
 

 

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: Mollerup Solcelleanlæg 

Projektadresse: Mollerup 

Virksomhedens navn: Karin & Erling Christensen 

Virksomhedens adresse: Parkvej 29 Visby 

Kontaktperson: Erling Christensen 

Kontaktperson e-mail: erling@blsg.dk 
Kontaktperson tlf. nr. 6022 6639 

 

Antal vindmøller:0 

Højde på vindmøller i meter: 

Hektar solceller:65 

Forventet årlig elproduktion (MWh):62000 

Forventet AC-kapacitet (MW):62 

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:  
Det udvalgte areal tages ud af traditionel landbrugsdrift, hvilket sikrer ophør af 

pesticid- og nitratudledning. Dermed lettes trykket på naturen, biodiversiteten 
styrkes og grundvandets kvalitet højnes. Der sås græs, som afgræsses af dyr, der 

passes efter økologiske retningslinjer. 
 
 

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:  
Der er tale om drænet landbrugsareal. Ca. 88 % (57 ha) af projektområdet er 
lavbundsjord (JB-kategori 11). Ca. 8 ha inden for projektområdet har over 12 % 

tørv, 
 
 

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:  
Der etableres som minimum afskærmende beplantningsbælter i en bredde af 
mindst 5 m langs afgrænsningen af projektområdet. På strækninger uden 

eksisterende beplantning etableres ny beplantning og ved eksisterende 
beplantningsbælter kan der være brug for at etablere ekstra rækker.  
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Vi ønsker at inddrage naboerne til projektet tidligt i planlægningsfasen. Det kan 
være ved en informationsaften, hvor nærliggende naboer og naboer med mulig 

visuel eksponering inviteres. Til informationsmødet vil naboerne få information om 
projektet, og de får mulighed for at stille spørgsmål og tilkendegive ønsker til 

projektet. 
 

Desuden kontakter vi områdets lokalråd/borgerforeninger.  
Gennem inddragelse af bl.a. landskabsarkitekter tidligt i udviklingsfasen forventer vi 
at finde flere interessante muligheder i forhold til at integrere anlægget.  

 
4) Redegør for solcellepanelernes bæredygtighed over hele panelernes 

levetid. 
Svar:  
Solceller har en lang levetid på mindst 30 år, hvor de producerer energi uden at 

udlede drivhusgasser og dermed reducerer elproduktion af fossile brændsler, dermed 
har de i dag en energitilbagebetalingstid på ca. 1 år og dermed opvejer de 

miljøbelastninger fra recyclingen og produktionen. For at sikre den lave 
miljøbelastning vil Vi kun indkøbe solpaneler, som kan dokumentere deres Carbon Foot Print 

efter DS/EN ISO 14067.  

 
Ved projektets operationelle afslutning, efter forventeligt ca. 30 år, kan solcellerne 
mv. fjernes og jorden kan igen dyrkes. 

 
Det kan i forlængelse heraf oplyses, at der i projektet stilles krav om at projektarealet 

ved projektafslutning tilbageleveres i reetableret stand, således at traditionel 
landbrugsmæssig drift kan genoptages på arealerne efter endt anvendelse som 
solcelleanlæg. 

 

 
5) Hvordan sikrer VE-projektet mest mulig inddragelse af borgere? 

Svar: 
Først og fremmest er projektansøgerne selv lokale borgere der ønsker at skabe et 
projekt med mest mulig lokal forankring. For at sikre lokalt medejerskab i 

Solcelleparken er der allerede forud for denne ansøgning startet drøftelser med først 
og fremmest naboer omkring projektet. 

Når projektet har opnået tilsagn fra Tønder Kommune er det planen at udvide 
kontakten til lokalområdet og erhverslivet for at sikre et stort lokalt medejerskab. 
 

Det er ansøgerens ambition, at der med Projektet skabes flere arbejdspladser i 
nærområdet. Arbejdspladserne skabes både under etableringen af anlægget, men 

især ved senere pasning og vedligehold af anlæg og arealpleje ved f.eks. fårehold.  
 
Desuden er der som beskrevet i pkt. 3 ønsket at inddrage naboer i planlægningsfasen 
 

6) Beskriv om VE-projektet grænser op til andre VE-naboprojekter og om der er 

dialog om positive samarbejdspotentialer. 

