
 

 

Skema til brug for screening (VVM-pligt) 

VVM Myndighed 
 

Hedensted Kommune 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelse 
 

Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg på taget af eksisterende minkhaller. 
Solcellepanelerne vil følge taghældningen og vil ikke komme uden for de eksisterende tagplader. 
Ud over solcellepanelerne består anlægget af el-kabler og invertere, hvor den producerede 
jævnstrøm omdannes til vekselstrøm. 
 
Der bliver sat ca. 2000 m2 solcellepaneler op på taget af de eksisterende haller. I alt er der tale 
om et minkfarms tagareal på ca. 7450 m2 på ejendommen. Det vil sige, at det bliver lidt over ¼ af 
det samlede minkfarms tagareal der bliver udstyret med solcellepaneler. 
  
Til montagen vil der blive brugt skinner og beslag som normalt anvendes til tag montering. 
 
Anlægget skal tilkobles det øvrige transmissionsnet. Tilkoblingen sker i samarbejde med lokalt 
netselskab. 

Adresse på bygherre 
 

Skovhussvinget 14,  
7160 Tørring 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. 
 

 

Projektets placering 
 

Skovhussvinget 14, 7160 Tørring 
Matr.nr. 20a og 8b Tørring By, Tørring 

Projektet berører følgende kommuner 
 

Hedensted Kommune 

Oversigtskort i målestok 
 

Målestok angives i 1:2000 (se bilag 1) 

Kortbilag i målestok 
 

Målestok angives i 1:5000 (se bilag 2) 

Forholdet til VVM reglerne  Ja Punkt Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 

   X  



 

 

Er anlægget opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 

 X   Projektet er omfattet af punkt 3.a) 
Industrianlæg til fremstilling af 
elektricitet, damp og varmt vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 
1).  

Anlæggets karakteristika: Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

1. Arealbehovet i m2     Ca. 2000 m2 

2. Er der andre ejere end bygherre  X   Kølefirmaet EFI-Cold Næstved ApS 
Bolskovvej 8, 7000 Fredericia 

3. Det bebyggede areal i m2
 og bygningsmasse i 

m3 

    Solcellepanelerne placeres på taget af 
eksisterende minkhaller. 
Solcellepanelerne vil følge 
taghældningen og vil ikke komme uden 
for de eksisterende tagplader. 
 
Der bliver sat ca. 2000 m2 
solcellepaneler op på taget af de 
eksisterende haller. I alt er der tale om 
et minkfarms tagareal på ca. 7450 m2 

på ejendommen. Det vil sige, at det 
bliver lidt over ¼ af det samlede 
minkfarms tagareal der bliver udstyret 
med solcellepaneler. 
 
120 m3 solcellepaneler. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m     3,5 meter. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og 
opbevaring af: 
 
Råstoffer – type og mængde: 
 
Mellemprodukter – type og mængde: 
 
Færdigvarer – type og mængde: 

    Invertere omdanner den producerede 
jævnstrøm til vekselstrøm. Invertere 
placeres under solcellepanelerne.  
Anlægget tilkobles det øvrige 
transmissionsnet. Tilkoblingen sker i 
samarbejde med det lokale netselskab. 
 



 

 

 Råstoffer: Der anvendes ingen råstoffer 
i forbindelse med projektet. 
 
Mellemprodukter: Ingen 
 
Færdigvarer: Solcelleanlægget vil have 
en installeret kapacitet på ca. 40-50 
kW. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

    Anlægget kan ikke betegnes som 
værende et strækningsanlæg. 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 
 

     

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet 
af: 
 
Standardvilkår: 
 
BREF-dokumenter: 
 
BAT-konklusioner: 
 

    
 
 
X 
 
X 
 
X 

Anlægget er hverken omfattet af 
standardvilkår, BREF-dokumenter eller 
BAT-konklusioner. 

9. Anlæggets behov for råstoffer – type og 
mængde: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 
 

  
 
 
X 

  
 
 
 
 
X 

I anlægsfasen vil der blive brugt 
almindelige byggematerialer til tekniske 
anlæg. Selve anlægget vil ikke forbruge 
råstoffer af nogen art i driftsfasen. 

10. Behov for vand – kvalitet og mængde: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 
 

    
 
X 
 
X 

Der vil ikke være behov for vand i 
anlægsfasen. 
 
I driftsfasen vil der kunne blive anvendt 
meget små mængder vand. Solcellerne 
renholdes hovedsageligt naturligt af 
regnvand. Evt. rengøring af moduler 



 

 

sker uden brug af kemikalier med 
regnvand, alternativt rent vand. Der 
anvendes meget små mængder vand. 
Vandet efterlades til nedsivning. 

