
 
Ansøgningsskema – Solcelleanlæg ved Ussinggaard  
 
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, 
der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det 
konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede 
foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse 
oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. 
Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 
Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Projektansøger ønsker at opføre et solcelleanlæg langs Østjyske Motorvej ved 
Ussinggaard Skov, 8723 Løsning på et areal på ca. 54 ha.  
 
For at sikre, at der ikke sker væsentlige miljøpåvirkninger af enten landskab 
eller natur- og miljø, anmoder projektudvikler om, jf. miljøvurderingslovens 
§19, stk. 4, at projektet undergår en miljøvurdering.  
 

Projektområdet er beliggende nordøst for Løsning i Hedensted Kommune, se 
Figur . Med projektforslaget bliver der opstillet solceller indenfor et 
projektområde på ca. 54 ha. Heraf kan der opstilles solceller på ca. 45,8 ha.  

Projektområdet er beliggende i ét samlet område, som gennemløbes af 
Ussingvej, se Figur. Området er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 

 
Figur 1 Projektområdet er angivet med rød afgrænsning. 
 
 
Dele af eller hele området er i Kommuneplan 2021-2033 udpeget som:  
 
• Potentielle økologiske forbindelser  
• Skovrejsningsområder 
• Særligt værdifulde landbrugsområder 
• Støjbelastede arealer 



• Planlagte tekniske anlæg 

Udformning og indretning 
 
Solcelleanlægget vil indeholde paneler på faste stativer eller paneler 
monteret på stativer, som kan dreje sig efter solen – de såkaldte 
trackerstativer. Friarealet mellem rækkerne af solpaneler kan variere og er 
størst ved opstilling af solpaneler på stativer med trackersystem. Solceller 
med faste stativer etableres i lige øst/vestvendte rækker og orienteres mod 
syd, eller i lige nord/sydvendte rækker med solpaneler på begge sider, 
hvorved solpanelernes orientering vil være mod både øst og vest. Solceller 
på stativer med trackersystem etableres i nord/sydgående rækker.  
 
For solceller på faste stativer forventes en produktion på ca. 50 MWdc ved 
orientering mod syd, og 60 MWdc ved orientering mod øst og vest 
(saddeltag), mens produktionen for solceller på tracker stativer forventes at 
være ca. 35 MWdc.  
 
Solcellerne monteres på piloterede stålprofiler, der forankres i jorden i en 
dybde af ca. 1,5-2 meter under terræn. Afhængigt af jordbunden kan det 
blive nødvendigt at etablere fundamenter til solceller med tracker system. 
 
Solcellerne vil få en højde på maksimalt 3,2 meter over reguleret terræn 
afhængigt af endeligt valg af solcellemodel. De anvendte solcellepaneler er 
konstrueret med hærdet glas på begge sider og ikke med bagsidefolie, som 
potentielt ville kunne indeholde skadelige fluor-stoffer. Derudover 
refleksbehandles anlægget for at undgå refleksioner.  
 
Indenfor området vil der blive etableret nødvendige køreveje med stabilgrus 
eller græs med en bredde på ca. 5 meter. Ubebyggede arealer vil henligge 
som vedvarende græs med afgræsning eller slåning. Ubebyggede arealer 
inkluderer arealerne under solcellepanelerne.  
 
Af hensyn til personsikkerhed, tyveri og hærværk opføres der et trådhegn 
omkring anlægget med en højde på op til 2,2 meter. Hegnet opføres enten 
med større masker, hævet hegn (ca. 10 centimeter over terræn), eller 
undergravninger som tillader passage for mindre- og mellemstore dyr som 
hare, ræv og grævling. 
 
Langs projektområdets ydre afgrænsning vil anlægget som udgangspunkt 
blive afskærmet af et 3-rækket beplantningsbælte af løvfældende og 
stedsegrønne beplantninger af fortrinsvis af hjemmehørende arter og 
således, at de falder naturligt i med den eksisterende bevoksning. 
 
Solcelleanlæg, tekniske anlæg og mindre bygninger placeres med en afstand 
på mindst 10 meter til beskyttet natur og 10 meter til projektområdets 
afgrænsning. Afstanden indebærer, at der reserveres areal til afskærmende 
beplantning og interne veje.  
 