Svar: 

Der er en ansøgning inde på etablering af et vindmølleprojekt på samme 
matrikel, hvor der er dialog med udvikler om at skabe rammerne for et fælles 

projekt der kan skabe fælles synenergier. 
 



 

 

 

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: 

Projektet grænser op til andre VE projekter, som vi er en del af. Der er en rigtig god 
dialog mellem projekterne. Vi ønsker at arbejde med så mange synergier som muligt, 

og gerne i samarbejde med lokalområdet.  
 

Erling deltager i kommunens DK 2020 hvor han aktivt er en del af processen med at 
skabe synergier mellem aktørerne. Derudover er han med i en task Force i 
samarbejde med Tønder kommune hvor der også er fokus på samarbejder og sidst 

men ikke mindst, er han med i Bestyrelsen for Tønder erhvervsråd hvor emnet også 
er på dagsordenen og er initiativtager til etablering af to biogasanlæg i kommunen 

hvor han også arbejder for at integrere samarbejder.  
 

 

8) VE-projektet lægger op til et lokalt medejerskab i procent svarende til mindst? 

(angiv 0-100 % af samlet VE-projekt) 

Svar:  40% Gerne meget mere. 
 

 

 

9) I hvilket omfang er der allerede disponeret medejerskab til lokale lodsejere og 

naboer m.v. (angiv 0-100 % af samlet VE-projekt) 

Svar: 

Pt. 0 %.  

 

 

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 

 

Denne kan f.eks. skabes på baggrund af det setup som Difko tilbyder projekter som 
disse, hvor andele i solcelleparken udbydes som folkeaktier (se bilag i ansøgningen).  
 

 

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. Hæftelsen er således begrænset 

til de købte andeles pålydende. 
 
Der afholdes møde for interesserede købere af andele, når økonomien for anlæg 

og salg af el er kendt, og før idriftsættelse. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller/koeberetsordningen
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller/koeberetsordningen


 

 

 
Der oprettes hjemmeside, hvor interesserede borgere og virksomheder kan 
tilkendegive hvor mange andele man ønsker at investere i. 
 

 

 

 

13) Hvad er den forventede pris for én andel/anpart? (i DKK) 

Svar: 

Den endelige pris for en andel afhænger af endelig investeringssum. Men målet er at 
gennemføre projektet uden fordyrende omkostninger til projektudviklere og derved 
sikre en lav kostpris. Udgangspunktet for medejerskab er den tidligere gældende 

køberetsordning, hvorefter andele udbydes til kostpris i størrelse af eksempelvis 1000 
kW. 

 
14) Beskriv eventuelle tilbud om finansiering af erhvervelse af ejerandele. 

Svar:  
Der er ikke aftalt finansiering med pengeinstitut mv. mulighederne vil blive undersøgt 
nærmere, formålet er at sikre, at flest mulig borgere i lokalområdet og Tønder 

Kommune har mulighed for ejerskab i møllerne. 
 

 

 

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: 

Kostprisen defineres på samme måde som i den tidligere køberetsordning, 

herunder også ydelser som faktureres fra selskaber, som er koncernforbudne eller 
associeret med projektejer.  

 
Vi lægger stor vægt på åbenhed og gennemsigtighed omkring beregning af 
kostpris. 
 

 

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 - Det er den. 
 

 

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 pt. flere VE projekter (vindmølleprojekt) inde på samme matrikel, som ved en 
fælles etablering vil kunne sænke kostprisen, da bl.a. transmission, veje mv. vil 
kunne fælles etableres sammen med lokal net tilslutning. 



 

 

 

 

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: 

Denne skabes på baggrund af det setup som Difko tilbyder projekter som disse, hvor 

andele i solcelleparken udbydes som folkeaktier (se bilag i ansøgningen) 
 

Andre former for medejerskab er dog på vej frem, her kan nævnes 

Borgerenergifælleskaber mv. som vi også finder interessant.   
 
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: 

Såfremt lovgivningen på området tillader det og de tekniske muligheder er til 
stede, er det helt klart noget som vi vil kigge positivt på. 
 

 

20) Hvordan definerer projektet lokalområdet samt redegør for eventuel frivillig 

kompensation til borgere, naboer og lodsejere, der overstiger lovgivningen? 

Svar: 

Lokalområder defineres som Visby sogn, beboelser indenfor 1500 meter fra 

solcelleanlægget. Samt bredere forstand også hele Tønder Kommune. 

