
 

 

Skabelon for VE-retningslinjer 
Denne skabelon er opdelt i 2. Den ene er ”basis oplysninger” og den anden er ”uddybede 
oplysninger”. 
 
Basis oplysninger 
Alle svarende på nedenstående skal skrives efter semikolonet, og uden enheder. 
 
Projekt navn: Sejersbæk Natur og Energi 
Projektadresse: Sejersbæk Kog 
Virksomhedens navn:P/S  Sejersbæk Natur og Energi (under stiftelse) 
Virksomhedens adresse: Kobbervold 1, 6280 Højer 
Kontaktperson: Direktør Mette Pørksen 
Kontaktperson e-mail: kobbervold@gmail.com 
Kontaktperson tlf. nr. 2383 93 76 
 
Antal vindmøller:9 
Højde på vindmøller i meter:180 
Hektar solceller:400 
Forventet årlig elproduktion (MWh):620000 
Forventet AC-kapacitet (MW):300 
Forventet første dato med elproduktion:1.3.26 
 
Uddybende oplysninger 
Alle spørgsmålene er skrevet med fed og givet et nummer. Svarene på spørgsmålene skal 
skrives med ikke fed-skrift under hvert spørgsmål. Man må gerne anvende en punkt opstil- 
ling til sine svar. 
 
1) Har VE-projektet andre afledte og positive natur- og miljøhensyn, herunder ek- 
sempelvis i forhold til drikkevandsinteresser og biodiversitet m.v.? 
Svar: 

 VE-projektet anser det som en forudsætning at der sker en realisering af 
Naturstyrelsens klima-lavbundsprojekt 

 Der opstår vanddækket sump, våde enge, fugtige enge og ekstensive marker med 
øget naturindhold 

 Sejersbæk Kog ekstensiveres med ophør af jordbearbejdning, kunstgødskning, 
udbringning af gylle og sprøjtning med pesticider 

 Store arealer bliver urørt natur med indvandring af vilde dyr og planter 
 Der plantes afskærmende læhegn om solcelleanlæg med hjemmehørende buske 
 Der etableres vandrestier og opholdsområder i Kogen 

 
 
2) Beskriv VE-projektets samlede anvendelse af jordarealer i procent efter JBka- 
tegoriseringen (1-12) om jordtyper, hvor lavbundsjorder (humus) har JB-kategori 
11. 
Svar: 

 JB11 for arealer omfattet af klima-lavbundsprojektet 
 JB8 på arealer, hvor der er klægforekomst 

 
 
3) Hvordan indtænkes afskærmning med pasningsaftale om (brede) læbælter og 
læhegn og/eller arkitektoniske løsninger for solcelleanlæggenes udformning, her- 
under afskærmning af transformerstation m.v.? 
Svar: 
 

 Placering af anlæg i mindre enheder af solcelleøer, hvor der skærmes med 



 

 

beplantning både for solcelleanlæg og transformerstation. Det samlede areal bliver 
op imod 400 ha solcelleanlæg.    

 Sejersbæk Kog er allerede skærmet for indkig af fløjdiger på et par meters højde, 
hvorfor indkig fra syd og vest er begrænset heraf.  

 
Der plantes læhegn om alle solcelleanlæg og transformerstation ud fra følgende 
principper: 
 Det levende hegn skal opnå en højde på 5 meter, som i det flade marsklandskab 

vurderes at afskærme anlæggene helt.  
 Vi er indstillet på at plante læhegn, så snart placering er fastlagt, for at sikre god 

opvækst 
 Artsvalget vil bestå i buske på 50-75 % eller mere, for at opnå en god tæthed.  
 Der plantes hjemmehørende arter, der er lokalitetstilpassede i forhold til jordbund og 

egnskarakteristiske. 
 Der plantes ammetræer for hurtigt at skabe en afskærmende effekt 
 Der vælges arter som bidrager til den biologiske mangfoldighed, som f.eks. 

tilgodeser vilde bestøvende insekter, planter, pattedyr og fugle. 
 Hårdføre arter.  
 For at mindske indkig tæt på beboelse kan stedsegrønne arter for at mindske indkig.  
 Vi vil plante frugttræer- og buske bl.a. til glæde for lokalbefolkningen. 

 
Vi konsulterer Skovdyrkerforeningen forud for udarbejdelse af beplantningsplan, lige som 
lokal skoventreprenør tilbydes at udføre arbejdet (anlæg og pasning) 
 
 
4) Redegør for solcellepanelernes bæredygtighed over hele panelernes levetid. 
Svar: 
Vi vil kun indkøbe solpaneler, som kan dokumentere deres Carbon Foot Print efter DS/EN ISO 
14067. Vi vil på den måde sikre at energitilbagebetalingstiden er mindre end 1 år for det 
samlede solcelleanlæg. 
Solceller har en levetid på +30 år, men skal på et tidspunkt recycles.  Weee-direktivet 
pålægger producenter og importører ansvaret for indsamling og recycling af bl.a. solpaneler. 
Solpaneler består af 75% glas og mindre mængder silicium, klæbemidler, polyester, samt små 
mængder sølv (0,4%) og kobber (0,3%).  
Der pågår en løbende udvikling af recyclingsmetoder, som i de kommende år forventes at 
sikre en effektiv genanvendelse af de råmaterialer, der indgår i solpanelerne. 
 
Vi vil løbende følge udviklingen og vores konsulent er i dialog med Ennogie A/S om recycling 
af solpaneler. 
 
5) Hvordan sikrer VE-projektet mest mulig inddragelse af borgere? 
Svar: 
Projektet har en meget stærk lokal forankring og borgerinddragelse. 
Dels er lodsejergruppen repræsenteret ved 24 lodsejere, som er gået sammen i et fællesskab 
om at udvikle både et VE-projekt og at bidrage positivt til gennemførelse af Naturstyrelsens 
klima-lavbundsprojekt. 
Vi har afholdt borgermøde den 5. december 2022 for en åben kreds af ca. 60 fremmødte 
borgere i Daler Forsamlingshus. Her blev vi mødt med positiv interesse. 
 
Efterfølgende har vi i stor avisartikel kommunikeret vores model for et VE-projekt med lokalt 
medejerskab og økonomisk støtte til lokalområdet og bysamfund omkring Sejersbæk Kog. 
 
Vi påregner at der kan udloddes et årligt tilskud til borgere indenfor en større afstand fra VE-
projektet, til delvis dækning af husstandenes årlige elforbrug. 
 
Vi påregner desuden at nedsætte en arbejdsgruppe med lægfolk og fagfolk, som skal bistå 



 

 

med at udvikle naturoplevelsen, vandrestier m.v. i området. 
 
 
 
 
6) Beskriv om VE-projektet grænser op til andre VE-naboprojekter og om der er 
dialog om positive samarbejdspotentialer. 
Svar: 
VE-projektet i Sejersbæk Kog har en størrelse, der gør at vi skal levere el til Energinets 
transmissionsnet (150 KV) via stationen i Bredebro. Vi påregner selv at finansiere 
transformer og kabelforbindelse, men er naturligvis interesseret i dialog med andre 
projekter, som kan bidrage til synergier. 
 
 
7) Beskriv dialoger med andre interessenter om synergier i forhold til f.eks. 
fjern- og blokvarme, biogas, P2X eller lokale lynlade-punkter for elektriske 
køretøjer. 
Svar: 
Projektgruppen har interesse i at levere el til PtX-anlæg ved Storde, såfremt det viser sig 
muligt på tidspunktet for idriftsættelse. Vi er dog bekendt med at andre selskaber har 
lignende planer.  
Storde Biogas renser biogassen for CO2 via et såkaldt Amin-anlæg, hvorfor der er mulighed 
for at opsamle ren CO2-gas med henblik på oparbejdning til metan eller methanol. 
Som nævnt ovenfor ønsker vi at omboende får andel i værdiskabelsen via et tilskud til 
deres årlige elforbrug. 
Muligheden for at levere el til ladestationer vil blive overvejet senere, herunder ved lokale 
købmand i Visby og brugsforening i Højer m.v. 
 
 
 
8) VE-projektet lægger op til et lokalt medejerskab i procent svarende til mindst? 
(angiv 0-100 % af samlet VE-projekt) 
Svar: 
Min. 40%, hvilket udgør 1,0 mia. kr. af en anslået anlægssum på 2,5 mia. kr. 
 
 

9) I hvilket omfang er der allerede disponeret medejerskab til lokale lodsejere og 
naboer m.v. (angiv 0-100 % af samlet VE-projekt) 

Svar: 

Lodsejergruppen repræsenterer 526 ha i Sejersbæk Kog. Lodsejergruppen vil få en del af 
værdiskabelsen tildelt i form af medejerskab. Vi anslår andelen til maks. 10% af en 
anlægssum på anslået 2,5 mia. kr. 

 
 
10) I hvilket omfang udbydes til lokalt medejerskab af VE-anlæg til kostpris efter 
VE-projektets udbudsmodel, jf. beskrivelse nedenfor? (angiv 0-100 % af samlet 
VEprojekt) 
Svar: 
Min 40%  
 
11) Beskriv VE-projektets model for udbud af andele. 
Svar: 
Andele udbydes efter reglerne i den tidligere Køberetsordning 
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-
vindmoeller/koeberetsordningen 



 

 

 
 
 
 
 
12) Hvis der udbydes andele gennem en juridisk person uden begrænset ansvar 
(solidarisk hæftelse), beskrives konsekvensen heraf. 
Svar: 
Der er ikke solidarisk hæftelse for andelshavere. 
 
Der oprettes hjemmeside, hvor interesserede borgere og virksomheder kan tilkendegive 
hvor mange andele man ønsker at investere i. 
 
