye 

solcellepark

Fotostandpunkter
for visualisering

Græszone,
5 m

Beplantningsbælte, 
10 m

Eksisterende 
levende hegn

Markant i 
landskabet

Beplantningsbælte,
5 m

Eksisterende 
levende hegn

styrkes af 
supplerende 
beplantning

Beplantningsbælte,
15 m

Indikation af
 levende hegn, 
forlænges og 
forstærkes af 
supplerende 
beplantning

Supplerende
beplantning

Udstrækningen af 
de særlige indkig

i landskabet
forkortes/ afskæres 

helt ved standpunkt D

Græs- og blomstereng

Højspændingsmaster
Markante elementer i 

landskabet

Byggefelt, flyttet efter 
dispositionsforslag fra 

Januar 2021

Skibstrup

Skibstru
pvej

Gørlundevej

Holmenevej

Skibstrup 
Affaldscenter

Ikke offentligt 
tilgængeligt areal

Højderyg

D

C

B

A

A-D

1 2 3 4 5 6
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Der er en risiko for reflekteret sollys i jordniveau ved 
sydvendte anlæg, som her, med relativ stejl hældning 
- særligt ved høj sommersol. Ved øst-vestvendte anlæg 
med relativ lav hældning, som her, er der en risiko for 
refleksioner af sollys i jordniveau ved lav sol midt på 
dagen om vinteren samt sommer morgen/aften, hvor 
solen går om mod nord.  Det skal tilføjes, at den mest 
kritiske disponering af anlæg for genskin er øst-
vestvendte særligt med relativt stejle montagevinkler, 
hvilket derfor bør undgås, for at minimere genskinsgener.
(Teknologisk Institut, 2014*) 

Men risikoen mindskes selvfølgeligt af 
antirefleksbehandlingen og de refleksioner, der må 
forekomme, afskærmes af beplantningsbælterne, når de 
er vokset til. 

Derfor vurderes det, at refleksioner i forhold til 
landskabet vil være meget lokale, hvis disse 
overhovedet vil forefindes grundet beplantning og 
antirefleksbehandling.

*Notat udarbejdet af Teknologisk Institut i 2014: ”Notat vedrørende 
refleksion fra solcelleanlæg”

Visualisering og valg af fotostandpunkter
På de følgende sider præsenteres visualiseringer af hhv. 
det sydvendte anlæg og det øst-vestvendte anlæg fra 4 
forskellige fotostandpunkter.

Det sydvendte anlæg visualiseres i maks. højden 4 m 
og det øst-vestvendte i højden 2 m, som beskrevet i 
Dispositionsforslaget fra januar 2021.

Begge forslag er visualiseret uden beplantning, med en 
ung beplantning samt når beplatningen er vokset til, 
eftersom anlæggene de første år efter etableringen vil 

være markant mere synlige i landskabet.

De 4 fotostandpunkter er nøje udvalgt på baggrund af 
eksisterende landskabskarakter, rumlige og visuelle 
oplevelser fra offentligt tilgængeligt areal. På figuren 
forrige side, er fotostandpunkterne markeret.

Fotostandpunkter: 

A: Fra udkanten af Skibstrup landsby mod syd
Viser, hvordan landskabet skifter karakter i bygrænsen 
men også, hvordan det nye beplantningsbælte kan 
spille sammen med de eksisterende omgivelser og 
eksisterende levende hegn.

B: Fra Skibstrupvej mod nord ind mod Skibstrup
Viser karakterændringen i landskabet fra den åbne 
mark til en mere lukket og indrammet karakter ind mod 
Skibstrup

C: Indkig fra Holmenevej mod nord/Skibstrup
Viser anlæggets visuelle indvirkning på eksisterende og 
karakteristiske indkig mellem læhegn og bevoksning 
mod nord. Skibstrup synes ikke fra Holmenevej i dag 
grundet terræn og bevoksning. 

D: Fra Holmenevej og op mod det nye byggefelt
Viser anlæggets visuelle indvirkning på eksisterende og 
karakteristiske indkig mellem læhegn og bevoksning 
mod nord samt synligheden af de fremtidige elpatrons- 
og koblingsbygninger samt transformerstation. Her bliver 
indkigget helt afskåret, hvor fra standpunkt C bliver 
indkigget kun forkortet. 
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Tværsnit af beplantningsbæltet, der etableres omkring anlægget. 
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt A: Fra udkanten af Skibstrup landsby mod syd
Visualisering A, Sydvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod syd fra bygrænsen til Skibstrup. I dag er landskabet præget af en meget åben karakter 
indrammet af det levende hegn mod vest. I horisonten ser man højspændingsmasterne, som i dag er det mest 
dominerende tekniske anlæg i området.
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Visualisering A: Anlægget uden afskærmende beplantning

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det sydvendte anlæg vender næsten ryggen til Skibstrupvej og til selve Skibstrup, 
hvilket også betyder, at risikoen for genskin i denne retning er stort set ikke muligt. Anlægget vil blive skærmet af et 
beplantningsbælte, som ses på følgende visualiseringer.
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Her ses anlægget med en forholdvis ung beplantning. Anlægget vil være synlig de 
første par år og den åbne karakter forandres.

