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6400 Sønderborg

VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400
Sønderborg

Plan

Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om
etablering af solcelleanlæg på stativ på terræn.

Rådhustorvet 10

Projektet omfatter et solcelleanlæg med en effekt er på ca. 24 kW. Arealet
udgør ca. 300 m2. Anlægget kommer til at bestå af 4 rækker solcellepaneler
opsat på stativer med en højde på max. 2,5 m over terræn.

T 88 72 64 00

Solcelleanlæg er opført på bilag 2, punkt 3a, Energiindustrien, Industrianlæg
til fremstilling af elektricitet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1164 af 6.
november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

www.sonderborgkommune.dk

Anlæg på bilag 2 kan være VVM- pligtige. For at afgøre dette er der foretaget
en VVM-screening, som er en vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig
indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 3 i ovennævnte
bekændgørelse.
Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at
solcelleanlægget ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 14.
januar 2015.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i
sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter
anden lovgivning, f.eks. godkendelsesbekendtgørelsen.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har
oplyst og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på
screeningstidspunktet.
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Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er ansøger forpligtet til at
anmelde de påtænkte ændringer jf. VVM-bekendtgørelsens § 2 med henblik på
at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.
Skema 1
Skemaet vurderer projektets karakteristika og geografiske
placering.
Hvis der svares ”ja” til nogle af nedenstående forhold, skal de
vurderes yderligere i skema 2.
Kriterier

Ja

Nej

1 Projektets karakteristika
Oplysninger om fysisk rumlige
forhold, som oplysninger om drift
og proces. Heri indgår brugen af
råstoffer, affaldsproduktion,
forurening og gener samt risikoen
for uheld.

Vurdering
Beskrivelse af vurdering
Skriv en kort begrundelse for vurderingen.
Både for ja og nej

a. Anlæggets dimensioner

x

Anlægges effekt er på ca. 24 kW. Arealet
udgør ca. 300 m2. Anlægget kommer til at
bestå af 4 rækker solcellepaneler opsat på
stativer med en højde på max. 2,5 m over
terræn.

b. Kumulation med andre projekter

x

Der er den 25. april 2012 givet tilladelse til
et mindre solcelleanlæg på ca. 7 kW på
samme adresse

c. Anvendelsen af naturressourcer

x

Arealet er en del af et haveanlæg.

d. Affaldsproduktion

x

Der er ingen affaldsproduktion ved
anlæggets etablering og drift. Ved
nedtagning af anlægget følges de
gældende miljømæssige retningslinjer for
afskaffelse af affald.

e. Forurening og gener

x

Solcellepanelerne udføres i antirefleksmateriale.
Der er ca. 100 m til nærmeste nabo
(beliggende nord for anlægget)

Arealet afgrænses med beplantning.
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f. Risikoen for uheld, navnlig under
hensyntagen til de anvendte
stoffer og teknologier

x

Det vurderes, at der ingen risiko for uheld.

a. Nuværende arealanvendelse

x

Have

b. Naturressourcernes relative
rigdom, kvalitet og
regenereringskapacitet i området

x

2 Projektets placering
Den miljømæssige sårbarhed i de
geografiske områder, der bliver
berørt af projektet

c. Det naturlige miljøs bæreevne
med særlig opmærksomhed på:
1. Vådområder

x

2. Kystområder

x

Arealet ligger i kystnærhedszonen.

3. Bjerg- og skovområder

x

4. Reservater og naturparker

x

Ikke relevant

5. Områder, der er registreret,
beskyttet eller fredet ved
national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og
habitatområder.

x

Ingen registrering

6. Områder, hvor de fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er
overskredet

X

Ikke relevant

7. Tætbefolkede områder

X

Anlægget ligger ca. 65 meter nord for
nærmeste nabo. Det eksisterende anlæg
ligger mellem nabo og det ansøgte.

8. Vigtige landskaber

Værdifuldt landskab og værdifuldt
kulturmiljø
X
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Skema 2
Skemaet omfatter den potentielle miljøpåvirkning og angiver
således, om og hvordan projektet må antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Kendetegn ved den potentielle
miljøpåvirkning.
Angiv med krys hvis det jf. ”ja’erne” fra
skema 1, vurderes at anlægget kan få
en væsentlig indvirkning på miljøet i
relation til følgende påvirkninger:

1e

2c
2

2c
8

Omfang (geografisk område og
omfanget af personer, der berøres)

-

-

-

Grænseoverskridende karakter

-

-

-

Grad og -kompleksitet

-

-

-

Sandsynlighed

-

-

-

Varighed, hyppighed og reversibilitet

-

-

-

Bemærkninger til skema 2

1e Gener
Solcellerne skal være antirefleksbehandlede, da de i modsat fald
kan genere flytrafikken til og fra Sønderborg Lufthavn.
2c2 Kystnærhed
Anlægget er ikke synligt fra kysten.

2c8 Værdifuldt landskab og værdifuldt kulturmiljø
Solcelleanlægget er placeret inden for et eksisterende haveanlæg og
er ikke synlig for det omkringliggende landskab.
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Klagevejledning
Sønderborg Kommunes afgørelse om, at Solcelleanlægget ikke er VVMpligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. planlovens § 58,
stk. 1 nr. 4.
En evt. klage skal sendes elektronisk til planafdeling@sonderborg.dk.
Alternativt sendes den pr. post til:
Planafdelingen
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Klagen skal være modtaget senest den 11. februar 2015 kl. 15.
Planafdelingen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen
med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage,
at du indbetaler et gebyr på 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning af gebyret direkte til
klageren, når nævnet har modtaget klagen fra Planafdelingen. Du skal bruge
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er indbetalt. Bliver
gebyret ikke betalt på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14
dage, afviser Natur- og Miljøklagenævnet klagen.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklage-nævnets
hjemmeside.
Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:
klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som
følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid
Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen
påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Birgitte Uhrbrand
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