
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAT 

  
Udkast til §25 tilladelse for solcelleanlæg ved Skibstrup 
Forsyning Helsingør meddeles hermed §25-tilladelse til etablering af et ca. 60 
hektar stort solcelleanlæg ved Skibstrup. Tilladelsen er meddelt i henhold § 25 stk. 
1 i Miljøvurderingsloven og meddeles på baggrund af bygherres ansøgning af 4. 
februar 2021, den offentliggjorte miljøkonsekvensrapport ”Solcellepark ved 
Skibstrup Affaldscenter” (inkl. bilag) samt eventuelle høringsvar i forbindelsen med 
høring af berørte myndigheder og offentligheden. 
 
Baggrund 
Byrådet besluttede den 1. juli 2020 at godkende Forsyning Helsingørs projekt om 
etableringen af et solcelleanlæg på 50-60 hektar ved Skibstrup. 
 
Solcelleanlægget relaterer sig til Vision 2030 om at sikre bedre muligheder for en 
bæredygtig energiforsyning, og bidrager til klimaindsatsen i Helsingør Kommune 
om at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. 
borger pr. år i 2030. 
 
Beskrivelse af projektet 
Projektområdet er placeret i Helsingør Kommune syd for Skibstrup mellem 
Skibstrupvej, Holmenevej og Skibstrup Affaldscenter. Afgræsningen fremgår af 
nedestående kortudsnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selve anlægget består af består af blålige solpaneler monteret på markstativer, der 
opstilles i parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Solpanelerne 
maksimale højde er op til 4 meter over terræn, og kan udformes som enten 
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sydvendte paneler i øst-vestvendte rækker eller som øst- og vestvendte paneler 
monteret som små sadeltag i nordsydvendte rækker. 
 
Foruden solcelleanlægget må der indenfor området etableres anlæg og faciliteter, 
som er nødvendige for anlæggets drift og udvikling. 
 
Ved etableringen af solcelleanlægget plantes der afskærmende grønne 
beplantningsbælter mod naboer og veje.    
 
2. Offentlig høring 
[Her vil fremgå et resume af høringssvarene samt en beskrivelse af høringssvarenes 
indflydelse på afgørelsen]. 
 
3. Vilkår for tilladelsen 
Forsyning Helsingør skal etablere solcelleanlægget i overensstemmelse med de 
fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger som fremgår af 
miljøkonsekvensrapporten. 
 
§ 25 tilladelsen meddeles på baggrund af Forsynings Helsingør anmeldelse af 
projektet af 4. februar 2021 samt miljøkonsekvensrapporten Solcellepark ved 
Skibstrup Affaldscenter”. 
 
Projektet skal desuden overholde den til en hver tid gældende lovgivning, 
herunder Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup.  
 
Tilladelsen er betinget af, at al byggeri og tekniske anlæg i området skal være 
fjernet af Forsyning Helsingør inden ét år efter driften er ophørt, og at 
lokalplanområdet bliver reetableret til nuværende stand 
og er overgået til landbrugsdrift. Herunder skal alle solpaneler, veje, skure og de 
for solcelleanlæggets drift nødvendige teknikbygninger/transformatorstationer og 
andre tilhørende installationer være fjernet.  
 
Fjernelse af al byggeri, tekniske anlæg mv. i området skal ske uden udgift for det 
offentlige. 
 
Hvis det ansvarlige arkæologiske museum vurderer, at der er brug for 
undersøgelse af dele af projektområdet eller kabeltracé, skal disse anbefalinger 
følges, så projektet eventuelt kan tilpasses endnu ukendte arkæologiske værdier.  
 
I forbindelse med detailprojektering af nedgravning af kabel bør sten- og jorddiger 
besigtiges, så påvirkning af digerne kan minimeres i projektet. 
 
Beplantningsbælterne skal i videst mulige udstrækning etableres som det første i 
anlægsprocessen, således at randbeplantning til offentligt areal eller naboer 
vokser til så hurtigt som muligt og mindsker den visuelle støj. 
 
4. begrundelse for afgørelsen 
Tilladelsen meddeles på baggrund af miljøkonsekvensrapportens vurdering om, at 
Solcelleanlægget ved Skibstrup kan etableres og drives uden uacceptable 
påvirkninger af mennesker, miljøet, samfundet mv. 
 
Der er i afgørelsen særligt lagt vægt på følgende: 
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Natur, flora og fauna  
Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i 
projektområdet ved etablering af solcellepark eller nedgravning af kabel. Der er 
ikke væsentlige naturværdier 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 effekt 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 offentlig vej, og her tages de nødvendige hensyn til flora og 
fauna 
 
Landskab, visualisering og lys 
Solcelleanlægget 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.  
 
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.  Indtil beplantningsbælterne vokser til, vil 
den nye solcellepark være synlig fra offentligt areal og kan virke visuelt støjende. 
 
Det lægges desuden stor vægt på, at der er krav om nedtagning efter endt drift. 
 
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, institutioner mv. 
 
5. 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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6. Offentliggørelse 
Afgørelsen om meddelelse af § 25-tilladelse offentliggøres på Helsingør 
Kommunes hjemmesiden på www.helsingor.dk den [dato indsættes]. 
  
7. Klage 
En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den 
er meddelt, jf. Miljøvurderingsloven § 39. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 
som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 
miljøvurderingslovens § 50.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private 
og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.  
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk/start-din-
klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen 
dvs. den [DATO indsættes] Helsingør Kommunes afgørelse kan indbringes for 
domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. 
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