Der udlægges et friareal i vedvarende græs mellem skovbrynet mod syd og 
solcelleanlægget. Friarealet etableres i en afstand på minimum 20 meters 
bredde målt fra skovbrynet og til solcelleanlægget. Arealet udlægges i 
vedvarende græs til fordel for dyreliv og biodiversitet. Friarealet sikrer, at der 
fortsat vil være indkig til skovbrynet. 
 
Der foreligger planer om udvidelse af Østjyske Motorvej, og der er udlagt 60 
m vejbyggelinjer inklusive højdetillæg omkring motorvejen. Vejbyggelinjerne 
respekteres. Mod Østjyske motorvej opføres ny beplantning med ammetræer 
for at sikre en hurtig vækst og afskærmning af anlægget. 
 
Indenfor projektområdet vil der være mulighed for afgræsning med får 
og/eller maskinel afslåning af græs. Der kan være behov for at etablere 
læskure til får på op til 50 m2 pr. enhed og med en højde på op til 3 meter. 



Med projektet ophører gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning på hele 
planområdet. 
 

 
Figur 2 Vejledende parklayout for solcelleanlæg på trackerstativer. 
 
Solcellemodulerne er elektrisk forbundet med kabler til invertere, der er 
fordelt over hele området, og som sikrer, at den elektriske energi fra 
solcellerne bliver omformet fra jævnstrøm til vekselstrøm.  
Invertere er med kabler elektrisk forbundet til fordelingstransformere, som 
fordeles jævnt over hele området. 
 
Der etableres en fordelingstransformer pr. ca. 3 MWp installeret 
solcellekapacitet. Fordelingstransformerne er placeret i såkaldte 
transformerkioske, som foruden fordelingstransformer omfatter anden 
nødvendig elektronik såsom eltavler, blæsere til afkøling, oliesump, 
niveaufølere, alarmer og lignende. Transformerkioskene har en maksimal 
højde på 3,5 meter og et grundareal på op til 16 m2.  
 
Ved solceller på stativer med trackere vil der blive opstillet meteorologiske 
master på op til 7 meter. Der vil blive opstillet ca. en meteorologimast pr. 3 
MW. Masterne opstilles som en del af sikkerhedsstrategien for solpanelerne, 
så de bliver drejet i forhold til både vindhastighed og vindretning for bl.a. at 
undgå ødelæggende vibrationer.  
 
Netselskabet skal anvise det samfundsmæssige mest hensigtsmæssige 
tilslutningspunkt samt spændingsniveau. Det samfundsmæssige mest 
hensigtsmæssige tilslutningspunkt afhænger bl.a. af afstand, restkapacitet 
ved eksisterende transformerstation, solcelleanlæggets effekt mv.  
 
Da tilslutningspunktet og spændingsniveau ikke er fastlagt, rummer 
dimensionerne af transformerstationen inden for projektområdet mulighed 
for tilslutning på flere spændingsniveauer.  
 
Pga. manglende viden om nettilslutningspunktet og kabelruten betragtes 
kabelforbindelsen fra projektområdet og tilslutningspunktet, herunder 
eventuel udbygning af eksisterende, eller opførsel af ny transformerstation, 
som et særskilt projekt, og vil derfor ikke indgå i miljøvurderingen af selve 
solcelleanlægget. Når kabelføring fra projektområdet til tilslutningspunktet, 
herunder eventuel udbygning af eksisterende eller opførsel af ny 
transformatorstation er fastlagt, vil der blive indsendt en særskilt ansøgning. 
Et kabel med spændingsniveau over 100 kV, og et eventuelt nyt 
stationsanlæg, er listet på miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 3c, og er derfor 
screeningspligtigt. Den relevante myndighed skal således jf. 



miljøvurderingslovens §16 skriftligt meddele bygherre, at projektet ikke 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, inden etablering af 
kabel og tilhørende stationsanlæg kan påbegyndes (screeningsafgørelse). 
Alternativt, skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis væsentlige 
påvirkninger ikke kan afvises. Det bemærkes, at kabler vil blive fremført i 
jorden.  
 
Hvis nærmere undersøgelser viser, at det ikke er muligt at koble anlægget 
direkte til en eksisterende transformerstation, vil der blive etableret en 
transformerstation inden for projektområdet. Projektet rummer således 
mulighed for, at der kan etableres en transformerstation indenfor området.  
 