 

På dette Projekt, med en forventet installeret projektkapacitet på 62MW, vil beløbet 
til Grøn Pulje være ca. DKK 2,48 millioner. 

Beløbet administreres af kommunen og skal understøtte den lokale udvikling og sikre 
lokal forankring via grønne tiltag i nærområdet, energirenovering eller øvrige lokale 
projekter. 
 

 

21) Beskriv model for det årlige bidrag fra VE-projektet/ anlæg til lokalområdets 

juridiske person med et lokalt og/eller almennyttigt formål. 

Svar: 

Ifølge Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”) er opstillere af 

VE anlæg forpligtet til at betale 40.000 kr. pr MW baseret på den installerede MW-
kapacitet.  

På dette Projekt, med en installeret projektkapacitet på 65MW, vil beløbet til Grøn 

Pulje være ca. DKK 2,48 millioner. 
 
Dertil kommet en løbende indbetaling på 500 kr./ha årligt baseret på godkendt areal 

til anlægget. Estimeret til 31 t.kr årligt og i alt 930 t.kr. ved en anlægslevetid på 30 
år. 

 
Vi opfordrer kommunen til at udpege en eller to personer, som kan sidde med ved 
bordet i hele processen og efterfølgende i de styrende organer som bliver en del af 

projektet. 
 

 
 

 



 

 

22) Beskriv model for det årlige bidrag fra lodsejerne til lokalområdets juridiske 

person med et lokalt og/eller almennyttigt formål? 

Svar: 

Se pkt. 21. I form af en løbende indbetaling på 500 kr./ha årligt baseret på godkendt 

areal til anlægget. Estimeret til 31 t.kr årligt og i alt 930 t.kr. ved en anlægslevetid på 
30 år. 

 
 

 

 

23) Beskriv model for det årlige bidrag fra VEprojektet/anlæg til den juridiske 

person et med almennyttigt formål. 

Svar: 

Se pkt. 21 og 22 
 

 

 

24) Beskriv model for det årlige hektar-bidrag fra lodsejerne til den juridiske per- 

son med et almennyttigt formål? 

Svar: 

Ansøger ønsker årlig at donere 500 kr/ha, anslået ca. 93.000 kr/år i anlæggets levetid 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: 

0 

 

25) Beskriv jobfremmende aktiviteter i forbindelse med VE-projektet. 

Svar: 

I forbindelse med etableringen af solcelleanlægget vil der være en række opgaver, 

som det lokale erhvervsliv eller foreninger mv. vil have mulighed for at deltage i, bl.a. 
etablering af beplantningsbælter, hegn samt rekreative tiltag i form af 
nedfaldspunkter mv. 

I den efterfølgende driftsfase vil der være arbejde til en deltidsansat som tilser 
solcelleparkens tekniske installationer, og arealpleje ved f.eks. fårehold.  
 

26) Beskriv sammenhængen mellem VE-projektet og Kommunens Visions- og 

Strategiplan samt FN´s verdensmål. 

Svar: 

Der findes mange gode sammenhænge mellem solcelleanlægget og Tønder 
kommunes visions- og strategiplan. Nedenfor er oplistet de mest umiddelbare 

sammenhænge som er taget lige ud af Vision og strategiplanen og hvor 
solcelleparken virkelig passer ind, både som en del af den grønne omstilling, med 
sin udtagning af tørvejord og med sin lokale forankring.  
 

 

Uddrag fra Strategi og Visionsplan 

• Støtte omstillingen fra fossil afhængighed til bæredygtig lokal vedvarende 
energi. 

• Udarbejde og implementere en biodiversitetsstrategi med handleplaner for 

særligt værdifulde naturområder i kommunen 



 

 

 

Det er borgerne, der skaber fællesskaberne. Vi skal slippe kræfterne fri. Det skaber 
ejerskab lokalt. Som kommune motiverer og faciliterer vi arbejdet med lokale 

idéer. Det gør vi i en fælles proces. 
 

Som kommune understøtter vi de aktive borgere. Det gør vi ved at stille passende 
rammer til rådighed og ved at gøre det lettere at være frivillig.  
 