Visualisering A: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Efter beplantningen er vokset til, vil man muligvis kunne skimte anlægget inde 
bagved og naturligvis være mere synligt efter løvfald om end dog stadig sløret. Den åbne karakter, som der er i dag 
forandres og Skibstrupvej bliver indrammet til begge sider af levende hegn, som en ny rumlig korridor i landskab.

Visualisering A: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt A: Fra udkanten af Skibstrup landsby mod syd
Visualisering A, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod syd fra bygrænsen til Skibstrup. I dag er landskabet præget af en meget åben karakter 
indrammet af det levende hegn mod vest. I horisonten ser man højspændingsmasterne, som i dag er det mest 
dominerende tekniske anlæg i området.
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg vil syne som et dominerende tæppe lagt ud over 
marken og grundet terrænet vil vinklerne syne mere forskelligartede end det sydvendte anlæg, Dette er tydeligere fra 
nogle af de andre standpunkter. Men selve anlægget vil blive skærmet af et beplantningsbælte, som ses på følgende 
visualiseringer. 

Visualisering A: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Selvom anlægget er markant lavere end det sydvendte vil det stadig være 
at syne de første år til beplantningen vokser til. Derudover vil de mindre transformerstationer også være markant mere 
synlige fra Skibstrupvej, som det er udlagt i dispositionsforslaget fra januar 2021. 

Visualisering A: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Efter beplantningen er vokset til vil det være minimalt, hvad der kan skimtes 
gennem beplantningen, muligvis de højere transformerstationer som står langs Skibstrupvej. Men ellers jf. beskriv. til 
det sydvendte anlæg mht. rumlig karakterændring og årstidspåvirkning af synlighed.

Visualisering A: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt B: Fra Skibstrupvej mod nord ind mod Skibstrup

Eksist. forhold:  Kig mod nord op mod Skibstrup, som knapt kan anes i baggrunden. Den åbne flade vil med etableringen 
af den nye solcellepark “forsvinde“ og nye rumligheder i landskabet vil blive markante, jf. følgende visualiseringer. 

Visualisering B, Sydvendt anlæg
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det sydvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag for bl.a., at 
få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering B: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Anlægget vil de første år være betydeligt indtil beplantningen vokser til. Den åbne 
karakter mod øst forsvinder og med tiden vil Skibstrupvej være flankeret af levende hegn på begge sidder, som en ny 
indgangskorridor til Skibstrup.

Visualisering B: Anlægget med et ungt beplantningsbælte



31

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Når beplantningen er vokset til er det tydeligt, at den visuelle karakter og rumlige 
oplevelse ændres markant. Grundet de høje solcellepaneler, vil det være sandsynligt, at man stadig kan skimte toppen 
nogle steder, men det vil ikke være dominerende, da beplantningsbæltet og de eksisterende levende hegn vil være mest 
dominerende for den visuelle karakter.

Visualisering B: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fotostandpunkt B: Fra Skibstrupvej mod nord ind mod Skibstrup
Visualisering B, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod nord op mod Skibstrup, som knapt kan anes i baggrunden. Den åbne flade vil med etableringen 
af den nye solcellepark “forsvinde“ og nye rumligheder i landskabet vil blive markante, jf. følgende visualiseringer. 
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): De øst-vendte paneler ses her uden beplantning og afskærmende tiltagfor 
bl.a., at få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering B: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Selvom det øst-vestvendte anlæg er betydeligt lavere end det sydvendte 
anlæg, kan det virke mere visuelt støjende langs Skibstrupvej, bl.a. pga. vinklerne og synligheden af de mindre 
transformerstationer, der står langs med Skibstrupvej.

Visualisering B: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Når beplantningen er vokset til er det, som skrevet før, tydeligt, at den 
visuelle karakter og rumlige oplevelse ændres markant. De lavere solcellepaneler, vil det gøre det mere usandsynligt, 
at kunne skimtes gennem beplantning, dog vil transformerstationerne, muligvis være at syne enkelte steder. Men 
det dominerende træk vil være det nye beplantningsbælte samspil med eksisterende, som også beskrevet under 
visualiseringen af det sydvendte anlæg.

Visualisering B: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Fotostandpunkt C: Indkig fra Holmenevej mod nord

Eksist. forhold:  Et af de særlige indkig fra Holmenevej mod nord.

Visualisering C, Sydvendt anlæg
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det sydvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag for bl.a., at 
få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering C: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Landskabsvurdering & visualisering // Skibstrup Solcellepark

Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Det første stykke tid vil det være svært at syne den nye beplantning, hvor 
solcellerne vil fremstå markant i landskabet. Det lange kig bliver tildels afbrudt, men der vil dog forsat være en 
fornemmelse af åbne og lukkede rum langs Holmenevej, og den visuelle karakter forandres ikke markant, som ved 
standpunkt D.  Højspændingsmasterne og solcelleparken kan virke visuelt støjende i landskabet.

Visualisering C: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Indkigget bliver mere roligt, når beplantningsbæltet er vokset til og selve 
solcelleanlægget vil blive svært at syne - efter løvfald vil den dog kunne skimtes.

Visualisering C: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Fotostandpunkt C: Indkig fra Holmenevej mod nord
Visualisering C, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Et af de særlige indkig fra Holmenevej mod nord.
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag 
for bl.a., at få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. 

