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Identificér jorden



▪ Jorden der anvendes til VE (vedvarende energiprojekter er typisk 
landbrugsjord, der er bortforpagter eller i direkte drift af lodsejer selv

▪ Der skal skabes et overblik over jorden, hvor følgende variable skal 
indgå:

Kommune Ejerlaug Matrikelnummer Antal hektar



Gennemfør
Screening



▪ Screening af jorden for egnethed (en såkaldt konfliktrapport) til VE projekter 
er en tidskrævende proces, der kræver viden om naturbindinger,  
myndighedskrav samt viden om kriterier i den enkelte kommune for denne 
type VE-anlæg.

▪ Der er typisk landskabsarkitekter eller landmålerfirmaer, der kan 
gennemføre disse screeninger. 

▪ Der screenes for naturbindinger, naboer andre tekniske anlæg mv..
▪ På de næste sider indgår eksempler på screeninger foretaget i forbindelse 

med projektet omkring kirkejord på Fyn.



Konfliktrapport
Til højre indgår de kilder der er anvendt til rapporten og nederst 
en indholdsfortegnelse over de mulige konflikter et VE projekt 
kan have. 

Dette arbejde munder ud i nogle kort, som vises på de følgende 
sider.







Vurder
nettilslutning



▪ Nettilslutning er et tema, der fylder mere og mere.
▪ Dvs. muligheden for at anvende strømmen lokalt og få den 

transporteret ud på det fælles el-net
▪ Her laves en minianalyse af transformerstationer i 

lokalområdet og deres ledige kapacitet
▪ Se eksempel på næste side



I denne analyse indgår at der på 
transformerstationen Graderup, der er 
placeret i Middelfart kommune er 100MW 
ledig kapacitet

Derudover fremgår at det er en 150/60/10 kV 
transformerstation, hvilket fortæller at den 
dels indgår i den lokale fordeling af el og 
indgår som overordnet transformer på 
transmissionsnettet

Et projekt på 50 hektar skal bruge ca. 50 MW 
fri kapacitet. Projekter over 100 hektar skal 
netforbindes på det overordnede net, dvs. 
150 kV eller 400 kV



Ansøg om 
planproces



▪ Falder screening af jorden og nettet ud positivt, tages dialog 
med den respektive kommune

▪ Det er typisk planafdelingen
▪ Efter aftale med dem indsendes en ansøgning om 

igangsætning af planproces
▪ Denne skal udvalgsbehandles før den kan igangsættes
▪ Det er Planloven, der regulerer processen
▪ På de næste sider gives et indblik i proces og tid.



Etablering af solceller
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Etablering af solcelleanlæg kræver 
kommunal planlægning

Kommuneplantillæg: 
Udlægger en overordnet planramme

Lokalplan (via bestemmelser og kortbilag): 
Udlægger området til solcelleanlægget med 
tilhørende tekniske anlæg

Lokalplan

Kommuneplantillæg Screening –
miljøvurdering 

af plan

Screening –
miljøvurdering af det 

konkrete projekt Lokalplan

Kommuneplantillæg Screening –
miljøvurdering 

af plan

Screening –
miljøvurdering af det 

konkrete projekt
Lokalplan

Screening –
miljøvurdering 

af plan

Screening –
miljøvurdering af det 

konkrete projekt

Kommuneplantillæg



To miljøvurderinger
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• Kommunen afgør om der skal 
gennemføres miljøvurdering af planer og 
projekt

• Screeningsafgørelser

• Belysning af miljømæssige konsekvenser 
af både planer og projekt

• Herunder projektets virkninger på 
mennesker, fauna og flora, jordbund, 
vand, klima, landskab og kulturarv

• Beskrivelse af afværgeforanstaltninger 
og overvågningsforanstaltninger

Screening –
miljøvurdering 

af plan
Screening –

miljøvurdering af det 
konkrete projekt

Lokalplan Kommuneplantillæg



Planprocess
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Politisk
behandling