De bedste løsninger skaber vi i fællesskab, når flere parter bidrager med idéer, 
viden, ressourcer og kompetencer. Denne tilgang er grundlæggende i det daglige 

arbejde i afdelingerne. Det er også tilgangen, når vi udarbejder politikker og større 
planer i kommunen. Vi gør det i fællesskab med en lang række interessenter. 
 

 

Verdensmålene: 

Projektet støtter op om følgende af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling:  mål 

nr. 7, 11, 13 og 15 som er i Tønder kommunes fokus:  

 

Mål nr. 7 Bæredygtig Energi: 
Solcelleanlæg er i dag en prisvenlig måde at producere el på og vil med sin grønne 
produktion, være med til at øge den grønne omstilling og samtidig fortrænge 

elproduktion baseret på fossile brændstoffer.  

 

Mål nr 11:  
Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Det er ansøgerens ambition, at der med Projektet skabes flere arbejdspladser i 

nærområdet. Arbejdspladserne skabes både under etableringen af anlægget, men 
især ved senere pasning og vedligehold af anlæg og arealpleje ved f.eks. fårehold.  

 
Mål nr. 13: Klimaindsats 
På baggrund af tal fra klimarådet vil vådlægning af lavbundsjorderne inden for 

projektområdet reducere CO2-udledningen med ca. 1045 ton pr. år. Ca. 88 % (57 
ha) af projektområdet er lavbundsjord (JB-kategori 11). Ca. 8 ha inden for 

projektområdet har over 12 % tørv, dermed  
 
Solcelleanlægget vil producere strøm til 167.000 husstande og giver dermed et 

markant bidrag til den nationale målsætning om at blive CO2-neutral.  
 

Det udvalgte areal tages ud af traditionel landbrugsdrift, hvilket sikrer ophør af 
pesticid- og nitratudledning. Dermed lettes trykket på naturen, biodiversiteten styrkes 

og grundvandets kvalitet højnes. 
 

Mål nr 15: Livet på land 

 
En 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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Ansøgning til Solenergipark 

Hermed fremsendes en ansøgning om kommunal tilladelse til igangsætning af 

planlægning for etablering af et Solcellepark beliggende mellem Visby og Borg 

(herefter ”Projektet”).  

  

Præsentation af Projektet 

Dialogen med Kommunen og lokalområdet vil udgøre en stor del af udviklingen af 

projektet. Den fremsendte ansøgning skal derfor modtages som et udgangspunkt for, 

at vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning for Projektets integration i 

nærområdet.  

 

 
 
 

 

 

 

  

Projektudvikler/ejer: 

Karin & Erling A Christensen                                

Parkvej 29 Visby                    

6261 Bredebro. 

Tlf.nr. 7278 3322                                                               

Mobil. Nr. 6022 6639 

Mail: erling@blsg.dk 

Om Søndergården – Besøgslandbruget 

Søndergården (blsg.dk) 

Konsulent/samarbejdspar 

Projektudvikleren har valgt: Holger Mikkelsen. 

SLF, Sønderjysk Landboforening, som 

rådgivere på udviklingen af projektet.  

 

 

Forventet          

Kapacitet        

Ca. 62 MW 

 

Projektareal 

 

   65 ha 

 

Forventet  

Levetid 

30-40 år. 

 

   

mailto:erling@blsg.dk
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Der arbejdes med projekt på i alt ca. 65 MW.  

Valget af størrelse og placering af arealerne er bl.a. sket ud fra et ønske om at udvikle 

et projekt, der passer ind i omgivelserne, således at området stadig opleves som 

landbrugsland og ikke virker skæmmende. Samtidig vil etablering af solcelleanlæg på 

den kulstofrige lavbundsjord have en dobbelt klimaeffekt ved både at undgå udledning 

af CO2 og samtidig producere grøn energi. Det er ikke muligt at opnå samme effekt på 

andre jorder, da effekten ved udtagning af almindelig landbrugsjord i sammenligning 

med lavbundsjord er minimal.  

Det vurderes at projektet kan realiseres med en forventelig kapacitet på ca. 1 MW/ha 

sol-energiareal, svarende til et årligt forbrug for 14876 husstande (ved et forbrug på 

4800 kWh/år). Der vil løbende blive arbejdet med at optimere projektområdet for den 

bedst mulige udnyttelse af arealet ift. solindstråling og de teknologiske muligheder, 

hvorfor kapaciteten og produktionen kan ændre sig.  