Transformerstationsområdet kan indeholde:  
 

• Èn teknikbygning, også kaldet en primær koblingsstation, på maks. 
150 m2 med en maksimal højde på 5,5 m 

• Effekttransformere med en maksimal højde på 8,5 m 
• Et mindre befæstet areal 
• Tilhørende udendørs tekniske konstruktioner på op til 4.000 m2 med 

en maksimal højde på 8,5 m.  
• Én meteorologimast på op til 7 m  
• 9 endetræksmaster med en maksimal højde på 13,5 m  
• 4 lynafledere med en maksimal højde på 22 m 
• Op til 3 capacitorbanks med en maksimal højde på 3 meter og et 

grundareal på 35 m2. Capacitorbanks kan, hvis nødvendigt, være 
med til at opretholde spændingen på elnettet i tilfælde af, at der ikke 
bliver tilført tilstrækkeligt strøm 

Det samlede område til transformatorstationen udgør maksimalt 5.000 m2. 
Det foreslås, at der udlægges en ramme i lokalplanen på op til 20.000 m2 til 
transformerstationsområde, da lokale jordbundsforhold mv., som først 
undersøges i en detailprojektering, kan gøre det hensigtsmæssigt at have 
mulighed for at foretage justeringer af anlægsdesign og placering. 
 
Driften af transformerkioske og effekttransformere forudsætter behov for olie 
til bl.a. køling og isolering. Effekttransformere opstilles på oliesamlingskar 
med minimum samme kapacitet som oliemængden i transformeren. 
Fordelingstransformere leveres påfyldt med olie og skal ikke have fyldt olie 
på i driftsfasen. Alle transformere er udstyret med niveaumålere og giver 
alarm ved for lavt olietryk.  
 
Solcelleanlægget er tilkoblet primære og sekundære koblingsstationer. 
Koblingsstationerne anvendes til at koble anlægget til og fra det offentlige 
net, typisk i forbindelse med service af solcelleanlægget. Ind- og udkobling 
sker ved normal drift kun 1 til 2 gange om året. Der er derfor tale om 
specielle tilfælde og ikke egentlig drift af solcelleanlægget. Der etableres ën 
primær koblingsstation indenfor transformerstationsområdet og derudover én 
sekundær koblingsstation per ca. 9 MW installeret kapacitet. De sekundære 
koblingsstationer er maksimalt 3,5 meter høje og med et maksimalt 
grundareal på 9 m2. Sekundære koblingsstationer opstilles som 
udgangspunkt i tilknytning til transformerkioskene i området.  
 
Der opstilles op til 2 containere per 50 MW installeret effekt til opbevaring. 
Containerne er maksimalt 20 fod (mål: 606Lx244Bx259(h)) og vil være i 
jordfarver. Containerne opstilles enten i transformerstationsområdet eller i 
tilknytning til fordelingstransformerne. 
 
Eksempler på tekniske anlæg der opstilles inden for projektområdet: 
 



 
Eksempel på solcellepaneler på trackerstativer. 
 

 
Eksempel på inverter, som placeres under solcellerne. Inverterne omdanner jævnstrømmen til 

vekselstrøm. 

 
Eksempel på en teknikbygning. Her en typisk transformerkiosk. Der etableres ca. én 

transformerkiosk per 3 MW installeret solcellekapacitet. 
 



Invertere og transformerkioske kan kombineres i en samlet enhed kaldet en 
centralinverter med en maksimal bygningshøjde på 4 m samt en længde på 
ca. 12 meter og en bredde på ca. 3,5 m, hvilket giver et grundareal på ca. 42 
m2. Kombineres invertere og transformerkioske, vil der blive etableret ca. en 
enhed pr. 4 MW.  

 
Centralinverter (kombinerede inverterer og transformerkioske i en samlet enhed). 
 
 

 
Eksempel på en transformerstation med effekttransformer tv. og tilhørende udendørs 

konstruktioner. 
 

 
Eksempel på effekttransformer tv og primær koblingsstation th. 
 



 
Eksempel på sekundær koblingsstation. 