Visualisering C: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg ligger som et tæppe henover landskabet, hvor 
vinklerne på anlægget på afstand kan virke bølgende modsat det sydvendte anlæg, som lægger mere stringent i 
landskabet. Det stringente kan virke mere roligt eller styret, hvor det bølgende tæppe af solcellerne faktisk kan virke 
mere støjende eller rodet på trods af højde-forskellen, og derfor kan det øst-vendte anlæg virke en smule mere visuelt 
støjende end det sydvendte indtil beplantningsbælterne vokser til og afskærmer anlægget. 

Visualisering C: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg):  Indkigget bliver mere roligt, når beplantningsbæltet er vokset til og selve 
solcelleanlægget vil blive svært at syne - efter løvfald vil den dog kunne skimtes.

Visualisering C: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Fotostandpunkt D: Fra Holmenevej og op mod det nye byggefelt 

Eksist. forhold:  Kig mod nord fra Holmenevej - et af de forholdsvis langstrakte kig mod det åbne landskab. Mod øst (th.i 
billedet) planlægges det nye byggefelt for koblinghus, El-patronbygning samt en større transformer station.

Visualisering D, Sydvendt anlæg
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg):  Det sydvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag for bl.a., at 
få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj. Højden af anlægget fjerner 
al indblik i landskabet.

Visualisering D: Anlægget uden afskærmende beplantning
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Foran anlægget plantes et 10 m bredt beplantningsbælte, hvor anlægget vil være 
betydeligt synligt og dominerende, indtil beplantningen vokser til. Byggefeltet for de nye tekniske byværker vil ikke være 
muligt at syne i baggrunden fra et øjenhøjdeperspektiv.  

Visualisering D: Anlægget med et ungt beplantningsbælte
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Fremtidige forhold (sydvendt anlæg): Anlægget vil om muligt kunne skimtes gennem beplantningen med en panelhøjde 
på 4 m. Den rumlige og visuelle karakter forandres fuldstændigt. 

Visualisering D: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til
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Fotostandpunkt D: Fra Holmenevej og op mod det nye byggefelt 
Visualisering D, Øst-vestvendt anlæg

Eksist. forhold:  Kig mod nord fra Holmenevej - et af de forholdsvis langstrakte kig mod det åbne landskab. Mod øst (th.i 
billedet) planlægges det nye byggefelt for koblinghus, El-patronbygning samt en større transformer station.
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Visualisering D: Anlægget uden afskærmende beplantning

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Det øst-vestvendte anlæg ses her uden beplantning og afskærmende tiltag 
for bl.a., at få en fornemmelse af beplantningsstrategiens betydning for mulig refleksion og visuel støj.  Th. i billedet 
anes de nye bygninger i baggrunden.
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Visualisering D: Anlægget med et ungt beplantningsbælte

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg):  Foran anlægget plantes et 10 m bredt beplantningsbælte, hvor anlægget 
vil være betydeligt synligt og dominerende, indtil beplantningen vokser til. Byggefeltet for de nye tekniske byværker vil 
også være muligt at syne i baggrunden.  
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Visualisering D: Anlægget efter beplantningsbæltet er vokset til

Fremtidige forhold (øst-vestvendt anlæg): Anlægget vil om muligt kunne skimtes gennem beplantningen særligt de 
bagvedliggende, som ligger højere i terræn. Den rumlige og visuelle karakter forandres fuldstændigt. 
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Afværgeforanstaltninger

Afskærmning og visuel støj
Den allerede valgte beplantningsstrategi fra 
dispositionsforslaget er væsentlige for at mindske 
anlæggets visuelle støj i det eksisterende landskab. 
Dette ses tydeligt på visualiseringerne uden 
beplantningstiltag.

Foruden skærmning af visuel støj, skærmer 
beplantningsbælterne med tiden også risikoen for 
refleksion og genskin samt skaber bedre forhold for 
dyr, som insekter, flagermus, fugle, små pattedyr og 
hjortevildt.

Ved valg af det sydvendte anlæg kunne man overveje 
at justere højden til maks. 3 m, således de fleste busk-
plantninger vil kunne dække i fuldvoksen højde.

Valg af plantestørrelser og kvalitet mm.
Af visualiseringerne fremgår det, at anlægget de første 
år vil være markant fremtrædende i landskabet. Man 
kunne derfor overveje at prioritere etableringen af 
beplantningsbælterne i anlægsprocessen, således at 
randbeplantning til offentlig areal eller naboer plantes 
tidligt eller som det første i processen (selvfølgelig 

på optimal plantetidspunkt). Derudover kunne 
man overveje valg af plantestørrelser og kvalitet til 
randbeplantningerne for at fremme væksten.

Beklædning og materialevalg af tekniske bygværker
De tekniske bygværker, som kan anes på de forskellige 
visualiseringer af den nye solcellepark, kan med fordel 
beklædes med matrialevalg som komplimenterer eller 
indpasser sig med naturens farver, for at minimere visuel 
støj. Der er ikke fastlagt materialevalg endnu, og derfor 
kommenteres dette ikke yderligere.