11. Forudsætter anlægget etablering af 
yderligere vandforsyningskapacitet: 

    
X 

 

12. Affaldstype og mængder, som følge af 
anlægget: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand: 
 

  
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 

Pap, papir og plast opsamles og 
sorteres i containere og afleveres til 
genbrug. 

13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 
ændringer af bestående ordninger: 

    
X 

Der genereres ingen spildevand i 
forbindelse med projektets drift. 
Regnvand nedsives på grunden. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 
 

    
 
 
X 
 
X 

Der kan forekomme støjgener fra bl.a. 
trafik i forbindelse med etablering af 
anlægget – bygge og anlægsfasen. Evt. 
gener vurderes dog ikke at overskride 
de vejledende grænseværdier. Der vil 
ikke forekomme vibrationer.  
 
Støjende arbejde foretages i hverdage i 
tidsrummet 7.00 – 17.00, hvor 
støjgrænserne er mindst restriktive. 

15. Overskrides de vejledende grænseværdier 
for luftforurening: 

 
X 

   
 

Der forekommer ikke luftforurening i 
forbindelse med anlægget. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 

    
 
X 
 
X 

Det forventes ikke, at der vil opstå 
væsentlige støvgener i forbindelse med 
opsætning af solcellepanelerne på 
taget af eksisterende minkhaller. 



 

 

 Der vil ikke være støvgener i 
forbindelse med driftsfasen af 
anlægget. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 
 

    
 
X 
 
X 

 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 
 

    
 
X 
 
X 

I anlægsfasen vil der ikke blive brugt 
arbejdsbelysning i aften og nattetimer. 
 
Der vil ikke være behov for lys i 
driftsfasen.  
 
Solcellepanelerne vil blive 
antirefleksbehandlede for at minimere 
eventuelle refleksionsgener. 

19. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen: 

    
X 

 

Anlæggets placering: 
 

Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

20. Forudsætter anlægget ændring af den 
eksisterende arealanvendelse: 
 

   X Solcellepanelerne placeres på taget af 
eksisterende driftsbygninger. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for området: 
 

   X Området er ikke omfattet af en 
lokalplan. 

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen: 
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der 
fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 
 

   X Anlægget vurderes ikke at begrænse 
anvendelsen af naboarealerne. 



 

 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og 
grundvand: 
 

   X Solcelleanlægget placeres i et område 
med almindelige drikkevandsinteresser 
(OD) og uden for indvendingsopland. 
Projektet vil ikke udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets 
grundvand. 
 
Anlægget placeres ikke i et 
råstofinteresseområde. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder: 
 

   X Der er ingen sårbare vådområder inden 
for projektområdet. 

26. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer: 
 

   X  

27. Er anlægget tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen: 
 

   X  

28. Forudsætter anlægget rydning af skov: 
 

   X Der er ingen skov inden for 
projektområdet. 

29. Vil projektet være i strid med eller til hinder 
for realisering af en rejst fredningssag: 
 

   X  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede områder – 
Nationalt (fx § 3): 
 
Internationalt (Natura 2000): 
 
Forventes området at rumme beskyttede arter 
efter bilag IV: 
 

    
 
X 
 
X 
 
X 

Der er ikke registreret beskyttet natur 
inden for projektområdet.  
Solcellerne placeres på taget af 
eksisterende minkhaller. Det vurderes 
på den baggrund, at projektet ikke vil 
påvirke § 3 beskyttede naturtyper. 
 
Projektområdet ligger ca. 1,6 km fra 
nærmeste Natura 2000-område (nr. 77 
Uldum kær, Tørring kær og Ølholm 
kær) og habitatområde nr. 66 samt 
fuglebeskyttelsesområde nr. 44.  



 

 

Det er Hedensted Kommunes 
vurdering, at pga. projektets karakter 
og afstand til udpegningsgrundlag, vil 
det ikke påvirke arter eller naturtyper 
som Natura 2000 området er udpeget 
for at beskytte. 
 
Der er ifølge Danmarks 
Miljøundersøgelser, jævnfør Håndbog 
om dyrearter på habitatdirektivets bilag 
IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra 
DMU, udbredelsesområde for flere 
bilag IV-arter. Det drejer sig om 
Vandflagermus, Sydflagermus, 
Frynseflagermus, Langøret flagermus, 
Odder, Markfirben, Spidssnudet frø, 
Stor vandsalamander. 
Hedensted Kommune vurderer ikke, at 
de nævnte arter vil blive påvirket af det 
ansøgte, da arealet hvor projektet 
ligger ikke favoriserer disse arter. 
Hedensted Kommune vurderer samlet 
set, at det ansøgte hverken vil 
indskrænke eller forringe egnede yngle- 
eller rastesteder for bilag IV-arter i 
området. 
Alle arter af flagermus er stærkt 
beskyttede. Der kan være fouragerende 
flagermus i området, derfor må der ikke 
benyttes arbejdslys om natten.    