Der afholdes møde for interesserede købere af andele, når økonomien for anlæg og salg 
af el er kendt, og før idriftsættelse. 
 
13) Hvad er den forventede pris for én andel/anpart? (i DKK) 
Svar: 
Anslået pris for en andel er 3.800 kr. pr. 1000 KWh andel 
 
 
14) Beskriv eventuelle tilbud om finansiering af erhvervelse af ejerandele. 
Svar: 
Der er ikke aftalt finansiering med pengeinstitut m.v. men det vil blive undersøgt senere. 
 
 
15) Hvordan definerer projektejer kostpris i forhold til den tidligere køberetsord- 
ning med grundlag i opstillers budgetterede omkostninger til etablering af VE- 
anlæg og drift, herunder også ydelser som faktureres fra selskaber som er kon- 
cernforbundne eller associeret med projektejer? 
Svar: 
Ejerskabet er lokalt funderet og vi lægger stor vægt på transparens. Kostprisen skal 
beregnes efter åben-bog-princippet og reglerne i den tidligere køberetsordning. 
 
 
16) Er kostprisen til etablering af VE-anlæg og drift, samt ydelser som faktureres 
fra selskaber som er koncernforbundne eller associeret med projektejer, i lighed 
med den tidligere køberetsordning, den samme for både projektejer (opstiller), 
lokale lodsejere, naboer m.v. samt for de udbudte andele/anparter? Hvis nej, så 
beskriv og begrund forskel? 
Svar: 
Ja, kostprisen er den samme for alle udbudte andele til projektejer, lokale lodsejer, naboer, 
samt udbudte andele.  
 
 
 
17) Beskriv hvordan VE-anlæggets placering medvirker til at sænke kostprisen til 
etablering af anlæg og drift, administration og transmission m.v. Herunder nærhed 
til net eller samarbejde med et naboprojekt, udgifter til Energinet og/eller lokal 
nettilslutning, OLClyssystem (Obstruction Light Control), kabelføring, transfor- 
merstation o.lign. 
Svar: 
Der er flere forhold som bevirker en sænket kostpris: 
 

 Ingen boliger indenfor 4 x Totalhøjden 
 Vindrigt kystnært område 



 

 

 Solrigt kystnært område 
 Hybridanlæg med deling af 150 kV-transformer på både sol og vind 
 Kort afstand til Transmissionsnettet 

 
 
 
 
18) Hvordan arbejder VE-projektet aktivt for størst muligt lokalt medejerskab ved 
hjælp af alle relevante ejerskabsformer? (Se eksempelvis BEK nr. 1069 af 30/5/21 
om energifællesskaber) 
Svar: 
Da projektet udspringer af et lokalt lodsejer-drevet initiativ, er der udarbejdet følgende 
overordnede principper: 
 

 P/S Sejersbæk Natur og Energi er et lodsejer-ejet projekt 
 P/S Sejersbæk Natur og Energi er registreret i Tønder kommune (u. stiftelse) 
 P/S Sejersbæk Natur og Energis driftsselskab forudsættes skattepligtig i Tønder 

kommune, hvorved store indtægter til beskatning 
 
 
Det overordnede P/S, som repræsenterer både andelshavere og lodsejere varetager 
udlodning til lokalområdet og den centrale fond/forening/Energifællesksab. 
 
 
19) Giver det udbudte medejerskab mulighed for at forbruge VE-anlæggets VE- 
elektricitet til kostpris, herunder indtræde i VE-projektets produktgarantier, leje- 
aftaler, service- og administrationsaftaler o.lign. til kostægte priser? 
Svar: 
Ja, gerne, når det er teknisk muligt, f.eks. ladestationer ved lokal købmand. 
 
 
20) Hvordan definerer projektet lokalområdet samt redegør for eventuel frivillig 
kompensation til borgere, naboer og lodsejere, der overstiger lovgivningen? 
Svar: 
Lokalområdet er defineret ved Visby sogn og Højer gl. kommune. Samt i bredere forstand 
også hele Tønder kommune 
 
Hertil kommer betaling efter VE-bonus-ordningen til omboende, hvor der i øvrigt også 
forventes indgået frivillige attraktive aftaler. 
 
 
21) Beskriv model for det årlige bidrag fra VE-projektet/ anlæg til lokalområdets 
juridiske person med et lokalt og/eller almennyttigt formål. 
Svar: 
Det årlige bidrag på 3,6 millioner kr. fra VE-projektet til lokalsamfundet udgør 1% af 
omsætningen, anslået 3,6 mio. kr. ved en gennemsnitlig elpris på 600 kr./MWh og en 
årlig elproduktion på 600.000 MWh.  
 
Dermed tilfalder gevinsten ved høj elpris og høj produktion lokalområdet.   
 
Donationer vil ske i form af enkeltudbetalinger til lokalområdet og foreninger efter 
beslutning i den kompetente bestyrelse for P/S Sejersbæk Natur og Energi (under 
stiftelse). 
 
 
22) Beskriv model for det årlige bidrag fra lodsejerne til lokalområdets juridiske 
person med et lokalt og/eller almennyttigt formål? 



 

 

Svar: 
Lodsejergruppen vil årligt udlodde 500 kr./ha, i alt ca. 250.000 kr. til lokalområdet med 
start efter 1 års drift. 
 
 
23) Beskriv model for det årlige bidrag fra VEprojektet/anlæg til den juridiske 
person et med almennyttigt formål. 
Svar: 
 
Det årlige bidrag på 3,6 millioner kr. fra VE-projektet til den centrale fond udgør 1% af 
omsætningen, anslået 3,6 mio. kr. ved en gennemsnitlig elpris på 600 kr./MWh og en 
årlig elproduktion på 600.000 MWh.  
 
Dermed tilfalder gevinsten ved høj elpris og høj produktion den centrale fond. 
 
24) Beskriv model for det årlige hektar-bidrag fra lodsejerne til den juridiske per- 
son med et almennyttigt formål? 
Svar: 
 
Lodsejergruppen ønsker årlig at donere 500 kr/ha, anslået ca. 250.000 kr/år til den juridiske 
person med et allmennyttig formål.  
 
Betaling starter efter 1. driftsår. 
 
Beskriv omfanget af vindmøller som udfases i forbindelse med VE-projektet og angiv 
forventet tidsramme for udfasning. 

Svar: 
Der udfases 4 husstandsmøller på Kobbervold, samt to vindmøller i Øster Gammelby 
 
25) Beskriv jobfremmende aktiviteter i forbindelse med VE-projektet. 
Svar: 
Lodsejergruppen ønsker i videst muligt omfang at benytte lokal arbejdskraft til drift og 
vedligeholdelse.  
 
Det gælder lokale maskinstationer, elinstallatører og entreprenørfirmaer. 
 
SPR Energi 5 km syd for Højer vil få tilbudt den løbende tekniske overvågning og 
vedligeholdelse.  
 
 
 
26) Beskriv sammenhængen mellem VE-projektet og Kommunens Visions- og 
Strategiplan samt FN´s verdensmål. 
Svar: 
 
Tønder kommunes Visions- og Strategiplan: 
Sejersbæk Kog Natur og Energi er et projekt der gør sig gældende i national målestok ved 
sin kombination af et stort klima-lavbundsprojekt og et stort VE-Hybridprojekt. 
 
Tønder kommune har tre strategiske tværgående indsatser, hvor projektet især dækker 
over  

 Erhverv og Turisme 
Udtagning af et stort intensivt landbrugsområde påvirker landbrugserhvervet mærkbart 
i området omkring Sejersbæk Kog i form af tabte afgrøder og grovfoder. VE-
hybridprojektet har til formål at afbøde en tilbagegang ved at udnytte de vådgjorte 
arealer til værdiskabende grøn energi.  



 

 

Samtidig bliver projektet udformet, så det kan tiltrække turister, som både vil 
studere klima- og VE-projektet samt turister og lokale borgere, som vil nyde 
adgangen til et nyt stort særegent naturområde. 

 Bosætning 
Med et faldende befolkningstal er bosætning en vigtig satsning, for at opretholde et 
lokalt erhvervsliv og arbejdskraft til institutionerne.  
VE-projektet har et stort potentiale for at tildele økonomisk støtte til lokale borgere 
gennem donationer og ejerandele i projektet. Det er forventningen at projektet ad 
denne vej kan være med til at øge bosætningen i området. 

 
Projektets beliggenhed ligger i fokuspunktet ”grænselandet” tæt på Højer by. Områdets 
potentiale er de senere år styrket gennem Tønder Marsk Initiativet (TMT) og med det 
økonomiske afkast til lokalområdet, som VE-projektet forventes at skabe, vil det kunne 
styrke grænselandet, i forhold til Turisme, Erhverv og Bosætning. 
 
Verdensmålene: 

Projektet støtter op om følgende af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling:  mål nr. 7, 8, 
11, 13 og 15 som er Tønder kommunes fokus:  

 

Mål nr. 7 Bæredygtig Energi: 

Den bæredygtige elproduktion fra det planlagte vind- og solcelleanlæg giver mulighed for at 
tilgodese lokalområdet med billig grøn energi.  

 

Mål nr. 8: anstændige jobs og økonomisk vækst 

Klima-lavbundsprojektet reducerer det dyrkbare areal i Sejersbæk Kog, hvilket indebæreren 
mærkbar nedgang i husdyrproduktionen. Hybridprojektet kompenserer for tabet af 
produktionsjord og bidrager økonomisk til lokalområdets vækst og udvikling.  
 

Mål nr 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Området vest for Tønder har kun et lille opland, da det er afgrænset af Vadehavet mod vest 
og af landegrænsen mod syd. Gennem Tønder Marsk Initiativet har området fået et stort løft 
de senere år, lige som kommunen satser på at øge det grænseoverskridende samarbejde.  
 

