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VVM-screening af solceller på taget af Borgen Shopping 

Sønderborg Kommune har den 16. februar 2022 modtaget ansøgning om 

opsætning af et solcelleanlæg på taget af Borgen Shopping på Østergade 4, 

6400 Sønderborg. 

 

Anlægget består af ca. 1.350 paneler fordelt på tagladerne, som vist i 

vedhæftede screeningsskema. Anlægget vil dække et areal på ca. 2.260 m2. 

 

Solcelleanlæg er opført på bilag 2, punkt 3 a): 
 

Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1) 

 

i Miljøvurderingsloven1.  
 

Projekter på bilag 2 kan være VVM-pligtige. For at afgøre dette er der 

foretaget en VVM-screening, som er en vurdering af, om et projekt kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i 

ovennævnte lov. 

 
Afgørelse 

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at 

opsætning af solceller på tag ikke er VVM-pligtigt, jf. Miljøvurderingslovens § 

21.  

 

Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag. 

 

Bygherre har i ansøgningen oplyst, at som foranstaltning med henblik på at 

forebygge væsentlige skadelige virkninger for miljøet, vil solcellepanelerne 

være antirefleksbehandlede. Da anlægget er antirefleksbehandlet vil det 

begrænse den visuelle fremtrædende samt gener for højere liggende 

beboelser, som i dag har udsigt til tagfladen. 
 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og det er 

således ikke miljøvurderingspligtigt. 

 

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 7. 

november 2022. 

 

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 P/S Borgen 

Shopping har oplyst og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der 

er gældende på screeningstidspunktet.  

 
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er P/S Borgen Shopping 

forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. Miljøvurderingslovens § 19 

med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt. 

 
Partshøring 

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger og beboere i 

ejerlejlighederne (tårnet), jf. Forvaltningsloven. Der er under nabohøringen 

indkommet bemærkninger fra ejerforeningen for boliger i Borgen samt fra 3 

naboer. De enkelte indsigelsespunkter er behandlet i de følgende afsnit. 

 

Indsigelse 1 

Belægning på tagflade:  

Det vurderes, at de tage, der ligger nært ved boligtårnet ikke er belagt med så 

mange solceller, at det strider mod lokalplanens § 7.1.1. Den visuelle 

udstrækning er ikke stor nok til at det defineres som tagdækning.  

 

Bygningens arkitektoniske helhed: 

Det vurderes, at bygningens arkitektoniske helhed er overholdt. Solcellerne er 

antirefleksbehandlet. Der skal dispenseres fra lokalplanens § 13.7, da 

solcellerne overskrider de 25 cm murkrone med 7 cm. 

 

Indsigelse 2 

Lokalplanens § 13.7 overskrides: 

Der skal dispenseres fra lokalplanens § 13.7, da solcellerne overskrider de 25 

cm murkrone med 7 cm. 

 

Støjgener fra invertere: 

Forudsætningen for afgørelsen er, at der monteres invertere med passiv 

køling og dermed uden blæsere. Bygherre har efter høringen ændret 

projektet, så der ikke placeres invertere ud for indsigers altan, jf. bilag 2 i 

VVM-Screening. Da inverterne er passivt kølet og da de ikke placeres i 

nærheden af boliger/altaner, forventes anlægget med viden fra lignende 
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projekter ikke at give anledning til støjgener. Det er derfor ikke fundet 

nødvendigt med støjdokumentation. 

 

Visualisering og udsynsgener i forhold til invertere: 

Der stilles ikke krav til visualiseringer medmindre der er god grund til dette. 

 

Ved placering af invertere på området omkring aftrækshætterne vil disse, 

grundet deres beskedne størrelse, ikke have indflydelse på dagslysforhold 

eller skyggepåvirkning af boligerne i niveau med tagfladen eller de 

over/underliggende boliger. 

 

Bygningens arkitektoniske helhed: 

Det vurderes, at bygningens arkitektoniske helhed er overholdt. Solcellerne er 

antirefleksbehandlet. Der skal dispenseres fra lokalplanens § 13.7, da 

solcellerne overskrider de 25 cm murkrone med 7 cm. 

 

Blændingsgener: 

Det fremgår af både VVM- og byggeansøgningen, at solcellerne er 

antirefleksbehandlede, så de ikke medfører blændingsgener. Dette er også et 

krav i lokalplanens § 13.7. 

 

Solceller på hældningstage: 

Der er ikke tale om et hældningstag, men et fladt tag. Definitionen af et 

hældningstag er, når det tydeligt visuelt fremgår som et hældningstag. I dette 

tilfælde betegnes tagfladen som flad. 

 

Flagermus og rødlistearter: 

Flagermus er aktive om natten, hvor der ikke er genskin fra solcellerne. Om 

natten, hvor flagermusene finder vej vha. ekkolokalisering vil solcellerne 

reflektere lydbølgerne som byens øvrige hårde overflader. At solcellerne er 

vinklede gør ingen forskel for flagermusenes mulighed for at finde vej – så 

længe de står nogenlunde stille. Udfordringerne for flagermusene kan f.eks. 

opstå, når de navigerer efter objekter i bevægelse, f.eks. vindmøller. 

 

Det er i denne sammenhæng ikke relevant at tage stilling til øvrige rødlistede 

arter. Kommunen har ingen betænkninger ved at der monteres solceller på 

taget af Borgen eller andre steder i byens rum. 

 

Indsigelse 3 

Solcellernes hældning på tag: 

Der er i udkast til afgørelsen beskrevet at solcellerne placeres fladt på tag. 

Men solcellerne monteres med en øst-vest gående retning og med en 

hældning på 10 grader. Det præciseres derfor, at solcellerne placeres med en 

hældning på fladt tag på bebyggelse i lokalplanlagt område. 
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Støj fra invertere: 

Forudsætningen for afgørelsen er, at der monteres invertere med passiv 

køling og dermed uden blæsere. Hvis bygherre vil ændre projektet herunder 

etablere invertere med blæsere, er det et ændret projekt, som skal screenes 

jf. Miljøvurderingsloven § 19. 

 

Indsigelse 4 

Genskin: 

Det fremgår af både VVM- og byggeansøgningen, at solcellerne er 

antirefleksbehandlede, så de ikke medfører blændingsgener. 

 
Klagevejledning 

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at opsætning af solceller på tag ikke er 

VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. 

Miljøvurderingslovens § 49.  
 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via 

https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes.  

 

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest mandag den 5. december 

2022. 

 

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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnets 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. 
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Civilt søgsmål 

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge Miljøvurderingslovens § 54 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 
 

Troels Dahl 

Telefon 2790 5521 
tdah@sonderborg.dk 
 
 

 

Bilag: VVM-screening  

 

En kopi af denne afgørelse er sendt til:  

Organisation E-mail 

Danmarks Naturfredningsforening 
lokal afd.  

dnsoenderborg-sager@dn.dk  

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk; 
soenderjylland@friluftsraadet.dk   

Dansk Ornitologisk Forening Soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk  

 