Projektet forventes at have en levetid på 30-40 år, hvilket er i overensstemmelse med 

de nuværende markedsvilkår for udvikling og etablering af rentable og effektive 

projekter inden for vedvarende energi. 

Arealet for anlægget er fordelt på flere matrikelnumre. Nedenfor ses en liste over de 

matrikler der søges på. På næste side ses matriklerne på kort. 

Projektområde 

Nærmeste By Borg 

Inkluderede matrikelnumre:  

Ejer Erling Christensen 

172 Mollerup Visby 

38 Mollerup Visby 

186 Mollerup Visby 

156 Mollerup Visby 

187 Mollerup Visby 

38 Mollerup Visby 

Tønder Kommune 205 (del af) Mollerup Visby. (gammelt vejareal som 
planlægges berigtiget.) 

Adresse: Projektområdets størrelse 65 ha 

Forventet AC- kapacitet (MW) Ca. 62 Mw AC 

Forventet første dato for elproduktion 01-01-2026 

Nærmeste Transformer Visby ca. 1,4 km.  

Bredebro ca. 3,8 km. 
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Projektområdets zonestatus Hele lokalplanområdet ligger i landzone 

Nuværende anvendelse af området Landbrugsjord i omdrift 

 

Data over ledig kapacitet på Visby og Bredebro transformer 

 

 

Dialog og integration med området: 

Solcelleparker har ry for at skæmme naturen og skabe en kedelig udsigt for de lokale 

beboere. Ved at udnytte pladsen mellem og omkring anlægget kan vi dog forbedre det 

æstetiske udtryk og samtidigt gennemføre biodiversitetsforbedringer, der vil forbedre 

naturoplevelsen for mennesker og give markant forbedrede forhold for insekter og vildt. 

Her kan f.eks. bruges levende hegn, frugtlunde, vandhuller implementeret på en måde, 

der ikke blokerer for lyset til solcellerne. 
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Et af mange muligheder kunne være, at der etableres shelter og borde/bænke til glæde 

for områdets lokale borgere som kan tage madpakken med ud i naturen og 

benytte området ifm. gå- eller cykelture og måske en enkelt overnatning i det fri. 

For skoleklasser  

Ligesom Karin og Erlings landbrug ’Søndergården’ i dag sætter en ære i at 

arrangerede fremvisninger for skoleklasser på deres landbrug vil der også kunne laves 

undervisning om den grønne omstilling. 

Der er 5 naboer indenfor 500 meter, disse naboer vil som noget af det første blive 

spurgt om, de om, de har ønsker f.eks. ejerskab, eller ønsker til udformning af fauna 

tiltag m.m. (Der er ingen naboer, som er indenfor 2oo meter af solcellearealet) 

Desuden kontakter vi områdets lokalråd/borgerforeninger.  

Desuden ønsker vi gennem inddragelse af bl.a. landskabsarkitekter tidligt i 

udviklingsfasen at finde flere interessante muligheder i forhold til at integrere anlægget.  

Ubebyggede arealer mellem og under solcellepaneler vil blive tilsået med en økologisk 

græsblanding og vil blive driftet efter økologiske retningslinjer enten ved afgræsning 

med dyr eller slåning. 

Der er planlagt en tæt dialog med kommunen og ikke mindst områdets naboer, hvor 

disse muligheder i samarbejde konkretiseres og former projektet. 

Vi opfordrer kommunen til at udpege en eller to personer, som kan sidde med ved 
bordet i hele processen og efterfølgende i de styrende organer som bliver en del af 
projektet. 
 

Solcelleanlægget forventes bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager at blive omkranset af 

trådhegn. Trådhegnet kan f.eks. være designet på en måde, som gør mindre vildt i 

stand til at passere igennem området samtidig med, at det giver en mulighed for at 

anvende fårehold til afgræsning mellem rækkerne af solcellepaneler.  
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Projekt detaljer 
Solenergiparken vil bestå af solcellepaneler, invertere og en transformerstation med 

dertilhørende kabler, sikkerhedshegn og afskærmende beplantning. Derudover 

etableres adgangsveje til service samt de nødvendige overdækninger til et eventuelt 

fårehold.  

De nye levende hegn med egnstypiske træer omkring solcelleanlægget bliver af en 

højde, som skjuler solpanelerne, men ikke ødelægger perspektivet i det flade landskab. 