  
Adgangsforhold 
 
Der vil ikke være adgang for offentligheden indenfor selve området med 
solceller, men uændret adgang ad eksisterende vej - Ussingvej. Indenfor 
området kan der etableres interne serviceveje i en bredde af ca. 5 meter til 
vedligeholdelse og tilsyn af solcelleanlægget. De interne serviceveje vil typisk 
fremstå som græsarealer, men de kan udlægges med grus eller lignende, 
som giver mulighed for nedsivning af regnvand.   
 
Aktiviteter i anlægsfasen 
 
Anlægsperioden forventes at vare 6-12 mdr. og aktiviteterne i anlægsfasen 
omfatter:  
 
1. Vejbygning og hegn (ca. 4-8 uger).  
2. Plantning af skærmende bevoksning (ca. 1-2 måneder). 
3. Nedramning af pæle (ca. 3-5 måneder).  
4. Montering af stål konstruktion (ca. 4-6 måneder).  
5. Elektrisk arbejde (ca. 4-6 måneder).  
6. Montering af moduler (ca. 3-5 måneder).  
7. Etablering af transformerstation med effekttransformer(e) og kabelrute 

(ca. 4-6 måneder).  
 
Nogle af aktiviteterne vil foregå samtidigt.  
 
Der vil være op til 30 lastbiltransporter til og fra projektområdet om dagen, 
når der er flest. Totalt vil der være ca. 600 lastbiltransporter fordelt over hele 
anlægsperioden. Tilkørslen til området vil ske ad Ussingvej. 
 
Der skal nedrammes omkring 700-800 stativer om dagen. Arbejdet vil ske i 
omkring 40 % af tiden over en arbejdsdag mellem kl. 7.00 og 18.00 (worst 
case). 
 
Alle kabler vil blive gravet ned i jorden. Der graves maksimalt ned til 1,1 
meter under terræn. Der planlægges ikke en generel grundvandssænkning 
på arealerne, men det kan ske kortvarig i forbindelse med evt. etablering af 
fundament ved effekttransformere og øvrige anlægsarbejder. 
 
Der kan være behov for ny dræning i området i forbindelse med projektet. 
 
Der kan være behov for etablering af belysning i begrænset omfang og 
indenfor normal arbejdstid (7.00-18.00) i forbindelse med anlægsarbejdet.  



 
Det forventes, at projektet kan give anledning til periodisk støj fra pilotering 
af stålprofiler og støj fra øget trafik til og fra områderne. Der vil ikke være 
luftforurening udover emissioner fra maskiner, som anvendes til byggeriet og 
der vil kunne forekomme mindre støvgener i forbindelse med 
lastbiltransporter.  
 
Aktiviteter i driftsfasen 
 
Tilsyn med anlægget og service vil ske i begrænset omfang, ligesom der vil 
være tilsyn med evt. får, der afgræsser arealet. Alle solcellemoduler, som i 
løbet af parkens driftsperiode måtte blive beskadiget, udskiftes straks og 
fjernes fra parken. 
 
Som udgangspunkt kræver solcellemodulerne ikke rengøring. Det kan dog 
være nødvendigt at rengøre modulerne med regnvand eller rent vand i 
mindre lokale områder. Der anvendes små mængder, som nedsives. Der 
anvendes ikke sæbe, kemikalier eller lignende ved rengøring.  
 
Der vil ikke blive produceret affald eller spildevand i driftsfasen. 
Forureningsrisikoen ved solcelleanlægget ligger i den olie, der anvendes i 
transformere. Transformerkioske rundt i områderne leveres med olie og en 
eventuel effekttransformer påfyldes olie i anlægsfasen. Der skal ikke 
efterfyldes med olie efter idriftsættelse af anlægget. Da transformerne er 
hermetisk lukkede og ikke skal påfyldes olie, er risikoen for oliespild minimal. 
Under transformerne er installeret et olieopsamlingskar, således evt. lækage 
opsamles. Alle transformere er installeret med niveauføler og 
temperaturmåler, som er tilkoblet et alarmsystem.  
 
Regnvand håndteres på egen grund ved nedsivning.  
 
Aktiviteter i nedtagningsfasen 
 
Driften af solcelleanlægget stopper efter endt levetid – forventeligt efter 
tredive år, hvorefter anlægget fjernes og arealerne reetableres og på ny 
bliver landbrugsjord. Nedtagning af anlægget vil være skjult af den 
afskærmende beplantning.  
 
Antallet af lastbiltransporter forventes at være i samme størrelsesorden som 
under anlægsfasen.  
 