Sejersbæk Natur og Energi ønsker at understøtte den positive udvikling gennem tilskud til at 
købe billig el og dermed gøre det økonomisk attraktivt at bosætte sig i området. 
 

Mål nr. 13: Klimaindsats 
 

Arealerne ud til Vadehavet er udsat for stormflodsrisiko ved de kommende års 
havspejlsstigninger. Derfor hviler der også en særlig forpligtelse på lokalbefolkningen for at 
begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur.  
 
Hybridanlægget vil producere strøm til 167.000 husstande og giver dermed et markant bidrag 
til den nationale målsætning om at blive CO2-neutral. I overført betydning: ”Den der ikke vil 
dige, må vige” 
 

Mål nr 15: Livet på land 
 

Gruppen af lodsejere har i fællesskab forpligtet sig til at arbejde positivt for at klima-
lavbundsprojektet gennemføres i Sejersbæk Kog. Den afledte gevinst er en øget natur og 
biodiversitet i området, som yderligere vil medvirke til en genopretning af naturen i vadehavs-
landskabet  
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Planlægning for arealer til energianlæg 

Ansøgning om igangsætning af planlægning af arealer til hybrid-projekt med vindmøller og 
solcelleanlæg i Sejersbæk Kog, Tønder Kommune 

Undertegnede Mette Marie Pørksen, direktør, P/S Sejersbæk Natur og Energi (under stiftelse) 
ansøger hermed på vegne af en gruppe lodsejere om udlægning af et område i Sejersbæk Kog til 
energianlæg og natur, i det følgende benævnt Sejersbæk Natur og Energipark. For at sikre lokalt 
medejerskab og -afkast etableres organisationen som skitseret i Figur 1, idet vi ønsker at 
driftsoverskuddet beskattes i Tønder kommune. 

 
Figur 1: Organisationsdiagram 

Ansøgningen fremkommer på baggrund af et fælles ønske fra lodsejere i Sejersbæk Kog om at 
udvikle det store flade ubeboede landbrugsareal på lavbund til energiproduktion. 

Som ansøger repræsenterer jeg med fuldmagt lodsejere i Sejersbæk Kog med et samlet areal på 527 
ha. Fuldmagtsliste fremgår af Bilag 1. Matrikler, som ejes af offentlige institutioner, indgår ikke i 
ansøgningen.   

Sejersbæk kog afgrænses af to randkanaler. I alt udgør området 818 ha. lavbundsareal, se Figur 2, 
hvoraf 690 ha udgøres af klima-lavbundsarealets projektområde. 

 
Figur 2: Sejersbæk Kog fra Hjerpstedvej i nord til Højervej i Syd. Røde linjer markerer østlige og vestlige randkanal. 
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Hybridprojekt med 9 vindmøller og ca. 400 ha solceller 
Konkret ansøges om tilladelse til at indlede en planproces for en ramme til etablering af et hybrid-
projekt omfattende 9 vindmøller og et antal delarealer med solceller, i alt op til 400 ha stor 
solcellepark indenfor randkanalerne omkring Sejersbæk Kog.  

Området ønskes udlagt forud for en frivillig miljøkonsekvensvurdering, der skal fastlægge områdets 
samlede mulighed for opstilling af 9 vindmøller med en total højde på op til 180 meter, samt et 
bruttoområde på ca. 400 ha. til solceller. 

Sejersbæk Natur & Energipark får en forventet årlig produktion på 220.000 MWh fra de 9 6,2 MW 
vindmøller og ca. 440.000 MWh fra 400 MW solceller, i alt ca. 660.000 MWh om året.  

Den årlige produktion på forventet 660.000 MWh svarer til forbruget i 165.000 husstande med et 
gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh.  

Den store elproduktion betinger en 150 kV transformer til levering af el til Energinets 
transmissionsnet via stationen i Bredebro, beliggende 7 km mod nordøst.  

I samarbejde med et dansk udviklingsselskab med speciale og erfaring i store VE-anlæg på lavbund, 
har lodsejerne på forhånd fået tilsagn om reservation af en nettilslutningsaftale, som giver mulighed 
for at levere 300 MW AC til transmissionsnettet via Energinets station ved Bredebro, når anlægget er 
etableret og klar til drift fra 2026.  

Der er forventning om finansiering af projektet i form af et Letter of Intent med udviklingsselskabet. 

CO2-gevinster ved kombineret klima-lavbundsprojekt og hybrid VE-projekt 
En elproduktion på 660.000 MWh fortrænger årligt 87,120 ton CO2.ved det aktuelle energimix, 
opgjort af Energinet. 

Over en 30-årig driftsperiode kan den fortrængte CO2-mængde ved uændret energimix anslås til ca. 
2.500.0000 tons CO2. Dog bemærkes at dansk elproduktion skal være CO2-neutral fra 2030. 

Ud fra eksisterende kort over tørveindhold i jorden kan ca. 11.700 ton kulstof tilbageholdes ved at 
gennemføre Naturstyrelsens planer for et klima-lavbundsprojekt på de 690 hektar, som er selve 
projektområdet. Omregnet udgør 11.700 tons kulstof ca. 42.900 tons CO2. 

Det forhold at man både udtager kulstofrig lavbundsjord af intensiv landbrugsdrift og samtidig 
udnytter det tidligere landbrugsareal til produktion af vedvarende energi giver således en betydelig 
akkumuleret CO2-reduktion. 

Samtidig undgås at beslaglægge værdifuld landbrugsjord, som også er højt prioriteret af Tønder 
kommunalbestyrelse. 

Omlægning fra intensiv landbrugsdrift til ekstensivt klima-lavbundsområde betinger 
udvikling af grøn energi 
Lodsejerne ønsker at udvikle en vind- og solcellepark i Sejersbæk-området, i sammenhæng med at 
Staten planlægger at gennemføre et klima-lavbundsprojekt, hvor landbrugsdriften ophører. 

Omkring Sejersbæk Kog er der store kvægbestande, som delvis ernæres af korn og proteinrigt græs 
fra arealerne i Kogen.  

Når klima-lavbundsprojektet er gennemført, vil der ikke længere kunne høstes samme mængde 
grovfoder.  
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Samtidig må der forventes at blive konkurrence om erstatningsjord, da der for nylig er gennemført et 
lavbundsprojekt på 200 ha i Margrethe Kog Nord.  

Der er således udsigt til en nedgang i kvægbesætningerne i området fra ca. 3.500 til anslået 2.500. En 
nedgang på ca. 1000 stk. malkekvæg vil have afledte økonomiske konsekvenser både lokalt og i 
følgeindustrien. 

Lodsejerne er derfor gået sammen om at skabe nye værdier gennem anlæg af et VE-hybridanlæg med 
en kollektiv fordelingsnøgle, hvor der også vil være afkast til både lokalområdet og til Tønder 
kommunes grønne fond.  

Naturgivne forhold  
Vindmøllerne og solcellerne placeres i et åbent kystnært område, der vurderes særligt velegnet til 
etablering af en vindmølle- og solcellepark. da både vindforhold og antal årlige solskinstimer er 
meget gunstige, jf. nedenstående Figur 3 og Figur 4. 

  
Figur 3: Vindforholdene ved Vadehavskysten er gunstige for etablerig af vindmølleanlæg i Sejersbæk Kog. 

Beregning af årlig elproduktion fra de 9 vindmøller ligger således på 220.000 MWh, hvilket er 10% 
højere end placeringer inde i landet.  
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Figur 4: Solindstrålingen ved Vadehavskysten er gunstig for placering af solcelleanlæg i Sejersbæk Kog. 

Elproduktionen er erfaringsvis 4-5% højere tæt på kysten, end ved placering længere inde i landet. 
Baggrunden er at skyer ofte udvikles inde over land 

Der er god afstand til nabobeboelser, idet hele den 818 ha. store Sejersbæk Kog er ubebygget 
indenfor randkanalerne. 

Afsætning af el til transmissionsnettet 
Den ansøgte ramme for et hybridprojekt med 9 vindmøller og 400 MW solceller kan årligt levere ca. 
660.000 MWh el via en 150 kV transformer. Anlægget skal derfor kobles op på det overordnede 
transmissionsnet. I Tønder kommune er eneste koblingspunkt Energinets 150 kV station ved 
Bredebro. 

Bredebro-stationen udbygges frem til 2026, og vores samarbejdspartner har allerede bestilt og opnået 
en reservation på 300 MW AC. Afstanden på godt 7 km er ligeledes gunstig. 

Dermed er en vigtig forudsætning til stede for at projektet kan realiseres og bidrage til den grønne 
omstilling indenfor en kort årrække. 

Ved at etablere et hybridanlæg opnås synergi i forhold til levering af strøm til transmissionsnettet. En 
fælles 150 kV-transformer bliver udnyttet effektivt, fordi vinden blæser mest i vinterhalvåret og 
solen skinner mest i sommerhalvåret. Se Figur 5. 
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Figur 5: Energi fra vindmøller og solceller bidrager sammen til produktionen  

Der kan undtagelsesvist både være blæst og stærk sol. I disse tilfælde afskærer den fælles 150 kV-
transformer overproduktionen fra enten vindmøller eller solcellerne. Det årlige tab ved afskæring 
opvejes af en bedre driftsøkonomi ved en fælles transformer. 

Øget naturindhold i samklang med VE-energiprojektet 
Mere natur og større tilgængelighed til Sejersbæk Kog er højt prioriteret af lodsejergruppen. 

I tilknytning til de planlagte områder med solceller vil der være store frie arealer, hvor naturen kan få 
plads, når den intensive landbrugsdrift ophører. 

Lodsejergruppen ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe med lokale fagfolk og lægfolk, som kender 
naturen og de særlige forhold der gælder for det kystnære flade landskab.  