Refleksion
En vigtig afværgeforanstaltning ifht. refleksion 
og genskinsgener er antirefleksbehandlingen 
af alle solcellepaneler, som det også fremgår af 
dispositionsforslaget, samt beplantningsbælter, som 
kan afskærme for de refleksioner, der med lille risiko kan 
forekomme på trods af antirefleksbehandling.
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Opsamling

Den nye solcellepark vil have en markant indvirkning på 
de rumlige og visuelle forhold nær Skibstrup. Særligt fra 
Skibstrupvej vil forandringen være tydeligst. Udsynet 
over den åbne mark vil blive flankeret af et levende hegn. 
Men et levende hegn, der vil flugte med tidligere tiders 
stjerneudstykning, som bl.a. også er karakteristisk for 
området. Den åbne karakter, som primært kan opleves 
fra Skibstrupvej forsvinder. Det nye beplantningsbælte 
vil sammen med eksisterende levende hegn skabe en 
korridor-fornemmelse op mod/ud af Skibstrup Landsby.

De særlige indkig fra Holmenevej afskæres ligeledes 
af de nye beplantningsbælter, men der vil fortsat være 
en fornemmelse af vekselvirkningen mellem åbne og 
lukkede landskabsrum, når man bevæger sig langs med 
Holmenevej.

Indtil beplantningsbælterne vokser til, vil den nye 
solcellepark være synlig fra offentligt areal og kan 
virke visuelt støjende.  Hvor det øst-vestvendte anlæg 
kan virke mere støjende pga. bølgende vinkler og det 
sydvendte mere roligt/styret på trods af højdeforskellen. 
Dog vil det lavere øst-vestvendte anlæg hurtigere blive 
afskærmet af beplantningsbælterne, når de vokser til.

Idet at Skibstrup Solcellepark anvender paneler, 
som er antirefleksbehandlede, og at der etableres  
afskærmende beplantning, vurderes det, at refleksioner 
i forhold til landskabet vil være meget lokal, hvis disse 
overhovedet vil forefindes grundet beplantning og 
antirefleksbehandling.

De nye beplantningsbælter er væsentlige for den 
landskabelige indpasning af det nye anlæg, både som 
afskærmende tiltag, men også for at binde eksisterende 
landskabsstrukturer sammen og skabe en ro, som 
ligeledes er kendetegnende for den overordnede 
landskabskarakter.

Med bevaring og styrkelse af beplantningsstrukturerne 
fra stjerneudstykningen kan Skibstrup Solcellepark ses 
som et led i udviklingen af vores forsyningslandskaber og 
overgangen fra monokulturelle dyrkede landbrugsflader 
til energiforsyningsanlæg med biodiversitetsfremmende 
arealer og korridorer. 
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Besigtigelsesnotat Skibstrup Solcelleanlæg 

I følgende notat fremlægges data fra besigtigelser af områder i og omkring det kommende 
solcelleanlæg. Ved en række feltbesøg er områderne undersøgt for eksisterende værdier og 
muligheder for placering af biodiversitetsskabende elementer i det kommende anlæg. 
 
Solcelleanlægget skal etableres på en grund med få registrerede naturværdier. Der er dog en 
række naturområder rundt om det kommende anlæg og de frie arealer i anlægget kan derfor 
indgå som spredningskorridorer, fødesøgningsområder og endda levesteder for de vilde dyr og 
planter fra nærområdet.  
 

Der er udført undersøgelser af padder ad to omgange, dels slutningen af april, hvor der primært 

er eftersøgt æg, dels starten af juni, hvor haletudser samt adulte individer er eftersøgt. 

Området er herudover undersøgt for egnede levesteder for bilag-IV arter som markfirben og 

flagermus.  

Notatet indeholder en kort beskrivelse af de besøgte områder samt en vurdering af områdernes 

potentiale som levested.  

Notatet indeholder også en beskrivelse af naturforholdende langs det tracé, hvor elkablet fra 

solcelleanlægget skal nedlægges. Tracéet starter i den sydlige del af solcelleanlægget og 

bevæger sig gennem landskabet mod Helsingør. Tracéet går delvis i eksisterende 

ledningsforløb og vil primært følge offentlige veje. 
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Projektområdet med omgivende vandhuller er besigtiget 27. april samt 1. juni. 

Tracé er besigtiget 14. juni samt 13. juli. 

 

Besigtigelse af projektområde 

Metode 

Centralt findes et §3-vandhul og der er en række tidvist vandfyldte lavninger som kan være 
levested for padder. De levende hegn i og rundt om området kan være vigtige levesteder for 
mindre pattedyr og insekter.  
§3-vandhullet har ikke været besigtiget af myndighederne i nyere tid, heller ikke de tidvist 
vandfyldte lavninger.  
 
 

 

Figur 1. Vandhuller og vandløb der er besigtiget over de to feltbesøg. i alt er 13 vandhuller besigtiget. 

 
Der er på luftfoto identificeret flere vandhuller og grøfter, der kan være yngle- eller rastested for 
stor vandsalamander samt andre paddearter. Heraf er undersøgt 8 nærmeste vandhuller i april 
og yderligere 5 vandhuller i juni. 
 
Feltundersøgelse af vandhuller mv: 
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Der er udført feltbesøg med eftersøgning efter padder over to omgange: 
 

1. 27. april. Ved første besøg foretages en levestedsvurdering og eftersøgning af 

paddeæg samt voksne individer på alle 8 potentielle lokaliteter, jf. fig. 1. 