Nedrammede stålprofiler forventes at blive trukket op.  
 
Skærmende bevoksning vil evt. blive fjernet, og de oprindelige læhegn 
genetableres. Hvis det ønskes, kan den skærmende bevoksning bevares.  
 
Affald vil blive håndteret i henhold til gældende regler herunder Hedensted 
Kommunes affaldsregulativer. EU-reglerne om producentansvar for elektrisk 
og elektronisk udstyr fremgår af EU’s WEEE-direktiv. Det betyder bl.a., at alle 
udgifter til håndtering af udtjent elektrisk udstyr skal afholdes af 
producenterne og importørerne, ligesom der skal stilles sikkerhed for 
fremtidige udgifter til håndtering. WEEE-direktivet er implementeret i 
Danmark ved Lov om Miljøbeskyttelse og Elskrotbekendtgørelsen.  
 
Dansk Producentansvar System har vurderet, at solcellepaneler eller PV-
udstyr (fotovoltaiske paneler) er omfattet af producentansvar for elektrisk og 
elektronisk udstyr. Tilsvarende er invertere og anden form for 
reguleringsudstyr, der ikke er integreret i panelerne, omfattet. Jf. EU’s WEEE-
direktiv sikrer medlemsstaterne, at producenterne etablerer ordningerne til 
nyttiggørelse af WEEE-affald under anvendelse af bedste tilgængelige 
teknikker.  
  

Navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på bygherre 

European Energy A/S 
Att. Lene Holm-Christiansen  



Østergade 60, 7900 Nykøbing, Danmark 
lhc@europeanenergy.dk 
tlf.: 23424737  

Navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på kontaktperson 

Rambøll, Miljø: 
Sofie Degn Jensen 
Prinsensgade 11, 9000 Aalborg 
sdjn@ramboll.dk 
tlf.: 51610732  

Projektets adresse, matr.nr. 
og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets 
geografiske placering angivet 
ved koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Ussingvej  
8723 Løsning 
 
Matr.nr. Ejerlav 
Del af 1al Ussinggaard Hgd., Korning 
4g Eriknauer By, Hatting 

 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Hedensted Kommune 

Oversigtskort i målestok  
For havbrug angives 
anlæggets placering på et 
søkort. 

Kortbilag 1: Oversigtskort 1:200.000  

Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning 
af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Kortbilag 2: Projektområde 1:15.000 

Forholdet til VVM-reglerne Ja  Nej    
Er projektet opført på bilag 1 
til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.  

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

 X   Bilag 2, pkt. 3 Energiindustrien 
a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og 

varmt vand 
Bilag 2, pkt. 10 Infrastrukturprojekter 

f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 
kanalbygning og regulering af vandløb 

 
Projektudvikler anmoder om, jf. miljøvurderingslovens §19, stk. 
4, at projektet undergår en miljøvurdering. 

Projektets karakteristika  Tekst  
1. Hvis bygherren ikke er ejer 
af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og 
adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr.nr. og 
ejerlav 

Karl Peter Korsgaard Sørensen mfl. 
Ussingvej 29 
8723 Løsning 
Matr.nr.: 4g og del af 1al  
Ejerlav: Eriknauer By, Hatting og Ussinggaard Hgd., Korning  
  

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes 
ved projektet i m2 

Området er i dag landbrugsarealer uden bebyggelse og er ikke befæstet. 
- Ca. 45,8 ha med solcellepaneler med en højde på op til 3,2 meter. 
- Op til 25 transformerkioske á 16 m2 = 400 m2 
- Op til 19 centralinvertere á 42 m2 = 798 m2 
- Op til 9 sekundære koblingsstationer á 9 m2 = 81 m2 
- 2 containere á ca. 15 m2 = 30 m2 
- Op til 3 capacitorbanks md en højde på 3 meter og et grundareal på 

35 m2 = 105 m2 

mailto:sdjn@ramboll.dk


Der vil blive etableret køreveje inden for projektområdet med en bredde på 
maksimalt 5 meter. 