Hegnene vedligeholdes i en højde af ca. 3 m. 

Natur og miljø   

Eksisterende forhold: 

Projektområdet er opdelt i to delområder; som ligger på hver side af Tingvej, der løber 

mellem Visby mod syd og Borg mod nord. Fra projektområdet er der ca. 1,3 km til 

Visby og ca. 900 m til Borg. 

Området omkring arealet til solcelleanlægget ligger i et lavtliggende moselandskab 

med tørvejord. Landskabet i området er generelt åbent men brydes af 

beplantningsbælter langs markskel og veje samt af grøfter og vandløb. Der er tale om 

drænet landbrugsareal. Ca. 88 % (57 ha) af projektområdet er lavbundsjord (JB-

kategori 11). Ca. 8 ha inden for projektområdet har over 12 % tørv, som har det største 

potentiale reduktion af udledning af CO2 ved vådlægning. På baggrund af tal fra 

klimarådet vil vådlægning af lavbundsjorderne inden for projektområdet reducere CO2-

udledningen med ca. 1045 ton pr. år. (kortmateriale om jordtyper, vedhæftet bagerst.)  

Dertil skal naturligvis lægges den CO2 besparelse som kommer fra fortrængning af el 

fra f.eks. naturgas og olie. Energistyrelsen angiver at 1 kWh udleder 133 gram CO2. 

Dermed sparer solcelleparken årligt en udledning svarende til 8.212 tons CO2 pr. år. 

Da hver dansker i 2018 udledte 5,76 tons CO2/år, svarer det til en besparelse for 

klimaet på udledningen fra ca. 1607 borgere, hvert år.  

Herfra skal dog trækkes den energi, der medgår til fremstilling af solcelleparkens 

komponenter, som svarer til ca. 2 års elproduktion. 

I projektet genetableres den naturlige hydrologi, som et grundvandsnært og vådt 

mose/eng-område. Det sker ved ophør af landbrug og afvandingsforanstaltninger. 

Vådlægningen kan begrænses til projektområdet grundet de omkringliggende vandløb. 

Ændringen fra dyrket landbrugsareal til genetablering af den naturlige hydrologi vil 

bidrage positivt til biodiversiteten ved at skabe et vådt habitat til gavn for flere plante- 

og dyrearter. 
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Natur  
På arealet er der et mindre vandhul, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Arealet ligger uden for Natura-2000 område. Der udlægges en minimum 5 m buffer 

hele vejen rundt om vandhullet, som skal friholdes for solcellepaneler mv., således, at 

der ikke vil ske tilstandsændringer. På arealet er der desuden 2 grøfter, foruden arealet 

støder op til vandløbet Sejersbæk på en strækning af ca. 130 m. Både til grøfterne og 

vandløbet vil der etableres en bufferzone på minimum 5 m fra kronekanten, hvor der 

hverken opstilles solcellepaneler eller teknikhuse.  

 

Afstanden til nærmeste landsby er: 

Projektområde –  Borg by ca. 900 meter 

Visby ca. 1300 meter. 

 
Skærmkort af projektområde 
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Grundvand  

Området ligger delvist indenfor indsatsområde for grundvand. Da der hverken i anlægs- 

eller driftsfasen benyttes miljøskadelige stoffer, hverken på fast eller flydende form, er 

der ingen risiko for grundvandet. Når arealet desuden tages ud af konventionel omdrift 

og får permanent græsdække, vil udvaskningen af nitrat mv. på sigt kun kunne blive 

mindre og ikke højere. 

 

Lokal bæredygtighed og ’’Folkeaktier’’  

Det er ansøgerens ambition, at der med Projektet skabes flere arbejdspladser i 

nærområdet. Arbejdspladserne skabes både under etableringen af anlægget, men især 

ved senere pasning og vedligehold af anlæg og arealpleje ved f.eks. fårehold.  

I forbindelse med etableringen af solcelleparken vil der være en række opgaver, som 

det lokale erhvervsliv eller foreninger mv. vil have mulighed for at deltage i, bl.a. 

etablering af beplantningsbælter, hegn samt rekreative tiltag i form af nedfaldspunkter 

mv. 