Besigtigelsestidspunktet afhænger af vejret i marts og april og skal foregå en dag uden 

megen blæst eller nedbør. 

2. 1.  juni. Ved andet besøg er der foretaget eftersøgning af padders haletudser, samt 

voksne individer. Undersøgelserne er udført på de lokaliteter, der efter 1. besøg er 

vurderet egnede levesteder (yngle og rast) for padder, samt yderligere egnede 

lokaliteter i nærheden. 

 
Eftersøgningen af padder foregår efter retningslinjerne i TA-17. 
 
 
 
Andre naturundersøgelser, projektområdet: 
 
Området er vurderet i forhold til egnede yngle- og rastesteder for bilag IV arter. Områdets 
spredningsveje til og fra vandhullet er vurderet, og der er undersøgt hvor nye spredningsveje 
kan etableres. Herudover er især de levende hegn, stendiger og ældre træer vurderet som 
levesteder for flagermus, mindre pattedyr og insekter. Eventuelle andre fredede/sjældne arter er 
noteret ved den generelle gennemgang af arealerne. 
 
 
 

Fra TA-17, Padder, 
2018 
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Flagermus:  
 
Flagermus yngle– og rastesteder må ikke forstyrres eller ødelægges. I forbindelse med 
besigtigelser for padder i april/maj, er der udført besigtigelse af områdets træer for at vurdere 
om der er egnede raste- eller ynglehabitater for flagermus. Hvis projektet fælder egnede raste- 
eller ynglesteder, skal de undersøges af to omgange, for at afklare forekomsten af 
flagermusaktiviteten i området. Eftersøgningen af flagermus foregår efter retningslinjerne i TA-
A04 med bilag samt forvaltningsplan for flagermus. 
 

Resultater 

Centralt findes et §3-vandhul og der er en række tidvist vandfyldte lavninger som kan være 
levested for padder. De levende hegn i og rundt om området kan være vigtige levesteder for 
mindre pattedyr og insekter. Rundt om projektområdet er flere søer og vandhuller med 
potentiale som levested for padder. 
 
Vandhullerne er nummeret 1 til 8 jf. Figur 1. 
 

 

Figur 1 Vandhuller I området. Hvide streger indikerer læhegn. 

 
Besigtigelse af projektområdet 27.april: 
Alle læhegn er gennemgået ved visuel inspektion. Stort set alle læhegn indeholder gamle træer 
og buske med stor biologisk værdi. 

Solcelleanlægget med de 
omgivende naturområder. Rød 
prik viser vandhul med tidligere 
registrering af spidssnudet frø. Blå 
prikker er vandhuller der er 
undersøgt med nummer 1-8. 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 
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I læhegnene er der flere steder stendiger, hvoraf flere er med rig fauna. 
Der er ikke observeret egnede levesteder for markfirben. 
 
De opdyrkede arealer rummer ingen botaniske værdier og er ikke et egnet levested for arter af 
interesse. Der er flere veksler fra hjortevildt, som bevæger sig hen over arealet og der er 
enkelte fugle som anvender området til fouragering.  
 

 

Figur 2. Oversigt over værdifulde træer og dyreveksler.§3 natur taget med. 

 
Vandhullerne 1-8 er i det følgende gennemgået og beskrevet: 
 
Vandhul 1: 
Et større, gravet vandhul med klart vand. Vandhullet er omgivet af plantet skov med en mindre 
lysning omkring. Nordlige del med en del pilebuske. Den sydlige og vestlige del med høje 
græsser og urter.  
Der er en del skjulesten i vandet, hvor der også er ægklumper fra spidssnudet frø. Der er en del 
af ægklumperne som har misdannede haletudser og hvor gele er ”støvet” – et tegn på der har 
været mange partikler eller hård frost. Der er også mange døde haletudser på bunden af søen. 
Der er et rørtilløb fra vest.  
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Figur 2. Vandhul 1. 

 
Arter ved vandhul: Almindelig hanekro, knippestar, vejbred skeblad, kærtidsel, manna sødgræs, 
almindelig hundegræs, canadisk gyldenris, birk, lysesiv, tudsesiv, dueurt, bredbladet 
dunhammer, engrørhvene, vandmynte, krybhvene, rød svingel, gråpil og birk. 
 

 

Figur 3. Paddeæg - de er uudviklede og der er flere døde larver. 

 
Vandhul 2:  
Lavning på mark – tør ved besigtigelse.  
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Figur 4. Vandhul 2 

 
Vandhul 3: 
Tilgroet vandhul i hestefold. Dybt hul med stejle sider. En smule vand i bunden, som er uklart og 
ildelugtende.  
 

 

Figur 5. Vandhul 3. 

Tykt lag dynd i bunden. Tilgroet med gråpil, manna sødgræs, ager tidsel, stor nælde, hindbær, 
brombær, bredbladet dunhammer, eng rapgræs, eg, rød el, seljepil, lodden dueurt. Ingen 
padder.  
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Vandhul 4: Mindre, delvist tilgroet vandhul. Er i forbindelse med vandhul 5 via gl. grøft. Østlige 
del er lysåben med et fint vandspejl og hængesæk af dunhammer og andre kraftige urter. Der er 
en artsrig bredvegetation, men vandet er ret uklart (brunt) og der er en del ænder og gæs.  
 