En evt. transformerstation kan indeholde:  

- En teknikbygninger kaldet koblingsstation med et areal på op til 150 
m2 og en højde på op til 5,5 m,  

- Op til fire effekttransformere med en maksimal højde på 8,5 m,  
- tilhørende udendørs tekniske konstruktioner på op til 4.000 m2 med 

en maksimal højde på 8,5 m.  
- En meteorologi master på op til 7 m,  
- 9 endetræksmaster med en højde op til 13,5 m  
- Fire lynafleder med en højde på op til 22 m.  

Det samlede hegnende område til transformatorstationen udgør maksimalt 
5.000 m2. 

- Der kan være behov for at etablere op til 4 læskure til får med en 
maksimal højde på 3 m og et grundareal på 50 m2.  

 
 
Det bemærkes, at der enten vil blive opført transformerkioske og invertere 
eller en kombination af disse - centralinvertere. Samlet vil det maksimale 
fremtidige samlede bebyggede areal, eksklusiv solcellepaneler, således være 
798 m2 + 81 m2 + 30 m2 + 150 m2 + 105 m2 = 1164 m2.   

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede 
grundareal angivet i ha eller 
m2 
Projektets bebyggede areal i 
m2 
Projektets nye befæstede 
areal i m2 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Solcellerne monteres på stativer, som monteres på piloterede stålprofiler, der 
forankres i jorden i en dybde af ca. 1,5-2 m under terræn. Afhængigt af 
jordbunden kan det blive nødvendigt at fundere. 
 
Bebyggede arealer:  

- Der kan være behov for midlertidig grundvandssænkning ifm. 
etablering af en transformerstation og evt. ved nedgravning af 
kabler.  

- Det samlede projektareal vil være ca. 54 ha.  
- Der opføres nødvendige tekniske bygninger på op til 42 m2 og et 

samlet grundareal på ca. 1164 m2 
 
Befæstede arealer: 

- Der vil være befæstede arealer omkring en evt. transformerstation, 
men i et begrænset omfang.  

- Der vil blive etableret nødvendige køreveje inden for området med 
en bredde på maksimalt 5 meter, som anlægges med grus eller 
græs.  

 
Maksimale bygningshøjder: 

- Solcellepaneler: max. 3,2 meter 
- Små teknikbygninger: max. 4 meter 
- Transformerstation, teknikbygning (koblingsstation): max. 5,5 meter 
- Transformerstation, tekniske anlæg (udendørs): max. 8,5 meter 
- Lynafleder: max. 22 meter 
- Effekttransformer: Max. 8,5 meter 
- Endetræksmast: max. 13,5 meter 
- Vejrmast: max. 7 meter 
- Læskure: max. 3 meter 

 
Der er ikke behov for nedrivningsarbejder i forbindelse med anlægsfasen.   

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type og 
mængde: 

Råstoffer: I forbindelse med opførelse af anlægget benyttes stabilt grus eller 
lignende til befæstelse af interne køreveje og fundering for transformere, 
teknikbygninger mv.  
 
Vandmængde og spildevand: Der vil ikke være vandforbrug, og der vil ikke 
udledes spildevand i anlægsfasen.  



Vandmængde i 
anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, 
hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå 

 
Affald: Der produceres mindre mængder affald i anlægsfasen, som håndteres 
iht. Hedensted Kommunes retningslinjer.  
 
Regnvand håndteres på egen grund i anlægsperioden.  
 
Anlægsperioden forventes at strække sig over 6-12 måneder. 

5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud 
samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Råstoffer: Der etableres ikke oplag af råstoffer på arealet. 
 
Mellemprodukter: Der produceres ikke mellemprodukter.  
 
Færdigvarer: Færdigvaren er energi, som vil udgøre ca. 1.000 MWh årligt pr. 
installeret MW. 
 
Vand: Der vil ikke være et vandforbrug i driftsfasen.  
  

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Der vil ikke blive produceret affald eller spildevand i driftsfasen.  
 
Regnvand håndteres på egen grund ved nedsivning.  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X   

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X 
 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Ikke relevant.  

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   X 
 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

    Ikke relevant.  

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

   X 
 

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    Ikke relevant. 