Vi håber ad denne vej at området kan udvikles gennem en målrettet indsats, som ændrer det 
nuværende præg af landbrugsintensivt areal til ekstensive naturområder med tagrør og engplanter, 
med øer af solceller, gemt bag lave dækkende beplantninger af pil og andre hjemmehørende arter.  

Der er desuden mulighed for at øge naturindholdet på de arealer, hvor der opstilles solceller, idet der 
ved forskellige tiltag kan ske en øgning af biodiversiteten, f.eks. ved etablering af mindre biotoper, 
tilpasset både planter og dyr, som er naturligt hjemmehørende i området.  

Projektets sammenhæng med Tønder kommunes vækst- og strategiplan 
Projektet støtter op om Tønder kommunes investering i at synliggøre de 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling, hvor mål nr. 7, 8, 11, 13 og 15 er i kommunalt fokus:  

 

Den bæredygtige elproduktion fra det planlagte vind- og solcelleanlæg giver mulighed for at 
tilgodese lokalområdet med billig grøn energi. Oplæg udarbejdes i 2023. 
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Klima-lavbundsprojektet reducerer det dyrkbare areal i Sejersbæk Kog, hvilket indebæreren mærkbar 
nedgang i husdyrproduktionen. Hybridprojektet kompenserer for tabet af produktionsjord og 
bidrager økonomisk til lokalområdets vækst og udvikling.  

 

Området vest for Tønder har et lille opland, da det er afgrænset af Vadehavet mod vest og af 
landegrænsen mod syd. Gennem Tønder Marsk Initiativet har området fået et stort løft de senere år.  

Sejersbæk Natur og Energi ønsker at understøtte den positive udvikling gennem tilskud til at købe 
billig el og dermed gøre det økonomisk attraktivt at bosætte sig i området. 

 

Arealerne ud til Vadehavet er udsat ved de kommende års havspejlsstigninger. Derfor hviler der også 
en særlig forpligtelse på lokalbefolkningen for at begrænse stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur. Hybridanlægget vil producere strøm til 167.000 husstande og giver dermed 
et markant bidrag til den nationale målsætning om at blive CO2-neutral. I overført betydning: ”Den 
der ikke vil dige, må vige” 

 

Gruppen af lodsejere har i fællesskab forpligtet sig til at arbejde positivt for at klima-
lavbundsprojektet gennemføres i Sejersbæk Kog. Den afledte gevinst er en øget natur og 
biodiversitet i området, som yderligere vil medvirke til en genopretning. 

Sejersbæk Kog i et nationalt perspektiv 
Det danske samfund står overfor en kolossal omstilling fra fossil energi til vedvarende energi. 

Samtidig skal der tages yderligere tiltag mod frigivelse af klimagasser fra landbrugsjorden, som 
klima-lavbundsprojektet ved Sejersbæk Kog er et eksempel på. 

Som lodsejere ligger det os på sinde at medvirke til denne omstilling af samfundet på en måde, der 
ikke skaber tilbagegang, men fremgang, både for mennesker, klima og den natur vi skal leve af og 
med. 

Vi ser vores projekt, som et nationalt demonstrationsprojekt, hvor myndigheder, lokalbefolkning og 
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vigtige interessegrupper kan samles om at skabe de synergier, som løser de store 
samfundsudfordringer til fælles bedste. 

Samlet bliver der således tale om projekt, der i national sammenligning er det hidtil største 
kombinerede VE-projekt og klima-lavbundsprojekt i Danmark. 

Lodsejergruppen ønsker derfor åbenhed om projektet. Vi har modtaget positive lokale 
tilkendegivelser, herunder fra lokal virksomhed på en stor avisartikel, bragt i Jyske Vestkysten den 8. 
december 2022, se Figur 6. 

 
Figur 6: Avisomtale (JV.dk 8.12.22) 

I samarbejde med journalist Anton Gammelgaard, www.Videnomvind.dk, er lodsejergruppen under 
overvejelse om en dokumentarisk filmatisering, som over de kommende 2-4 år skal samle 
fortællingen om projektets tilblivelse, til inspiration for en større kreds.   

Alternativer til hybridprojektet 
Som alternativ til den ansøgte ramme for 9 stk. vindmøller med en total højde på 180 meter er 
undersøgt 12 vindmøller med en total højde på 150 meter. Projektet indebærer mindre elproduktion 
og større nabogener og er derfor ikke prioriteret p.t. 

Som alternativ til det ansøgte solcelleprojekt på 400 MW kan der ske tilpasninger i størrelsen ned til 
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300 MW, hvorved der fortsat opnås synergi med en 150 KV- transformerstation og dermed en 
totaløkonomi i projektet.  

Det foreslås, at en endelig stillingtagen til størrelsen af vindmøllepark og solcelleanlæg fastlægges i 
forbindelse med den kommende miljøkonsekvensvurdering og offentlige høring. 

Værdiskabelse og Tønder kommunes politiske retningslinjer 
Som lodsejere ønsker vi at leve fuldt og helt op til de politiske retningslinjer, som vedtaget af Tønder 
kommunalbestyrelse den 24. november 2022.  

For at sikre den lokale forankring inviterede vi borgere og virksomheder i Højer gl. kommune og i 
Visby gl. sogn til informationsmøde den 5. december på Daler Gl. skole. Billede fra mødet ses på 
Figur 7. 

Her blev projektet præsenteret i hovedtræk og principperne for lokal forankring og tilskud til 
lokalområde og kommunalt fond/energifællesskab blev gennemgået. Projektet blev mødt med positiv 
interesse fra de mange fremmødte.  

 
Figur 7: Billede fra informationsmøde den 5.12.22 i Daler Forsamlingshus 

Der bliver indgået frivillige aftaler med en række naboer til den kommende Sejersbæk Natur- og 
Energipark. Aftalerne vil give en attraktiv økonomisk kompensation.  

Foreninger i de lokale byer omkring Sejersbæk Kog tilgodeses med årlige tilskud.  

Der bliver mulighed for lokalt ejerskab ved at man kan købe andele til kostpris op til 40% af 
projektet.  

Primo 2023 etableres en hjemmeside med mulighed for at borgere og virksomheder i Tønder 
kommune kan forhåndstilkendegive interesse for køb af andele. 

Det samlede projekt anslås at medføre et stort øget årligt beskatningsgrundlag til Tønder kommune, 
idet lodsejerne ønsker at driftsselskabet bliver hjemmehørende her. 
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Ved opstart af driften indbetales op til 23,6 mio. kr. til den statsligt regulerede grønne fond i Tønder 
kommune. 

Områdets muligheder, bindinger og tekniske forhold 
I samarbejde med BeGreen A/S er der gennemført en indledende screening af Sejersbæk Kogs 
planmæssige bindinger. Notat er vedlagt som Bilag 2. 

Desuden er udført en skitseprojektering af 9 stk. vindmøller, placeret optimalt under hensyn til 
naboer. Notat vedlæggets som Bilag 3.  

I det følgende er ansøgningen for henholdsvis vindmøller og solceller nærmere uddybet.  

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybende dialog med henblik på at optimere projektet i 
forhold til de kommunale ønsker og interesser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

__________________________________ 

Mette Marie Pørksen 

Direktør, P/S Sejersbæk Energi og Natur 

Kobbervold 1 

6280 Højer 

Mobil 23 83 93 76 
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Uddybning af ansøgning om planproces for VE-projekt i Sejersbæk Kog 

Indpasning af et vindmølleprojekt i Sejersbæk Kog 
Projektforslaget omfatter 9 stk. vindmøller med en total højde på 180 meter, der placeres som vist på 
Figur 8. 

Vindmøllerne placeres i et område, der vurderes særdeles velegnet på grund af det kystnære flade og 
åbne landskab.  

Projektområdet mellem de 9 vindmøller er i forvejen præget af et stort klima-lavbundsområde, der 
forventes udtaget af almindelig landbrugsdrift, når en større jordfordeling er gennemført i 2026.  

Der henvises til Teknisk Forundersøgelse, udarbejdet af WSP for Naturstyrelsen (www.nst.dk). 

 
Figur 8: Principskitse. Vindmøller opstillet i svag bueform i den nordlige del af Sejersbæk Kog med optimal placering i 
forhold til naboer og fremherskende vindretning. Rød, orange og blå streg angiver hhv. 4, 6 og 8 gange totalhøjde. 

Figur 8 viser placering af vindmøller i det nordlige område. Der er ingen beboelse indenfor 4 x 
totalhøjden. 

På Figur 9 og Figur 10 er der udarbejdet en visualisering, som giver et indtryk af, hvordan 
vindmøllerne ses fra syd og vest. 
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Figur 9: Visualisering af 9 vindmøller set fra syd ved Sejersbæk pumpestation. 

 

 
Figur 10: Visualisering af 9 vindmøller set fra bro over vestre randkanal. 

Vindmøllerne placeres med samme indbyrdes afstand for at sikre harmoni. 

En række naboer til vindmølleparken har bolig indenfor 6 – 8 gange totalhøjden og vil blive tilbudt 
aftale om økonomisk kompensation, der er bedre end VE-bonusordningen. 

Som led i miljøkonsekvensvurderingen vil der blive taget stilling til evt. skyggekast og deraf 
følgende begrænsninger i møllernes drift. 
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Figur 11: Støjkonsekvenszoner beregnet af EMD A/S. 

Placering af vindmøllerne vil kræve etablering af fundamenter i lavbundsområdet.  

De hydrologiske forhold under etableringen vil indebære bortpumpning af grundvand, men efter 
afhærdning vil vandstanden komme tilbage til det ønskede niveau. 

Der etableres midlertidige køreveje til møllerne. Der kan blive tale om faste køreveje i området 
mellem de 9 vindmøller. Nærmere udformning vil ske efter forudgående miljøkonsekvensvurdering.  