I den efterfølgende driftsfase vil der være arbejde til en deltidsansat som tilser 

solcelleparkens tekniske installationer, 

Jeg/vi ønsker at tilbyde lokalt medejerskab blandt dem, som kunne have interesse i at 

investere i Projektet. For tiden er en af de mest kendte modeller til medejerskab, udbud 

af folkeaktier via fx det fondsejede selskab Difko, som har de nødvendige tilladelser fra 

Finanstilsynet til at kunne udbyde ”folkeaktier”. 

Vi ønsker at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen, med henblik på at udarbejde 

det rigtige set up, så co2 værdier og beskatningsgrundlaget sikres at det bliver i 

kommunen. Dertil kræves udpegning af kompetencer som har en større indsigt i hele 

værdikæden og som kan være garant for at sikre både lokalområdet og det politiske 

system, samt at alt foregår med fuld transparens.  

 

Udgangspunktet for medejerskab er den tidligere gældende køberetsordning, hvorefter 

andele udbydes til kostpris i størrelse af eksempelvis 1000 kW. Vi har dog ikke noget 

loft over det lokale medejerskab, som vi gerne ser øget til meget mere end 40%. Vi 

ønsker primært at værdiskabelsen kommer borgere i nærområdet til gode, sekundært 

øvrige borgere i Tønder kommune. 

Bilag 8.1 - Vidensblad - Køberetsordningen - Solceller 

Andre former for medejerskab er dog på vej frem, her kan nævnes 

Borgerenergifælleskaber som vi også finder interessant.   

Et borgerenergifællesskab er en organisatorisk juridisk enhed, hvor deltagelsen er 

begrænset til borgere, kommuner og små SMV’er (under 50 ansatte og en årlig 

omsætning eller en samlet årlig balance under 10 mio. EUR). Formålet er – fremfor en 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoette_vedvarende_energi/vidensblad_-_koeberetsordningen_-_solceller_0.pdf
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økonomisk gevinst - at give deltagere eller kapitalejere eller de lokalområder, hvor det 

drives, miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele. 

For at sikre et attraktivt afkast til køberne af ”folkeaktier”, kræves formentlig en vis 

mindste interesse, altså at der tegnes ”folkeaktier” for et vist minimumsbeløb. Dette 

bl.a. grundet omkostningerne ved drift af ”folkeselskabet”. Hvor grænsen går for 

hvornår en investering er attraktiv bør drøftes med lokalbefolkningen og de potentielle 

investorer i ”folkeselskabet”.  

Det kan blive nødvendigt at udskille ”folkeaktierne” i et selvstændigt selskab 

(”folkeselskabet”), bl.a. af regulatoriske årsager. ”Folkeselskabet” vil i givet fald eje sin 

egen solcellepark eller egen andel af den samlede solcellepark.  

Uanset endelig valg af model for medejerskab vil hensynene til lokalbefolkningen 

vægtes højt, og der sikres en model, som tilgodeser dette. 

En anden sikring af hensynene til lokalbefolkningen kunne være at der etableres en 

almennyttig fond med en lokal bestyrelse, der hvert år i anlæggets levetid får tildelt et 

økonomisk tilskud pr. ha eller pr. produceret MW fra solcelleanlægget. Ved en 

fondsløsning kan man sikre en årlig betaling til lokalsamfundet, som lokale 

repræsentanter kan disponere over ud fra de vedtagne retningslinjer i fonden 

Eks. Der etableres en fond, xxx fond, hvis formål det er at gøre det attraktivt at flytte til 

området, skabe bosætning og at skabe grobund for udvikling ved at yde støtte til 

beboelser indenfor 2.000 meter fra solcelleparken samt projekter i resten af Tønder 

Kommune. 

Med udgangspunkt i Projektareal samt nuværende markedsforhold for etablering og 

drift af solenergianlæg, er der nedenfor angivet et økonomisk eksempel for Projektet.  

Info 
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Det skal dog understreges, at ovenstående eksempel skal tages med forbehold, da 

endeligt Projektareal først tilpasses i dialog med lokalområdet og Tønder kommune. 

Herudover er der flere væsentlige faktorer, f.eks. fremtidige afregningspriser på 

strøm, finansiering og omkostninger til anlægget, hvorfor den endelig økonomiske 

model først kan fastlægges senere i udviklingsforløbet.  

 

Grøn pulje  

Ifølge Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”) er 

opstillere af VE anlæg forpligtet til at betale et beløb baseret på den installerede 

MW-kapacitet.  