Idéfase
Min. 2 uger

Projekt-
ansøgning

Idéoplæg
Udkast til 

planer
Vedtagelse af 

planer

Byggetillladelse

Ibrugtagelse

Offentlig høring 
8 uger

4 ugers
klagefrist

Politisk
behandling

Politisk
behandling

Udarbejdelse
af planer

Screeningsafgøerlser
4 ugers klagefrist

Opsamling
Off. høring

Anlægs-
arbejde



Opførsel og drift



▪ Når der er givet et plangrundlag kan dette påklages i 4 uger
▪ Når de er gået kan der søges byggetilladelse
▪ Herefter kan projektet opføres og gå i drift.
▪ På de næste sider vises nogle faktaark og etablering af 

vindmøller og solceller 



Vindmøller



Vindmøllens dimensioner
og afstandskrav
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Afstandskrav for beboelse til vindmøller
4 x [møllens totalhøjde] meter = X meter

X meter
højde

Rotordiameter
X meter

X meter
højde

Afstandskrav for gratis værditab ved vindmøller
6 x [møllens totalhøjde] meter = X meter

Afstandskrav for VE-bonus ved vindmøller
8 x [møllens totalhøjde] meter = X meter



Støjpåvirkning fra vindmøller
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37/39 dB20 dB 42/44 dB

Boliger i åbent land
Gældende for udendørs opholdsarealer 
op til 15 meter fra beboelse

42 dB (A) ved 6 m/s
44 dB (A) ved 8 m/s

Lavfrekvent støj
Gældende for indendørs støjniveau

20 dB (A) lavfrekvent ved 6 og 8 m/s

Skærpet støjkrav
Områder udlagt/anvendt til boligformål – eller 
landsbylignende bebyggelse af min. 5 boliger

37 dB (A) ved 6 m/s
39 dB (A) ved 8 m/s



(1) Energinet: https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Naar-du-har-et-elanlaeg-i-dit-nabolag-eller-paa-din-grund/Stoej
(2) Miljøstyrelsen: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=noise
(3) Trafikstyrelsen: file:///C:/Users/cbk/Downloads/Jernbaner%20og%20st%C3%B8j.pdf 23

Høre-
tærskel

Stille 
soveværelse

Hvisken,
0,3 m

Normal 
tale, 1 m

Støvsuger, 
1 m

Høj musik, 
diskotek

Smerte-
tærskel

Industristøj
Vejledende støjgrænse ved beboelse: 

40-45 dB(A)
En ændring på 8-10 dB

opleves som en fordobling/
halvering af støjpåvirkningen 

Kritisk niveau
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Motorvej 
+75 dB - Trafikeret motorvej ved 

15 meter²
Jernbane 

90 dB - Forbikørende tog med 
180 km/t ved 25 meter³

Motorvej 
60-65 dB - Trafikeret motorvej 

ved 100 meter²

Solcellepark 
25 dB – Tætteste solpaneler 

ved 230 meter

Hvordan opleves støj?



Solceller



Fra solcelle til forbruger
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Solcelle

DC Current AC Current

Inverter
AC Breaker 
panel

Power Lines 
to Grid



Solcelleparkens design 
og dimensioner
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4-8 
m

3,2 m

10 
m

Almindelige solceller - fixed

2 m
4 m



Solcelleparkens design 
og dimensioner
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Solceller med trackermekanisme

10 m

2 m

4 m3,2 m

8-12 m



Opsummering



▪ Som det er gengivet ovenfor er det en lang proces fra 
landbrugsjord til VE projekt

▪ Jorden skal screenes for egnethed og nettilslutning 
vurderes

▪ Falder det positivt ud kan der ansøges om plangrundlag 
under planloven

▪ Gives der plangrundlag kan der udstedes en byggetilladelse 
og projektet kan etableres



Anbefaling



▪ Kirken råder over store landarealer.
▪ Det er interessant og udgør et potentiale for den grønne 

omstilling.
▪ Hertil kommer en øget indtægt i forpagtning.
▪ Under overskriften ”identificer jorden” viste vi et skema, 

som præsenterer jorden
▪ European Energy modtager gerne sådanne overblik over 

kirkejord fra andre placeringer i Danmark og fortsætter 
gerne samarbejdet, dvs. screener og vurderer 
netmulighederne

▪ Dette uden omkostninger for de lokale menigshedsråd
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