Hvis der etableres en fast kørevej mellem vindmøllerne, kan denne også benyttes som adgangsvej for 
gående og cyklister, som vil opleve området. 
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Projektområdets placering ift. udpegninger i kommuneplan  
Vindmøllerne forventes placeret i den nordlige halvdel af Sejersbæk Kog i det kommende Klima-
lavbundsprojekt.  

Der vil være en række planmæssige forhold der skal behandles i tilknytning til den kommende 
planproces. 

Fra screening af de planmæssige bindinger, udført af BeGreen A/S, november 22 (Bilag 2) ses 
følgende restriktioner, der kræver nærmere vurdering og dispensationer i forbindelse med en 
miljøkonsekvensvurdering af vindmøllerne: 

 Hele projektområdet er udpeget som større sammenhængende landskaber, og er 
landskabstyper, der ofte består af ålandskaber, kystlandskaber, marsklandskaber, 
moselandskaber og ølandskaber og som indgår i værdifulde sammenhænge. Landskabet 
medvirker til at give en særlig karakter, og skal som hovedregel friholdes for tekniske anlæg. 
Skal dette fraviges, skal projekterne indpasses i landskabet, så de ikke slører den visuelle 
sammenhæng af landskabselementerne. Det vurderes på den baggrund at både vindmøller og 
solcelleanlæg vil kunne indpasses flere steder i området. Derudover kan projektet designes, så 
der skabes bedre adgang for offentligheden, for hvem de landskabelige karaktertræk bliver 
mere synlige/tilgængelige.  

 Hele projektområdet er omfattet af lavbundsarealer, Grønt Danmarkskort, hvor også de 
økologiske forbindelser er registreret, beskyttede vandløb, herunder Sejersbæk, hvortil der er 
å-beskyttelseslinjer på op til 150 meter i dag.  

Indpasning af et 400 ha solcelleprojekt i Sejersbæk Kog 
Sejersbæk Kog har en udstrækning på 818 ha indenfor de to randkanaler. Projektområdet, som 
vådgøres, udgør op til ca. 690 ha. Som nævnt i indledningen er området meget velegnet til 
solcelleanlæg på grund af den store solindstråling. 

Det er vores mål indenfor afgrænsningen af randkanalerne at etablere et antal ”øer af solcelleanlæg” 
med brede faunapassager, i alt ca. 400 ha, således at solcelleanlæggene omgives af områder med et 
øget naturindhold. 

I det følgende beskrives de hensyn, som vi vil tage for at bevare et visuelt åbent grønt område uden 
synlige solcelleanlæg. Udgangspunktet er, at hele området screenes i forbindelse med den frivillige 
miljøkonsekvensvurdering og at op til 400 ha med solcelleanlæg indpasses på de mest skånsomme 
måder ud fra en helhedsbetragtning. 

De viste eksempler på solcelleanlæg nedenfor skal således kun tjene til illustration af områdets store 
potentiale for solceller før den endelige kortlægning.  

Solcelleanlæg placeres på matrikler, der ejes af lodsejere, som har afgivet fuldmagt. En oversigt over 
disse matrikler fremgår af Figur 12. 
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Figur 12: Markering af matrikler i Sejersbæk Kog, tilhørende lodsejere, som har afgivet fuldmagtserklæring. 

Etablering af solcelleanlæg i det kommende klima-lavbundsområde og tilgrænsende arealer vil 
indebære tekniske udfordringer i forhold til fundering og i forhold til sure jordbundsforhold. 
Udfordringer, som dog ses løst, f.eks. ved Barmosen ved Vordingborg, 

Klima-lavbundsprojektet gennemføres ved at lukke en række afvandingsgrøfter, hvorved 
grundvandet stiger op og området bliver fugtigt og vådt. Vandstanden i Sejersbæk holdes uændret. 

Mindre dele af området får et frit vandspejl på meget lavvandede arealer, mens tilgrænsende områder 
er sump, våde enge, fugtige enge og øverst mod randkanalerne tørre enge og marker. 
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Figur 13: Fremtidig sommer middelvandstand. Det ses, at enkelte arealer kan fortsætte drift af lavbundsarealer og 
friholdes ved fortsat afvanding gennem åbne afvandingsgrøfter i skel 

Ud fra kortet er nedenfor anført eksempler på brutto-arealer, egnet til solcelleanlæg. Der skabes åbne 
stræk mellem øer af solcelleanlæg, som dermed udgør faunapassager. Det fremgår dog ikke af 
kortridsene nedenfor. 

Placering af solcelleanlæg må ske under hensyntagen til både natur og bedst mulig indpasning i 
landskabet. 

Da arealer i solcelleparker ikke jordbehandles, gødes eller sprøjtes, kan der udvikle sig en mere 
artsrig natur og dermed øget biodiversitet. For at fremme biodiversiteten kan udlægges træstammer, 
stenbunker og rede-materiale.  

Begrænsning af visuelle indkig til solcelleanlæg 
Det sydlige og vestre fløjdige udgør en visuel barriere for indkig til solcelleanlæg fra beboelser fra 
Kærgård, Vester Gammelby og Sdr. Sejerslev, samt fra trafikanter på Højervej og Tøndervej, se 
Figur 14. 
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Figur 14: Indsigt til solcelleanlæg langs vestre randkanal skjules delvist af 2 m højt ådige 

Det er normal praksis, at solcelleanlæg effektivt skjules bag 5 meter brede læhegn, hvilket også skal 
ske i Sejersbæk Kog.  

Her vil blive tilstræbt egnskarakteristiske arter, som pil og hyld, men også buske og træer, som 
effektivt hindrer indkig. I Figur 15 er i en visualisering vist et eksempel på effekten af læhegn. 

 
Figur 15: Visualisering. Efter en kort årrække skjules solcelleanlægget effektivt, samtidig med at der skabes skjulesteder 
for dyr og fugle. 

En kommende screening af Sejersbæk Kog, herunder for jordbundsforhold og afstand til naboer, 
naturhensyn m.v. vil senere afdække det præcise potentiale for op til 400 MW solcelleanlæg, der kan 
placeres på de deltagende lodsejeres arealer (Figur 12). 

Ud fra lokalt kendskab samt foreliggende tekniske forundersøgelser (WSP) og BeGreen A/S’ 
screening af solcellepotentialet (Bilag 2) har vi til illustration valgt at pege på to forskellige områder 
af Sejersbæk Kog, som umiddelbart er egnede til solcelleanlæg. Disse behandles nærmere i det 
følgende. 
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Eksempel 1: Solcelleanlæg mod sydvest (328 ha, opdeles i mindre øer) 

 

Figur 16: Potentielt solcelleanlæg på det sydøstlige tørre område af Sejersbæk Kog efter gennemførelse af klima-
lavbundsprojektet. 

Det markerede brutto-areal på Figur 16 skønnes velegnet til solceller, idet arealet ligger udenfor det 
egentlige klima-lavbundsprojektområde.  

Den sydligste del er kortlagt som en råstofforekomst med klæg til ådiger, JB8 (Figur 17). 
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Figur 17: Råstofområde med klægforekomst (skraveret). Det gule areal har stor lagtykkelse med klæg. 

Region Syddanmarks Råstofudvalg vil på deres møde den 7. februar 2023 tage stilling til, om man 
kan imødekomme vores ønske om at benytte arealet til solcelleanlæg. Regionen er bekendt med, at vi 
ønsker undtaget matrikel for solceller, ejet af Tønder kommune, således at den største forekomst af 
klæg fortsat er tilgængelig for reparation af ådiger m.v. 

Såfremt de øvrige klægarealer først skal udnyttes om 40 år, vil solcelleanlægget være fjernet og 
området tilbagelagt i græs. 

Eksempel 2: Det nordøstlige solcelleareal (59 ha brutto) 

Det markerede bruttoareal på Figur 18 skønnes velegnet til solcelleanlæg, idet vi ligger udenfor det 
egentlige klima-lavbundsområde og dermed formodes der at være fast bund til nedramning af 
stålprofiler, JB4. 

Da arealet ligger tættere på beboelse i Sejersbæk Kog skønnes det foreneligt med områdets karakter, 
såfremt egnskarakteristiske planter hindrer indkig til solcelleparken. 

Samme nordøstlige område skønnes velegnet til den 150 kV-transformer, der er en vigtig 
forudsætning for hybridprojektet. 
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Figur 18: Det nordøstlige bruttoareal følger den østlige afgrænsning af randkanalen. Arealet opdeles i 1-2 enheder med 
faunapassage imellem. 

Andre områder kan vise sig velegnede, idet projektet gerne ser solcelleanlæg opdelt i anlæg af op til 
50 ha med god plads imellem. Dermed sikres vildtet faunapassager, samtidig med at der kan skabes 
stier og adgang for publikum til Natur- og Energiparken 

Naturbeskyttelse, kulturarv, biodiversitet og miljøvurderinger 
Ansøger vil gerne indgå i et samarbejde med Tønder kommune, Naturstyrelsen og foreninger om at 
udvikle naturen i Sejersbæk Kog, således at vi får optimale forhold for både natur og energianlæg. 

Selv om området op til i dag er et intensivt dyrket landbrugsareal, så stiller lodsejerne sig positive 
overfor ønsker og forslag, som kan øge naturindholdet i området. 

Alene ophør af landbrugsdrift vil medføre at der opstår store områder med tagrør. Dele af området vil 
formentlig udvikle pilekrat og måske ellesump. Andre områder får karakter af mose med de 
karakterplanter, der hører til her. 

Med andre ord vil områdets karakter med åbne græsklædte arealer formentlig ændre sig med et rigere 
plante- og dyreliv til følge. 