 

Figur 6. Vandhul 4. 

Arter: almindelig star, dyndpadderok, mosebunke, mannasødgræs, krybhvene, tagrør, birk, 
gråpil, bredbladet dunhammer, lysesiv, bladmosser. 
Der er ikke set æg, haletudser eller adulte individer af padder. 
 
Vandhul 5: Delvist tilgroet vandhul, hvor den sydlige holdes lysåben. Virker næringsberiget – 
der er fodring i kanten og en del ænder og gæs. Der er set fisk i vandet og der er forbindelse til 
mosen mod øst via grøfter. 
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Figur 7. Vandhul 5. 

Arter: næbstar, dyndpadderok, tagrør, birk, gråpil, knippestar, lysesiv, krybhvene, kærtidsel, 
dunhammer, bladmosser. 
Der er ikke set padder i vandhullet.  
 

Vandhul 6: Udtørret, mindre vandhul i lavning. 

 

Figur 8. Vandhul 6. 

Vandhul 7: Næsten udtørret lavning. Græsdomineret, våd lavning med en smule vand. Der er 

æg fra but- og spidssnudet frø, men de er ved at udtørre. 
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Figur 9. Vandhul 7. 

Arter: Krybhvene, lysesiv, rajgræs, fløjlsgræs, tigger ranunkel, dueurt. 

 

Vandhul 8: Gammel mergelgrav. Tørt hult i krat. Hullet er 2-3 meter dybt og relativt lysåbent. 

Der er flere fodertønder i kanten, sliksten og foderhæk. Der er en del affald i hullet – sten og 

grene, beton evt. asbest.  

 

Figur 10. Vandhul 8. 

Arter: fuglekirsebær, almindelig hyld, seljepil, almindelige hundegræs, kruset skræppe, rajgræs, 

almindelig syre, hejrenæb, engrottehale. 
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Levende hegn: 

Områdets levende hegn og krat er gennemgået for at undersøge hvilke levesteder og 

naturværdier der findes.  

De levende hegn er generelt karakteriserede ved at have mange gode levesteder. Der er 

mange stendynger, stendiger, kvasbunker, store og små gamle træer med hulheder og skader 

og så er der også en del blomstrende plantearter i og i forbindelse med de levende hegn. 

Nedenfor er præsenteret de karakteristiske elementer fra flere af de fine hegn. 

 

 

Figur 11. De mindre levende hegn, som findes i de centrale og sydlige dele, har generelt mange sten og 
kvasbunker. Der er spredte gamle træer, især fuglekirsebær. 
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Figur 12. Sydlige hegn med flere ældre træer og store fuglekirsebær. Der er flere fine stenbunker. 

 

Figur 13. Række af prunus-arter mod genbrugspladsen. De tidligt-blomstrende arter er vigtige fødekilder til 
insekter. 
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Figur 14. Nord-sydgående hegn i den nordlige del med mange gamle fuglekirsebær og tjørn. Hegnet har 
mange hule træer og stenbunker. 

 

Figur 15. Mod øst er der flere gamle egetræer som står i det levende hegn med stendige og flere markante 
dyreveksler. Træerne har meget stor biologisk værdi. 
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Figur 16. Den vestlige del er flankeret af et fint læhegn med stendige. Der er et rigt insektliv og flere ældre 
træer. 

 

Besigtigelse 1. juni: 

Områdets vandhuller og andre naturværdier er gennemgået på baggrund af 1. 

besigtigelsesrunde. Herudover blev en række vandhuller mod vest, som ikke blev besigtiget i 1. 

runde undersøgt da lodsejerne kendte til forekomster af padder. 

Vandhullerne er udvalgt efter 1. padderegistrering, hvor vandhullerne blev vurderet til at være 

egnede til padder.  

Vandhul 4: Rigt liv i og omkring vandhullet, der har ret fast bund. Af guldsmede bl.a. blå libel, 

håret mosiakguldsmed og almindelig vandnymfe. Søen blev arronderet med ketcher; der fanget 

larver af skrubtudse og butsnudet frø. 
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Figur 3. Vandhul 4. 

Vandhul 5: Vandhullet er med fisk og med blødere bund. Vandet er grumset. Søen er arronderet 

og der er ketcheret efter padder. Der blev ikke fanget nogen padder. Der er registreret 

spidssnudet frø i 1990 og lodsejer mener at arten stadig findes i søen. Hverken den eller andre 

padder er fundet ved besigtigelserne.  
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Figur 4. Vandhul 5. 

Ejer oplyser, at der tidligere på sæsonen har været salamandre og kvækkende frøer. Vandhullet 

må antages at være ynglevandhul for spidssnudet frø stadigvæk, med der er generelt meget få 

haletudser i vandhullerne i år, så de kan have gemt sig i vegetationen på modsatte bred, der 

ikke er fremkommelig. Guldsmede er samme arter som i det nordlige vandhul. 

Vandhul 6, 7 og 8 er besigtigede, men udtørrede.  
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Figur 5. Vandhul 6. 

