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1 Indledning 
Lokalplan nr. 12.09 og kommuneplantillæg nr. 7 for et solcelleanlæg ved Mørkøv 
har været offentliggjort som planforslag ledsaget af en miljøvurdering i henhold 
til miljøvurderingsloven. 

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at etablere et solcelleanlæg 
ved Mørkøv samt at sikre, at anlægget placeres og udformes, så det tilpasses 
landskabet samt beskyttet natur og sten- og jorddiger i området. Lokalplanen 
har samtidig til formål at sikre afskærmende beplantning, der visuelt skal af-
skærme solcelleanlægget mod omgivelserne. 
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Holbæk Kommune har vurderet, at lokalplanen er miljøvurderingspligtig iht. mil-
jøvurderingslovens1 § 8, stk. 1, nr. 1, da planen potentielt vil kunne have væ-
sentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor gennemført en miljøvurdering af 
plangrundlag efter miljøvurderingslovens afsnit II. 

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har således været ledsaget af 
en miljørapport, som har været i offentlig høring i perioden 4. maj – 29. juni 
2022. 

Miljørapporten omfatter en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved 
planforslagenes realisering, samt en vurdering af eksisterende miljømæssige for-
hold (0-alternativet). 

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med den endeligt 
vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver: 

› Hvordan miljøhensyn er integreret i planen; 

› Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-
fasen, er taget i betragtning; 

› Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller ved-
tagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har væ-
ret behandlet, og 

› Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet 
af planen eller programmet. 

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige 
vedtagelse af lokalplanen. 

2 Integration af miljøhensyn 
Miljøvurderingen er gennemført med henblik på at sikre en integration af miljø-
forhold i planforslaget. Emnerne i miljørapporten er fastsat i afgrænsningsrap-
porten, hvor det blev vurderet, at påvirkningen på følgende miljøfaktorer skal 
indgå i miljøvurderingen: landskab og visuelle konsekvenser, kulturarv samt na-
tur og beskyttede arter.  

Planerne integrerer miljøhensyn på flere måder, herunder gennem lokaliserings-
hensyn. Placeringen af solcelleanlægget er valgt på baggrund af en overordnet 
vurdering af de landskabelige og visuelle påvirkninger og med størst muligt hen-
syn til beskyttet natur og kulturarv i området. 

Derudover indgår miljøhensyn i planlægningen på følgende måder:  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM). 
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› Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg i form af sol-
celleanlæg til produktion af grøn strøm til elnettet.  

› Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning omkring sol-
celleanlægget, så de landskabelige konsekvenser mindskes. Desuden stilles krav 
til, at solcellepanelerne er antirefleksbehandlet, og at tekniske bygninger frem-
står i diskrete farver. 

› Lokalplanen sikrer, at der ikke etableres solcellepaneler i nærheden af be-
skyttet natur. 

 › Lokalplanen sikrer, at beskyttede diger respekteres 

› Lokalplanen sikrer, at området reetableres, når solcelleanlægget ikke læn-
gere er i drift. 

3 Offentlighedsfasen og indkomne høringssvar 
Miljørapporten har fungeret som et oplysningsgrundlag for udarbejdelsen, vedta-
gelsen og fremlæggelsen af planforslagene.  

I høringsfasen er der indkommet 4 høringssvar, der er resumeret og kommente-
ret af Holbæk Kommune i et høringsnotat, der foreligger som separat dokument. 
Høringssvar er fra henholdsvis Museum Vestsjælland, Politiet, Vejdirektoratet 
samt Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby. 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen.  

På den baggrund vurderes det, at miljørapportens vurderinger af de miljømæs-
sige påvirkninger er dækkende for den endelige plan. 

4 Alternativer 
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af refe-
rencescenariet (0-alternativet). 0-alternativet medtages i miljøvurderingen som 
referenceramme for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling 
uden vedtagelse af planforslaget. 0-alternativet beskriver det scenarie, at plan-
forslaget ikke vedtages, så eksisterende forhold videreføres.  

Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold inden for planområdet 
uden mulighed for udnyttelse af planområdet til solcelleanlæg. Området vil såle-
des fortsat blive anvendt til jordbrugsformål. 

Der er ikke belyst andre alternativer til planlægningen ud over 0-alternativet.  

Miljøvurderingen er således baseret på det offentliggjorte planforslag, og der har 
ikke været vurderet på andre alternativer. Arealets udnyttelse, bebyggelse og 
etablering af anlæg mv. fra planforslaget er således fastholdt i den endelige 
plan.  
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Den endelige plan er valgt, da det på baggrund af miljøvurderingen er fundet, at 
der ikke er væsentlige miljømæssige påvirkninger som følge af en realisering af 
planen. 

5 Overvågning 
I henhold til § 12, stk. 4, i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 
væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. 

Miljøvurderingen af planforslagene har vist, at der ikke forventes at være væ-
sentlige miljøpåvirkninger fra de aktiviteter og anlæg, som planerne muliggør. 
Der vil derfor ikke være behov for særskilte overvågningstiltag. 

Flere forhold overvåges gennem kommunens almindelige planlægning og admi-
nistration. Dette gælder f.eks. i medfør af byggelovgivningen og miljøbeskyttel-
seslovgivningen. 
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