14. Er projektet omfattet af 
en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om støj 
eller eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

 X   Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra 
virksomheder" 
 
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, 
Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017  

15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

   X Det forventes, at projektet i anlægsfasen kan give anledning til 
periodisk støj fra pilotering af stålprofiler og støj fra øget trafik 
til og fra området. Påvirkningerne er midlertidige og periodiske, 
ligesom de vil være forbeholdt anlægsfasen. Bygherre vælger at 
placere støjende aktiviteter på hverdage inden for tidsrummet 
7.00 –18.00 og lørdage kl. 7.00 – 16.00.  
Da støj fra anlægsfasen er periodisk og midlertidig vil eventuelle 
påvirkninger på befolkning og dyreliv være reversible. 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
støj og vibrationer? 

 X   Solcellepaneler 
Solcellepanelerne på faste stativer indeholder ingen aktive eller 
bevægelige dele og repræsenterer således ikke en kilde til støj. 
Bevægelige solcellepaneler vurderes ikke at medføre mærkbar 
støj, og de vil ikke være i bevægelse, når solen er gået ned. 
 
Invertere 
Invertere er monteret på bagsiden af solcellerækkerne og jævnt 
fordelt indenfor projektområdet. Mens elektronikken i inverterne 
ikke i sig selv udsender støj, er det muligt at høre den eksterne 
blæser der sørger for ventilation og dermed køling af 
elektronikken. Blæseren er installeret i et mindre aflukke af 
inverteren. Der er altså ikke tale om en blæser, som trækker 
udeluft ind i og gennem inverteren, men en lille blæser, der 
alene skaber cirkulation i et indkapslet, støvtæt kabinet, som 
sikrer, at varmeenergi flyttes fra elektronik til passive 
køleribber. Invertere går i dvale om natten, hvor 
støjfølsomheden vurderes at være størst. 
 
Fordelingstransformere 
Fordelingstransformerne er placeret i kabinetter og bliver kølet 
ved brug af nogle mekaniske blæsere indsat i væggen. Disse 
blæsere har vist sig at dominere støjen fra selve 
fordelingstransformeren. 
 
Effekttransformer 
Effekttransformeren har ikke blæserbaseret afkøling. Det 
maksimale lydeffektniveau Lwa skal fastsættes ved 
mærkeeffekt. Støj ved mærkeeffekten er støjen når 
transformerstationen er i drift ved den effekt som den er 
dimensioneret til (maksimal ydelse). 
 
For at sikre, at Miljøstyrelsens vejlede grænseværdier for støj er 
overholdt, vil transformere blive etableret efter følgende 
principper: 
 

- Invertere etableres i en minimumafstand på 50 m til 
nærmeste naboer 

- Fordelingstransformere etableres i en minimumafstand 
på 100 m til nærmeste naboer 

- Effekttransformere etableres i en minimumafstand på 
200 m til nærmeste naboer  

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 -  - 
 



18. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

 X   I anlægsfasen er der ikke luftforurening udover emissioner fra 
maskiner, som anvendes til byggeriet. Denne emission forventes 
at være begrænset. 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening?  

 X   Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, 
Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017  

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 X   Der kan forekomme mindre støvgener i anlægsperioden i 
forbindelse med køretøjerne. 
 
Der vil ikke være støvgener i driftsfasen, hvor tilsyn vil ske i 
begrænset omfang. Støvgener vil generelt reduceres væsentligt i 
forhold til fortsat landbrugsdrift. 

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X  

22. Vil anlægget som følge af 
projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Der kan være behov for belysning i begrænset omfang inden for 
normal arbejdstid i forbindelse med anlægsarbejdet. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 
25. april 2016? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

   - Ingen lokalplan for området.  
Projektets gennemførsel kræver udarbejdelse af lokalplan og 
kommuneplantillæg for området.  

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer? 

   (X) Projektområdet er beliggende inden for skovbyggelinje omkring 
Ussingaard Skov. 
 
Der ønskes mulighed for opførelse af anlæg indenfor 
skovbyggelinjen. Dette kræver en dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 17.  
 
Der er desuden vejbyggelinje langs motorvejen, som 
respekteres.  

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer? 

   X   

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   X   

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner eller 

   X  Arealer med fredskov eller skov berøres ikke.  
 
Eksisterende læhegn indenfor projektområdet forventes ryddet. 
Læhegnene kan ikke kategoriseres som skov. 



indenfor et rimeligt tidsrum 
ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og 
mere end 20 m bredt.) 

  

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   X   

31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i 
henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Der er registreret beskyttede søer inden for 
projektafgrænsningen.  
 