Det er i den kontekst man skal forholde sig til de nye fremmedelementer, som solcelleanlæg er.  

Her vil øer af solcelleanlæg blive gemt bag bærbærende læbælter, der samtidig giver skjul og læ for 
vildtet. En gevinst for dyrelivet i området.  

Vandrestier og -broer hen over de våde arealer kan give spændende oplevelser. Det forholdsvis 
utilgængelige landbrugsområde med de mange tværgående grøfter kan åbnes op for publikum på 
udvalgte stræk. Og måske forbindes med en kommende arbejdsvej mellem de 9 store vindmøller i 
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det nordlige område af Kogen. 

Også shelters og bord-bænkesæt kan forbedre oplevelsen ved længere ophold i området. 

Det nye stisystem, som er anlagt i samarbejde med TMI kan naturligt forbindes med det kommende 
naturområde i Sejersbæk Kog. 

Sådanne overvejelser vil naturligvis skulle vurderes nøjere, når der som led i lokalplanarbejdet 
gennemføres en miljøkonsekvensvurdering.  

Ansøger er åben overfor de ændringer, som denne proces måtte medføre. 
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Bilag til ansøgningen 

Bilag 1 
Fuldmagtsliste P/S Sejersbæk Energi og Natur   
Navn Areal i ha 
Bent Lund 73 
Eva R. Matzen 7 
Aksel Lund 5 
Erling A Christensen 14 
Peter Lausen 30 
Henning Petersen 2,2 
Niels Martin Krag 100 
Peter Pørksen 36 
Michael B Linnet 3 
Morten Lydiksen 25 
Orla Laustsen 20 
Jørgen B Mathinsen 80 
Jens Nicholaisen 20 
Klaus Rahbek Andersen 4 
Henning Møller Hansen  8,5 
Jens Jessen 1,5 

Visby Hedegaard 
Ejendomme 

18 

Leif Eskildsen 4 
Claus Nissen 44,5 
Helga Krag 5 

 
 

I alt pr. 15.12.22: 500,7  

 
 

 
 

Tilkendegivelser:  

Kaj Christensen 2,3 
Hans P Linnet 4,8 
Christel Hindrichsen 17,77 

Emmerlev Kirke  
Helle B Hansen 

1,61 

 
 

I alt pr. 15.12.22: 26,48 
 

  



   

24 

 

Bilag 2  
Notat i samarbejde med BeGreen A/S er vedlagt ansøgningen som en særskilt pdf-fil. 
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Bilag 3 
Notat vedr. skitseprojektering af 9 stk. vindmøller placeret optimalt under hensyn til naboer. 
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Screening og potentialeanalyse 

Projektet 
Det samlede projektområde er på ca. 775 ha, og udgør Sejersbæk Kog, der ligger mellem Højer og 
Visby vest for Tønder. Vejarealer og vandløb er medregnet i de 775 ha. 
 
Sejersbæk Kog er et ca. 820 ha stort lavbundsareal, som i dag er opdyrket – næsten udelukkende 
som intensive omdriftsmarker, hvor der primært dyrkes korn og fodergræs. Området er fladt og 
består af mange mindre marklodder, der inddeles af mindre kanaler. Det samlede område 
afgrænses af større kanaler, der hovedsageligt har til formål at dræne omkringliggende arealer.  
 
Grundet jordbundsforholdene og det flade terræn er det oplagt at tage området ud af drift og i 
stedet etablere anlæg til produktion af vedvarende energi – herunder opsætning af vindmøller og 
solceller. 
 
Naturstyrensen Vadehavet har også fokus på dette områdes begrænsninger og potentialer. De har 
derfor igangsat tekniske forundersøgelse for et klima-lavbundsprojekt, som blandt andet går ud 
på at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsmæssig drift inden for Sejersbæk Kog. 
Formålet er at reducere landbrugets udledning af CO2 gennem etablering af naturprojekter, der 
kan fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed samt skabe naturlig hydrologi og 
forbedre vandmiljøet. Klima-lavbundsprojektet ønskes gennemført ved udtagning/ekstensivering 
af drænede organiske jorder, ved sløjfning af grøfter og dræn m.v. og ved ændring af arealerne fra 
omdrift til permanent græs/vedvarende græs/naturarealer. (Tekst fra WSP-rapport af 30. juni 
2022) 
 
Et klima-lavbundsprojekt vurderes i høj grad af kunne kombineres med en hybridpark, hvor der 
både produceres sol- og vindenergi. 
 
Fra området nordligst del er der ca. 7,5 km fra Energinets transformerstation ved Bredebro. 
 
Projektområdet ved Sejersbæk Kog er beliggende tæt op af National Vadehavet, som i 2014 blev 
optaget på UNESCOs liste over verdensnaturarv. Hele Vadehavet har status som natur- og 
vildtreservat (på tværs af landegrænser) med forskellige bestemmelser for færdsel, jagt og andre 
aktiviteter. 



Side 4  
 
 

Screening og potentialeanalyse 

 
Kort 1 – Projektets placering med dets fulde arealer beliggende i Tønder Kommune med et samlet areal på ca. 775 hektar 
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Resumé 
I forbindelse med en detaljeret screening af arealerne i følgende rapport, vurderes nogle arealer 
mere egnet til opstilling af solceller end andre. Screeningen er udarbejdet ud fra beskyttelses- og 
benyttelses hensyn, herunder eksisterende plan- og zoneforhold, landskabelige hensyn, 
kulturhistoriske hensyn, naturmæssige hensyn og andre hensyn, hvilket kommer til udtryk i 
følgende kortbilag.  
 
Resuméet opridser de udfordrende arealer først, hvor der med stor sandsynlighed ikke vil kunne 
opstilles solenergianlæg eller vindmøller i forhold til lokale bindinger for området. Herefter ses der 
på de landskabelige tilpasninger, der skal indarbejdes i et fremtidig parkdesign, hvor der kan være 
overlap, men som kan indpasses med konkrete tiltag. Sluttelig skal der indarbejdes eventuelle 
afstande og hensyn til nærmeste naboer beliggende tættere end 200 meter fra 
solenergianlægget og 720 meter fra nye opstillede vindmøller med en total højde på 180 meter. 
Disse introduceres efter opstart af en nabodialog forud for et orienteringsmøde.  
 
 

• Råstofområde/graveområde i den sydlige del ved Emmerlev Daler Vest kan have 
indvirkning på, om der kan etableres solenergianlæg og vindmøller. Der pågår dialog med 
relevante myndigheder omkring muligheden for at etablere solenergianlæg og vindmøller 
inden for udpegningen.  

• Hele projektområdet er udpeget som større sammenhængende landskaber, og er 
landskabstyper, der ofte består af ålandskaber, kystlandskaber, marsklandskaber, 
moselandskaber og ølandskaber og som indgår i værdifulde sammenhænge. Landskabet 
medvirker til at give en særlig karakter, og skal som hovedregel friholdes for tekniske anlæg. 
Skal dette fraviges, skal projekterne indpasses i landskabet, så de ikke slører den visuelle 
sammenhæng af landskabselementerne. Det vurderes på den baggrund at både vindmøller 
og solcelleanlæg vil kunne indpasses flere steder i området. Derudover kan projektet 
designes, så der skabes bedre adgang for offentligheden, for hvem de landskabelige 
karaktertræk bliver mere synlige/tilgængelige.  

• Et mindre areal i den vestlige del af projektområdet er fredet. Her er tydelige spor efter en 
ringvold – Trælbanken/Trælborg og ved ovennævnte fortidsminde er en 
fortidsmindebeskyttelseslinje, der dækker et areal på ca. 7,5 ha. Inden for denne må der 
ikke ske ændringer i tilstanden – herunder tilplantninger, terrænændringer, byggeri og 
afstanden jf. Naturbeskyttelsesloven på 100 meter skal overholdes. Hele projektområdet er 
omfattet af lavbundsarealer, Grønt Danmarkskort, hvor også de økologiske forbindelser er 
registreret, beskyttede vandløb, herunder Sejersbæk, hvortil der er å-beskyttelseslinjer på 
op til 150 meter i dag. Solcelleparker har vist sig at give bedre plads til natur (både planter 
og dyreliv) end marker der dyrkes med monokultur. En hybridpark med både solcelleanlæg 
og vindmøller vurderes overordnet at kunne bidrage til at forbedre forholdene for naturen 
ligesom det vurderes at kunne harmonere med et klima-lavbundsprojekt. 
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Screening – Beskyttelse og benyttelse 
Solenergianlæg og vindmøller er arealkrævende og medfører væsentlige ændringer i det 
eksisterende miljø. Det er derfor vigtigt at en hybridpark (både vindmøller og solcelleanlæg) 
placeres hensigtsmæssigt i forhold til både naboer, de landskabelige og kulturhistoriske 
interesser, de naturmæssige beskyttelseshensyn samt andre udpegninger og 
beskyttelseshensyn, der knytter sig til det åbne land. Derfor er projektområdet grundigt screenet. 
 
I skemaet herunder er projektområdet screenet for de temaer, der regulerer blandt andet det åbne 
land med henblik på at undersøge projektområdets egnethed som fremtidig hybridpark. Under 
skemaet findes en uddybning af relevante temaer. 
 
Udelukket for placering af hybridparker er i øvrigt byzone, arealer inden for 
strandbeskyttelseslinjen, sommerhusområder, overordnede trafikårer og som udgangspunkt også 
områder lokalplanlagt til formål, der ikke er forenelige med et større solenergianlæg og store 
vindmøller. 
 

Eksisterende plan- og zoneforhold 

Udpegning/Tema Overlap Intet overlap Bemærkninger 

Planlagte tekniske anlæg – herunder 
energilandskaber  x Tønder Kommune har ikke udpeget arealer 

til energilandskaber. 