 

På dette Projekt, med en installeret projektkapacitet på 65MW, vil beløbet til 

Grøn Pulje være ca. DKK 2,48 millioner. 

Beløbet administreres af kommunen og skal understøtte den lokale udvikling og 

sikre lokal forankring via grønne tiltag i nærområdet, energirenovering eller 

øvrige lokale projekter. 

Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”) 

- LBK nr. 1791 af 02/09/2021 

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-

vindmoeller-1 

Der indføres en grøn pulje, som der kan søges midler fra. 

 

Følgende vilkår forventes at gælde for den grønne pulje: 

 

Opstiller af VE-anlæg skal indbetale et engangsbeløb til en grøn pulje, som svarer til: 

• 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller. 

• 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg. 

 

Kommunalbestyrelsen skal formidle tilskuddet fra den grønne pulje. 

• Naboer og lokale i øvrigt, som har bopæl i kommunen, kan ansøge om midlerne. 

• Hvis ikke kommunalbestyrelsen har allokeret midlerne 3 år efter indbetaling, skal 

pengene indbetales til statskassen. 

 

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.  
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VE-loven  
Udover Grøn Pulje ordningen er der også værditabsordningen og VE- bonus  

ordningen som reguleres, samt de forpligtelser, som ansøger har, i form af 

afgivelse af tilbud om optionskøb og afholdelse af informationsmøde.  
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Illustration af Solcelleanlæg 

Billedeksempel af solcelleanlæg 

 
 

 
 

En principiel tegning for panelerne kan ses på illustrationen nedenfor, imens de 

endelige afstande fastsættes i forbindelse med planlægning af parkens layout samt 

dialog med Tønder kommune og lokalområdet. 
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Princip tegning 

 

 

Visualisering 
Visualiseringen er tilpasset arealets naturlige omgivelser og landskab og med 

solcellepaneler af typen fastmonteret, som er vinklet mod syd. Billederne illustrerer det 

samme område først uden solcelleanlæg, dernæst med solcelleanlæg og billede 3 

omkranset af læhegn. 

Billederne finder i på side 19 -25 

 

Reetablering  
Ved Projektets ophør tilbageføres arealet til landbrugsjord. Jf. elforsyningslovens § 10 

skal der i løbet af projektets levetid afsættes midler i form af garanti/deponering til 

reetablering af arealet. I forbindelse med nedtagningen af projektet kan 90% af 

materialerne fra solcellepaneler genbruges, herunder solcellepaneler, invertere og 

batterier, der indsamles og genanvendes jf. det europæiske WEEE-direktiv.  

 

Støj  
Et solcellepanel støjer ikke, men der vil kunne opleves lavfrekvent summende lyde fra 

invertere, transformere og transformerstationen. Niveauet vil kunne sammenlignes med 

summen fra en arbejdscomputer. Erfaring viser at de vejledende støjkrav i 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder” for boliger i det 

åbne land overholdes fra en 10m afstand fra anlægget og 100m fra 

transformerstationen. Støjniveauet vil blive væsentligt reduceret ved omlægning 

fra landbrug til en solenergipark. 
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Videre proces Jeg håber, at I vil se positivt på denne ansøgning, og ser frem til 

et godt samarbejde. 

Jeg håber, at I vil se positivt på ovenstående projekt. Hvis I har behov for 

yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte mig.  

Vi håber med denne ansøgning at have redegjort tilfredsstillende for hvorledes 

vi vil søge at opfylde de politiske guidelines og centrale elementer i visions- og 

strategiplanen. Vi står naturligvis gerne til rådighed med yderligere oplysninger. 

 

 

Med venlig hilsen  

Karin & Erling Christensen 
 
Parkvej 29 Visby 
6261 Bredebro 

Tlf.nr. 7278 3322          

Mobil. Nr. 6022 6639 

Mail: erling@blsg.dk 

Om Søndergården – Besøgslandbruget Søndergården (blsg.dk) 

  

mailto:erling@blsg.dk
https://blsg.dk/om-virksomheden/
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Fotostandpunkt 3 område 2 set fra nord 
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Fotostandpunkt 1 – Område 1 set fra nord 
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Fotopunkt 2 område 1 set fra syd 
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Fotostandpunkt 4 – område 2 set fra syd 
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Solcellepark Visby / Mollerup, Tønder Kommune - Visualisering og kort
Matr.nr.  
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