 

Et mindre vandløb umiddelbart syd for vandhul 6 er besigtiget. Vandløbet er kanaliseret og med 

stejle brinker. Vandløbet er ikke egnet som levested for spidssnudet frø og stor 

vandsalamander, men vil kunne anvendes som spredningskorridor.  
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Figur 6. Vandløb syd for projektområdet. pil viser området hvor det indsatte foto er taget. 



   

 

 

19 (33) 
 
NOTAT 

FEJL! HENVISNINGSKILDE IKKE 

FUNDET.  

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

 

Figur 7. Undersøgte vandhuller ved besøg i juni. 

I den vestlige del er der dels et vandhul, som tidligere er besøgt, hvor der var æg fra 

spidssnudet frø, men hvor alle æggene var gået til. Dels er en række andre vandhuller besøgt, 

for at undersøge den potentielle udbredelse af den lokale bestand af spidssnudet frø og andre 

padder.  

Det tidligere besøgte vandhul 1 er med meget klart vand, men blød bund med lugt af 

svovlbrinte. Der er mange insekter mv. i vandhullet og en del guldsmede i luften. I nærheden af 

vandhullet er fundet 2 adulte spidssnudet frø. Der er ikke fundet larver eller adulte padder i 

selve vandhullet.  

Vandhul i have, vandhul 9: Meget klarvandet vandhul med mange levesteder til padder: 

skjulesten, lysåben vegetation i hele vandhullet. Der er rigt liv af insekter. En enkelt larve af 

spidssnudet frø fanget. Der er herudover fisk og et blishønepar. 

Vandhul vest for have, vandhul 10: Mindre vandhul med meget svingende vandstand. Der er 

stort set ingen vegetation, men klart vand og gode lysforhold – man kan se hele vandsøjlen og 

der er hverken fanget eller set paddelarver.  

Vandhul nord for vej, vandhul 11: Meget klarvandet med meget mos og en del trådalger. Der er i 

øvrigt en del vegetation. Gode forhold for padder – lavt vand med lav skråning mod nord. Fund 

af lille vandsalamander i vandkanten. 
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Vandhul mod nord, vandhul 12: lille lukket vandhul, stejle sider og skygget af høj vegetation. 

Vandet plumret med tykt dyndlag på bunden. Hesteigle. 

Vandhul mod vest, vandhul 13: Fint, klarvandet med liden siv og almindelig sumpstrå. Lav 

vanddybde med spredte, store sten. Meget egnet til padder, men ingen padder fundet. Stor 

aktivitet af guldsmede. 

 

Besigtigelse af trace 

Tracéet er undersøgt ad to omgange hhv. 14. juni og 13. juli, hvor der er gode forudsætninger 

for at finde og vurdere levesteder for forskellige arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området Teglstrup Hegn og Hammermølle skov, herunder stor vandsalamander og stor 

kærguldsmed som er fundet nær tracéet, samt andre fredede, rødlistede og/eller bilag IV-arter. 

Det er også vurderet om tracéet påvirker arealer som kan omfattes af en af de udpegede 

naturtyper.  

Tracéet er delt op i 3 delområder, så det er lettere at holde styr på. Nord for Esrumvej er tracéet 

delt i et nordligt og sydligt område, mens tracéet langs Esrumvej og den grønne vestkile i det 

vestlige Helsingør er et område for sig.  

 

Figur 17. Ledningstracéet syd for projektområdet (rød) er delt op i 3 dele. Violet: nord, nord for Esrumvej, 
Blå: syd, nord for Esrumvej, Orange: Esrumvej og Helsingør. 
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Metode 

Det sydgående ledningstracé er besigtiget til fods. Naturområder og potentielle levesteder for 
bilag IV arter eller andre særligt værdifulde arter er undersøgt. 
 
Der er undersøgt et tracé fra projektområdet i nord, til Helsingør i syd. I den nordlige del er flere 
tracéer undersøgt. Her er tracéet er primært langs veje og marker med krydser også nær 
vandhuller og anden beskyttet natur. Tracéet følger på en delstrækning i den nordlige del et 
tidligere anvendt tracé.   
 
Tracéet løber gennem Natura 2000 området ”Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov”: 
Tracéet gennem Natura 2000 området ligger langs eksisterende landevej.  
Der er ikke kortlagte naturværdier helt ud til vejen. Det er undersøgt, om der er værdifulde 
træer, evt. med flagermus i eller nær det kommende tracé.  
Bilag II-arten grøn buxbaumia har en af sine hovedudbredelser i DK i området og der er set 
efter egnede voksesteder for arten i tracéet. 
 
På den sidste del af tracéet, krydses et område med mange vandhuller moser og vegetation 
med eng- og overdrevspræg. I dette område er der registreret spidssnudet frø, stor 
vandsalamander, stor kærguldsmed og der er registreret markfirben lige nord for området.  
 
Alle områder med naturindhold eller levesteder, der berøres af ledningstracéet, er besigtiget. 
Det sydlige område er gennemgået i juni, hvor det er muligt at finde padder i vandhuller og hvor 
markfirbenenes hanner vil være aktivt magesøgende på varme dage. Området med potentielt 
levested for stor kærguldsmed er besigtiget medio juni og medio juli, hvor arten er på vingerne 
og udfarvet.  