Solenergianlæg  x Tønder Kommune har ikke udpeget arealer 
til solenergianlæg. 

 
Vindmøller  x Tønder Kommune har ikke udpeget arealer 

til nye vindmøller,  

Kystnærhedszone  x Ikke relevant 

Råstofområder (interesseområder og 
graveområder) x  

Den sydligste del at området er udpeget 
som graveområde – Emmerlev Daler Vest. 

Her vurderes at kunne findes 1.460.000 m3 
klæg til forstærkning af ådiger. 

Arealreservationer / Planlagte 
trafikanlæg  x Ikke relevant 

Perspektivområder / Potentiel 
fremtidig byzone  x Ikke relevant 

Kommuneplanrammer x  
Der er et mindre overlap med en 

kommuneplanramme, der giver mulighed for 
vindmøller ved Øster Gammelby.  

Lokalplaner x  

Området overlapper delvist Lokalplan 10-2 
fra 1994, muliggør opstilling af optil 4 

vindmøller á max. 600 kW effekt. Her står i 
dag 2 vindmøller 

Landskabelige hensyn 

Udpegning/Tema Overlap Intet overlap Bemærkninger 

Bevaringsværdige landskaber  x Ikke relevant 

Større sammenhængende 
landskaber x  Størstedelen af området er udpeget. 

Geologiske bevaringsværdier x  Et mindre areal i det sydvestlige hjørne og 
projektområdet er omfattet af udpegningen. 

Kulturhistoriske hensyn 

Udpegning/Tema Overlap Intet overlap Bemærkninger 

Kulturmiljøer, herunder 
herregårdslandskaber  x Ikke relevant 
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Kirkeomgivelser og Provst Exner 
fredninger x  

Et mindre areal i den sydøstlige del af 
projektområdet er udpeget som 

kirkeomgivelser omkring Daler Kirke. 

Fredede områder x x Et mindre areal (1,5 ha) i den vestlige del af 
området er fredet (Trælbanken). 

Kulturarvsarealer x  Et areal på ca. 24 ha omkring ovennævnte 
fredet fortidsminde er udpeget. 

Beskyttede sten- og jorddiger  x Ikke relevant 
 

Fortidsmindebeskyttelseslinje x  Et areal på ca. 7,5 ha er omfattet er 
beskyttelseslinjen. 

Kirkebyggelinjer  x Ikke relevant 

Naturmæssige hensyn 

Udpegning/Tema Overlap Intet overlap Bemærkninger 

Natura 2000  x 

Der findes tre Natura 2000-områder 
omkring projektområdet. Hhv. nr. 89 

Vadehavet, nr. 100 Sølsted Mose og nr. 103 
Kogsbøl og Skast Mose 

Bilag IV-arter – Yngle- og 
rasteområder x  

Der er registreret en lang række Bilag IV-
arter (både dyr og planter) inden for en 

afgrænsning på 34 km2.  

§ 3-beskyttede naturtyper x  

Der er registreret mindre beskyttede søer og 
enkelte mindre engarealer inden for 

projektområdet. Hovedsageligt i områdets 
østlige del. 

Grønt Danmarkskort – herunder 
økologiske forbindelser og områder 
med særlige 
naturbeskyttelseshensyn 

x  
Åen, der løbet gennem området fra nord til 

syd er udpeget som en økologisk 
forbindelse. 

Lavbundsarealer x  Hele projektområdet er udpeget som 
lavbundsareal. 

Sø-beskyttelseslinjer  x Ikke relevant  

Å-beskyttelseslinje x  

Langs projektområdet nordlige og vestlige 
afgrænsning samt i den sydligste del af 
området findes der åer, der kaster en å-

beskyttelseslinje af sig. 

Skovbyggelinjer x  
Et mindre areal i den sydlige del af 
projektområdet er omfattet af en 

skovbyggelinje. 

Andre hensyn 

Udpegning/Tema Overlap Intet overlap Bemærkninger 

Grundvandsinteresser (OSD, NFI og 
BNBO’er) x  

Der er drikkevandinteresser i området, men 
ingen arealer er udpeget som OSD, NFI eller 

BNBO.  

Oversvømmelsesrisiko / Bluespot x  Med de nuværende forhold er der lav risiko 
for oversvømmelse inden for området. 

Særligt værdifulde landbrugsområder  x Ikke relevant 

Skovrejsning  x 
Arealer udpeget som kirkeomgivelser og 
geologiske bevaringsværdier er ligeledes 

udpeget som skovrejsning uønsket. 

Vejbyggelinjer  x Ikke relevant 

Respektafstande til ledninger  x Ikke relevant 

Højspændingsledninger – herunder 
respektafstande  x Ikke relevant 

Vindmøller x  Der står en vindmølle i den østlige del af 
området og endnu en mølle øst herfor. 
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Eksisterende plan- og zoneforhold 

Råstofområder 
Den sydligste del af projektområdet er udpeget som graveområde med Råstofplanen 2020 for 
Region Syddanmark. Lodsejere er i dialog med ”Råstofkontoret” i regionen med henblik til at få lov 
at etablere solceller på nogle af disse arealer. Større arealer, der er udpeget som graveområde, er 
allerede taget ud af projektområdet for netop at sikre muligheden for indvinding af størstedelen af 
de forventede forekomster af klæg i området. 
 
Kommuneplanrammer 
Der er et mindre overlap med en kommuneplanramme, der giver mulighed for vindmøller ved Øster 
Gammelby. Her står i dag to vindmøller, som der naturligvis vil blive taget hensyn til i forbindelse 
med dette projekt. Ellers findes de nærmeste kommuneplanrammer ved erhvervsområderne i 
Frifelt og ifm. de omkringliggende mindre byer. Disse kommuneplanrammer er ikke i sig selv til 
hinder for projektet.  
 
Lokalplaner 
Området overlapper delvist Lokalplan 10-2 fra 1994, muliggør opstilling af optil 4 vindmøller á 
max. 600 kW effekt. Her står i dag 2 vindmøller. Som beskrevet under ”kommuneplanrammer” 
står her i dag 2 vindmøller, som vil blive respekteret/indtænkt i et nyt projekt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 2 – Eksisterende plan- og zoneforhold 
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Landskabelige hensyn 

Større sammenhængende landskaber 
Hele projektområdet er en del af et større sammenhængende landskab. Området er marsk, som er 
kendetegnet ved det helt flade landskab, der her er inddiget og afvandes via menneskeskabte 
kanaler. Sejersbæk slynger sig gennem projektområdet fra nord til syd, og er ligeledes med til at 
tegne de landskabelige kvaliteter i området. 
 
De større sammenhængende landskaber skal som hovedregel friholdes for tekniske anlæg. Skal 
dette fraviges, skal projekterne indpasses i landskabet, så de ikke slører den visuelle 
sammenhæng af landskabselementerne.  
 
Landskabselementerne i form af Sejersbæk, diger, kanaler og de rektangulære marker er tydelige 
af aflæse fra luften og ellers, hvis man færdes i området. Det skyldes primært det flade terræn, 
som ikke afslører landskabstrækkene på afstand. Det vurderes på den baggrund at både 
vindmøller og solcelleanlæg vil kunne indpasses flere steder i området. Derudover kan projektet 
designes, så der skabes bedre adgang for offentligheden, for hvem de landskabelige karaktertræk 
bliver mere synlige/tilgængelige. 
 
Geologiske bevaringsværdier 
Et mindre areal i det sydvestlige hjørne af projektarealet er udpeget med geologiske 
bevaringsværdier i relation til Vadehavet. Det skal undersøges, om arealet kan indpasses i 
projektet – blandt andet ved at skabe bedre adgang til området og lave tiltag, der formidler de 
geologiske værdier i området. Alternativt kan dette areal udgå af projektområdet. 
  

Kort 3 – Landskabelige hensyn 
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Kulturhistoriske hensyn 

Fredede områder 
Er mindre areal (ca. 1,5 ha) i den vestlige del af projektområdet er fredet. Her er tydelige spor efter 
en ringvold – Trælbanken/Trælborg. 
 
Fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Omkring ovennævnte fortidsminde er en fortidsmindebeskyttelseslinje, der dækker et areal på ca. 
7,5 ha. Inden for denne må der ikke ske ændringer i tilstanden – herunder tilplantninger, 
terrænændringer og byggeri. BeGreen vil i forbindelse med det endelige parkdesign sikre, at der 
ikke bygges eller plantes inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Projektet vil kunne designes, så 
fortidsmindet gøres mere tilgængeligt for offentligheden. 
 
Kulturarvsarealer 
Ligeledes er der omkring fortidsmindet og dennes beskyttelseslinje udpeget et kulturarvsareal, 
hvor der med stor sandsynlighed vil kunne gøres arkæologiske fund. Viser disse arealer sig at være 
interessante at placere solcelleanlæg eller vindmøller på, vil BeGreen gå i dialog med det lokale 
museum herom. 
 
Kirkeomgivelser  
Arealet i den sydøstlige del at projektområdet er udpeget som kirkeomgivelser omkring Daler 
Kirke. Her skal indsigten til kirken beskyttes. Da projektområdet i dag ikke er tilgængeligt via 
offentlige veje eller stier i den del af området, som er omfattet af kirkeomgivelser, vil opførelse af 
et solenergianlæg her ikke påvirke oplevelsen af Daler Kirke for andre end dem, der færdes i her i 
forbindelse med dyrkning af marker og renovering af diger. Grundet nabohensyn bliver det ikke 
aktuelt at placere vindmøller inden for kirkeomgivelser. 