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 
 
Overfladevand: 

    
 
 
 
X 

Solcelleanlægget vurderes ikke at 
påvirke overfladevand.  



 

 

 

32. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandsinteresser eller/og 
indvindingsopland: 
 

   X Solcelleanlægget placeres i et område 
med almindelige drikkevandsinteresser 
(OD) og uden for indvindingsopland. 

33. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening: 

   X Der er ikke registreret jordforureninger 
inden for projektområdet. 

34. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket 
område: 
 

   X Området hvor anlægget placeres ligger 
i landzone. Op til projektområdet ligger 
der enkelte fritliggende boliger i det 
åbne land. Området kan ikke 
klassificeres som værende tæt befolket.  

35. Kan anlægget påvirke: 
Historiske landskabstræk: 
Kulturelle landskabstræk: 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
Æstetiske landskabstræk: 
Geologiske landskabstræk: 
 

    
X 
X 
X 
X 
X 

 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 
 

Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

36. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, 
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 
 

   X Området hvor solcelleanlægget 
placeres vurderes ikke at være sårbar 
over for den forventede 
miljøpåvirkning. Der er i området i dag 
en række tomme minkhaller.  

37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte 
medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold): 
 

   X Der findes ingen lignende anlæg i 
nærheden af projektområdet. 
Miljøpåvirkningen fra anlægget vil ikke 
være af kumulativ karakter. 

38. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

39. Den forventede miljøpåvirknings 
geografiske udstrækning i areal: 

    Anlæggets miljøpåvirkninger forventes 
ikke at strække sig ud over selve 



 

 

 projektområdet, som er på ca. 2000 m2. 
Da solcellepanelerne placeres på taget 
af eksisterende minkhaller, og vil følge 
taghældningen, vurderes der ikke at 
være væsentlige visuelle gener, der 
strækker sig ud i lokalområdet. 

40. Omfanget af personer der forventes berørt 
af miljøpåvirkningen: 
 

    Miljøpåvirkningerne fra anlægget 
forventes ikke at påvirke nogen 
personer. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud 
over kommunens område: 
 

   X  

42. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande: 
 

   X  

43. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne 
være væsentlige – 
 
Enkeltvis: 
 
Eller samlet: 
 

    
 
 
X 
 
X 

Miljøpåvirkningerne forventes hverken 
at være væsentlige enkeltvise eller 
samlede. Projekteringen af anlægget vil 
sørge for, at eventuelle 
miljøpåvirkninger vil forblive af 
uvæsentlig karakter. Dette vil blandt 
andet ske ved at placere 
solcellepanelerne, så de følger 
taghældningen på minkhallerne og ved 
at antirefleksbehandle solcellerne så 
der ikke opstår refleksionsgener.  

44. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes 
som kompleks: 
 

   X Miljøpåvirkninger fra solcelleanlæg er 
velkendte og velbeskrevne. Der 
foretages foranstaltninger til, at 
miljøpåvirkningerne fra anlægget ikke 
er af væsentlig karakter. 
Miljøpåvirkningerne kan derfor ikke 
betegnes som værende kompleks. 



 

 

45. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen: 
 

   X Miljøpåvirkningerne vurderes at være 
uvæsentlige, hvorfor der ikke vil være 
stor sandsynlighed for disse. 

46. Er påvirkningen af miljøet – 
 
Varig: 
 
Hyppig: 
 
Reversibel: 
 

 
 
 

 
 
X 
 
 
 
X 

  
 
 
 
X 
 
 

Miljøpåvirkningerne fra anlægget vil 
forekomme, så længe anlægget består. 
Også selvom miljøpåvirkningerne 
vurderes at være uvæsentlige. 
 
Miljøpåvirkningerne er at uvæsentlig 
karakter og forventes ikke at være 
hyppige. 
 
Hvis anlægget nedlægges og fjernes vil 
tilstanden af projektområdet kunne 
genoprettes til den nuværende tilstand. 
Miljøpåvirkningerne er derfor knyttet 
direkte til anlægget og ikke til 
projektområdet. 

Konklusion 
 

 

Giver resultatet af screeningen anledning til at 
antage, at det anmeldte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, således at der er 
VVM-pligtigt: 

På baggrund af oplysninger afgivet af ansøger samt ovennævnte screening, er det Hedensted 
Kommunes vurdering, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 2 

 

 