Der er ca. 170 meter til det beskyttede vandløb (Pilebæk). Der 
er desuden registreret et beskyttet vandløb, der løber langs 
projektområdets afgrænsning mod Ussinggaard Skov.  
 
Der vil blive afholdt en afstand på 10 m til § 3 beskyttet natur, 
hvor der ikke vil blive opstillet solceller eller andet anlæg. 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

   X Der er ikke registreret beskyttede arter på arealet.  

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

    Ca. 2,5 km mod sydvest ligger Løsning Kirke, som er udpeget til 
et fredet område.   

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

    Der er ca. 3,5 km til nærmeste Natura 2000- område, 
habitatområdet Bygholm Ådal (H236).   

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder 
eller grundvandsforekomster? 

   X Der kan være behov for midlertidig grundvandssænkning i 
anlægsfasen.  
 
Der kan være behov for ny dræning i forbindelse med projektet, 
som kan ændre på dræningsforholdene i området herunder 
afvandingsforholdene til Pilebæk. 
 
Forureningsrisikoen ved solcelleanlæg ligger i den olie, der 
anvendes i transformerne. Fordelingstransformere rundt i 
området leveres med olie og en eventuel effekttransformer 
påfyldes olie i anlægsfasen. Der skal ikke efterfyldes med olie 
efter idriftsættelse af anlægget. Da transformerne er hermetisk 
lukkede og ikke skal påfyldes olie, er risikoen for oliespild 
minimal. Under transformerne er installeret et 
olieopsamlingskar, således evt. lækage opsamles. Alle 
transformere er installeret med niveauføler og temperaturmåler, 
som er tilkoblet et alarmsystem. Det vurderes således at 
risikoen for udslip er minimal og eventuelle lokale udslip kan 
hurtigt konstateres og stoppes. 
 
Som udgangspunkt kræver solcellemodulerne ikke rengøring. 
Det kan dog være nødvendigt at rengøre moduler i mindre, 
lokale områder. Rengøring af moduler sker med regnvand, 
alternativt rent vand. Der anvendes meget små mængder – i 
omfanget af få kubikmeter vand. Vandet efterlades til 
nedsivning.  

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser? 

   X Projektområdet ligger ikke inden for et område med særlige 
drikkevandsinteresser, men inden for et område med 
drikkevandsinteresser.  
 



Hele projektområdet er beliggende indenfor et område udpeget 
som indvindingsoplande uden for OSD. 

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening? 

  X    

38. Er projektet placeret i et 
område, der i 
kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for 
oversvømmelse. 

   X 
 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

 x   Støj: 
Østjyske Motorvej NV for anlægget.  
Jernbane SØ for anlægget. 
 
Visuelle påvirkninger: 
Den østjyske motorvej påvirker sammen med solcelleanlægget 
landskabet visuelt.  

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 
skadelige virkninger for 
miljøet? 

    For at sikre, at miljøstyrelsens vejlede grænseværdier for støj er 
overholdt, vil transformere blive etableret efter følgende 
principper: 

- Invertere etableres i en minimumafstand på 50 m til 
nærmeste naboer 

- Fordelingstransformere etableres i en minimumafstand 
på 100 m til nærmeste naboer 

- Effekttransformere etableres i en minimumafstand på 
200 m til nærmeste naboer 

 
For at undgå blændingsgener fra solcellerne anvendes der 
paneler med lavrefleksionsoverflade.  
 
Der etableres afskærmende beplantning med ammetræer mod 
E45 for at sikre hurtig afskærmning.   
 
Der vil blive afholdt en afstand på 10 m til beskyttede 
naturtyper, hvor der ikke vil blive opstillet solceller eller andet 
anlæg.  
 
Der holdes en afstand på 20 meter fra skovbrynet omkring 
Ussinggaard Skov for at reducere den visuelle påvirkning.  
 
Den nye 60 meter vejbyggezone omkring E45 respekteres.  
 
For at sikre, at miljøstyrelsens vejlede grænseværdier for støj er 
overholdt, vil transformere mv. blive etableret efter følgende 
principper: 

- Invertere etableres i en minimumafstand på 50 m til 
nærmeste naboer 

- Fordelingstransformere etableres i en minimumafstand 
på 100 m til nærmeste naboer 

- Effekttransformere etableres i en minimumafstand på 
200 m til nærmeste naboer  

 

 
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
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