 

 

Resultater 

Nordlige del nord for Esrumvej: Fra nord er der flere undersøgte tracéer – et østligt og et 

vestligt. Det østlige går gennem mark og krat, hvor der bl.a. er flere gamle træer, inden det 

slutter sig til et eksisterende kabel-tracé. Det vestlige går langs veje og i kanten af en hestefold, 

inden det slutter sig til samme kabel-tracé længere mod nordvest. 
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Figur 18. Nordlige del af trace. Der er undersøgt forskellige alternativer. Stjerne angiver gamle træer med 
stor værdi og egnede levesteder for flagermus.  

 

Figur 19. Den nordligste del af øst-traceet på matr.nr. 7d, Skibstrup By, Hellebæk. Mark med flere 
almindelige græslandsarter. Krat mod syd med flere gamle træer og kvas. Der er gamle pil og selje-røn i 
læhegn. 

Øst 

Vest 
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Figur 20. Mod syd i det østlige tracé er der en større, gammel grøft med gamle træer. Flere steder er der 
træ-ruiner - træer som er faldet mere eller mindre sammen. Krat og træer er gode levesteder til flagermus 
og overvintringssteder for stor vandsalamander. 
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Figur 21. Den vestlige del af det nordlige tracé. Grusvejen går gennem et mindre krat, hvor der er en større 
seljepil nær vejen. 

 

 

Figur 22. Den vestlige del af tracéet langs grusvej. Her er der ikke fundet gode levesteder. 
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Sydlige del, nord for Esrumvej: Fra nord er går tracéet først gennem et stort græslandsområde 
med lavninger og syd om vandhul. Herefter krydser tracéet syd for en større mose gennem et 
krat med gamle ege og bøgetræer. Tracéet går gennem krat og græsland sydpå hvor der er et 
åbent græslandsforløb mellem flere moser og vandhuller. Hele tracéet følger et eksisterende 
kabeltracé. Der er flere steder langs tracéet hvor der er naturværdier, især gamle træer. Flere 
steder er græslandsvegetationen med overdrevspræg, uden at være botanisk overdrev.  
 
 

 

Figur 23. Tracé vest for Natura-2000 området. Stjerne angiver gamle træer med stor værdi og egnede 
levesteder for flagermus. 
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Figur 24. Tracéet skal gå via denne græsmark med enkelte lavninger. Der er en bestand af blærestar i 
lavningen her. I baggrunden centralt ses store træer - gamle ege og bøgetræer.  

 

 

Figur 25. Gamle flerstammede bøgetræer sammen med egetræer. I krat syd for §3-mose.  
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Figur 26. Stor eg i krat. 
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Figur 27. Krat øst for Hellebækvej. Liggende dødt ved og flere ældre træer. Der er et ryddet tracé langs sti. 

Figur 28. Græsareal øst for Hellebækvej. Tracé går gennem hestefolde som er domineret af almindelige 
græslandsarter. 
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Figur 29. Læhegn mellem to græslandsområder, begge med heste. Her er flere ældre egetræer. 

 

Figur 30. Tracéet løber sydpå gennem græslandsarealer mellem mose, krat og ridebaner. Ned mod 
Esrumvej føres tracéet langs denne passage  
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Figur 31. Sidste del af tracéet inden Esrumvej. Området er tørt græsland med overdrevspræg. 

 
Sydlige tracé: Langs Esrumvej, igennem Natura 2000-området og skoven Teglstrup Hegn skal 
tracéet føres langs vejen og langs med cykelsti og rabat. Der undersøges for mulige 
påvirkninger af flagermus i gamle træer med hulheder og der undersøges for levesteder for 
arter på udpegningsgrundlaget samt habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget. Herudover 
vurderes tracéet som levested for grøn buxbaumia.  
 

 

Figur 32. Den sydlige del af tracéet 
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Figur 33. Esrumvej gennem Natura 2000-området. Der er ingen træer indenfor det afmærkede tracé. Det 
er ingen arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Grøn buxbaumia, som lever på stærkt nedbrud 
nåletræ, har ingen gode levesteder. 

 

 

Figur 34. Esrumvej i den vestlige del af skoven. Der er en bred kile med cykelsti og rabat mellem vejen og 
skoven. Der er ingen træer indenfor det afmærkede tracé. Det er ingen arter eller naturtyper på 
udpegningsgrundlaget. Grøn buxbaumia, som lever på stærkt nedbrud nåletræ, har ingen gode 
levesteder. 

 
Der blev ikke fundet træer med hulheder – eller andre træer - indenfor tracéet. Der blev ikke 
fundet arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Teglstrup Hegn og der blev ikke set 
gode voksesteder for grøn buxbaumia. 
 
Ved Helsingørs Grønne Vestkile skal tracéet føres langs Klostermosevej og Løvdalsvej. 
Vestkilen samt nærliggende områder er undersøgt for levesteder mv. 
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Figur 35. Vandhul i området. Vandhullerne er egnede levesteder for padder, men kun grøn frø er set.  

Figur 36. Græsland nord for området. Ingen spor efter markfirben, men egnet lokalitet. 
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Figur 37. Vandhullerne er med mange arter af guldsmede. Der blev ikke observeret stor kærguldsmed, 
men vandhullerne er egnede som levesteder. 
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