 

 
 
 
  

Kort 4 – Kulturhistoriske hensyn 
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Naturmæssige hensyn 

Natura 2000-områder 
Der findes tre Natura 2000-områder omkring projektområdet. Hhv. nr. 89 Vadehavet (1,8 km. 
fra projektområdet), nr. 100 Sølsted Mose (700 meter fra projektområdet) og nr. 103 Kogsbøl 
og Skast Mose (5,2 km. fra projektområdet). 
 
Der ses store muligheder for at skabe bedre forbindelser mellem særlig to af disse Natura 
2000-området med det ny projekt. Dette afhænger naturligvis af dyre- og plantelivets karakter, 
som skal undersøges nærmere. 
 
De tre ovennævnte Natura-2000-områder er desuden udpeget som fuglebeskyttelsesområder, 
og det skal derfor undersøges grundigt, hvordan vindmøller og solcellepaneler kan påvirke 
fuglelivet i og omkring området. 
 
Bilag IV-arter 
Ved en gennemgang af Habitatdirektivets bilag IV er der screenet for samtlige arter i et område på 
34 km2. Her er blandt andet registreret tudser, padder, engsnarre og mange forskellige 
plantearter. Ved projektering og planlægning skal en grundigere analyse af arternes levesteder 
undersøges og indtænkes i projektet – evt. i kombination med et klima-lavbundsprojekt. 
 
§ 3-beskyttede naturtyper 
Der er registreret mindre beskyttede søer og enkelte mindre engarealer inden for projektområdet – 
hovedsageligt i områdets østlige del. I udviklingen af projektet vil det blive sikret, at disse 
naturtypers tilstand ikke påvirkes negativt ifm. etablering af projektet. 
 
De beskyttede arealer ligger alle centralt i projektområdet og vil derfor som udgangspunkt ikke 
blive omkranset af nye beplantningsbælter, da de kan skygge på naturområdet eller have løvfald, 
som på sigt kan medføre forringet vandkvalitet. Der vil desuden ikke blive etableret solcelleanlæg 
inden for mindst 5 meter fra beskyttede naturtyper. Større afstande er også en mulighed. 
 
Grønt Danmarkskort – herunder områder med særlig naturbeskyttelsesinteresser og økologiske 
forbindelser 
Som en del af Grønt Danmarkskort, er der inden for projektområdet udpeget en 400 bred 
økologisk forbindelse, der følger Sejersbæks forløb gennem området mens hele projektområdet er 
udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde. 
 
Disse udpegninger er et udtryk for, at hensynet til den eksisterende natur skal vægtes højt ifm. 
nye projekter, og at her er stort potentiale for at skabe ny natur. Det vil derfor også typisk være et 
sted som her, at kommunen vil prioritere naturgenopretningsprojekter. 
 
Solcelleparker har vist sig at give bedre plads til natur (både planter og dyreliv) end marker der 
dyrkes med monokultur. Solcellepaneler har flere steder vist sig velegnede til at skabe læ for 
blandt andet fuglereder. En hybridpark med både solcelleanlæg og vindmøller vurderes overordnet 
at kunne bidrage til at forbedre forholdene for naturen ligesom det vurderes at kunne harmonere 
med et klima-lavbundsprojekt. 
 
Lavbundsarealer 
Store dele af Tønder Kommune var tidligere dækket af moser og kær. En stor del af disse 
lavbundsarealer er i dag drænede og indgår ofte i normal landbrugsdrift. Kvaliteten af vandmiljøet 
kan forbedres væsentligt, hvis der gennemføres vådområde-projekter, hvor næringsstoffer fra 
landbrugsarealerne tilbageholdes. Lavbundsarealerne er velegnede til dette formål, også fordi den 
dyrkningsmæssige værdi som regel er begrænset. 
 
Hele området er udpeget som lavbundsarealer under vandløb og søer i Tønder Kommune. Tønder 
Kommune ønsker at fastholde og udvikle naturværdierne både indenfor og udenfor Natura 2000 
områderne. Lavbundsarealer, der kan genoprettes må ikke gives en planmæssig status, som gør 
det besværligt eller umuligt at genoprette det naturlige vandstandsniveau. Som hovedregel skal 
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sådanne områder friholdes for byggeri og anlæg, hvis det kan forhindre, at det naturlige 
vandstandsniveau kan genoprettes. Med placering af solcellepaneler med en højere afstand til 
jordens overflade, vil det kunne lade sig gøre at genoprette det naturlige vandstandsniveau eller en 
kombination hen over året. Vindmøller vil kunne placeres på mere faste landskabstyper, hvor der i 
dag findes interne veje og som er højere beliggende end landbrugsjorden er i dag. 
 
Å-beskyttelseslinje 
Den vestlige afvandingskanal er omfattet af en å-beskyttelseslinje på 150 meter fra vandmidte og 
det samme gør sig gældende for halvdelen af Sejersbæk fra syd mod nord. BeGreen er indstillet 
på at indgå i en dialog med Tønder Kommune for at kunne komme tættere vandløbene end 150 
meter, hvilket kan opfyldes på flere måder, blandt andet sikre køreveje i forbindelse med 
oprensning eller med forskellige typer af beplantning, som også vil kunne etableres i forbindelse 
med de økologiske forbindelser, og dermed sikre det eksisterende dyrelivs bevægelser i 
landskabet.   
 
Skovbyggelinjer 
Nord for Daler findes et mindre skovstykke, som kaster en skovbyggelinje, der overlapper ca. 24,5 
ha af projektområdet. Inden for skovbyggelinjen kan der som udgangspunkt ikke etableres blandt 
andet tekniske anlæg.  
 
BeGreen har dog erfaringer med at placere solcelleanlæg tættere på skovbryn end de 300 meter 
som skovbyggelinjen foreskriver – helt ned til 50 meter fra skovbrynet. I disse situationer 
foretager vi i samarbejde med den pågældende kommune en vurdering af skovbrynets rolle og 
kvalitet ift. henholdsvis dyreliv og de landskabelige kvaliteter. Med projektet vil vi sikre uændret 
adgang til skovarealer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kort 5 – Naturmæssige hensyn 
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Andre hensyn  

Grundvandsinteresser 
Der er drikkevandsinteresser i området, men det er ikke udpeget som område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) eller nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).  
 
Projektet indebærer, at der laves fundamenter til møller, mens opstilling af solcelleanlæg er langt 
mere skånsom ift. eventuelt grundvandspåvirkning. I forbindelse med udvikling af projektet vil der 
blive foretaget grundige jordbundsundersøgelser – og i den forbindelse vil det blive klarlagt, om og 
eventuelt hvordan projektet vil kunne påvirke drikkevandsinteresserne i området.  
 
Efter projektets etablering vil der ikke vil blive anvendt pesticider eller kunstig gødning inden for 
lokalplanområdet. Et tiltag der i sig selv er grundvandsbeskyttende.  
 
Skovrejsning 
Mindre arealer i den sydlige del af projektområdet er udpeget som skovrejsning uønsket, og er 
ikke i sig selv en begrænsning for etablering af solenergianlæg eller vindmøller. Udpegning i det 
sydvestlige hjørne af projektområdet afspejler udpegning for geologiske bevaringsværdier, som 
skal respekteres mens udpegningen i områdets sydøstlige hjørne afspejler kirkeomgivelser, hvor 
oplevelsen af kirken ikke på sløres. Projektet vil nemt kunne tilpasses disse bindinger. 

Eksisterende vindmøller 
Ved at etablere anlæg i nærheden af eksisterende vindmøller, er der mulighed for at samle flere 
tekniske anlæg i det åbne land, frem for at de ligger spredt. Desuden er der mulighed for at 
benytte sig af eksisterende el-infrastruktur. Der findes i dag en række mindre vindmøller i 
nærheden til projektafgrænsningen.   
 
Nye vindmøller 
Ved en indledende screening for placering af nye vindmøller er der ikke taget højde for 
eksisterende møller i området. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden 
fra eksisterende- eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes 
påvirkning af landskabet. Det skal belyses, hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig.  Placeringen 
af nye vindmøller sker på baggrund af møllens totalhøjde på 180 meter med en rotordiameter på 
140 meter og en navhøjde på 110 meter. Det medvirker til en indbyrdes mølleafstand på 560 
meter og mindste afstand til beboelsesejendomme på 720 meter. Det giver 9 vindmøller placeret 
på en ensartet lige linje gående fra nord til syd.  

 

  

Kort 6 – Andre hensyn 
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Planmæssig proceslinje 
Oversigt over planprocessen fra start til slut. 

 
 

 

 
  

Aftale om net-
tilslutning og 
planproces. 

Screening af potentielle 
arealer på baggrund af 
net-tilslutningsaftale. 

Lodsejeraftaler indgåes på 
baggrund af screenede 

brutto arealer. 

Arealer tilrettes ud fra 
landskabsmæssig 

perspektiv og mulige 
bindinger, samt krav om 

afstande til naboer. 

Indledende dialog med 
pågældende kommune 

telefonisk omkring screenede 
arealer,  samt mulig opstart af 

kommunal sagsbehandling. 

Materiale 
naboorientering og 

borgerforeninger 
udarbejdes. Kontakten 

hertil foretages. 

Projektbeskrivelse med 
anmodning om opstart af 

planproces indsendes. 

Kommunal opstart af 
proces, herunder 

lokalplan, miljøvurdering + 
kommuneplantillæg. 

Indkaldelse til Borgermøde I 
for-høringsperioden. 

Visualiseringer og 
præsentation forelægges. 

Kommunal proces efter for-
offentlighed samt 

udarbejdelse af planer 
(Lokalplan, 

Kommuneplantillæg, MV og 
VVM. 

Politisk behandling I udvalg 
og sendes til høring 8 uger. 

Politisk behandling af 
tilrettet planforslag til 
endelig vedtagelse – 

offentliggøres med 4 ugers 
klagefrist. 

Byggetilladelse. 
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