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Indledning
På vegne af Foreningen til bevarelse af kulturlandskabet på Samsø
fremsendes hermed Høringssvar til kommuneplantillæg nr. 6 samt
lokalplan nr. 89 med tilhørende miljøkonsekvensrapport
Som udgangspunkt er foreningen for den grønne omstilling og støtter ønsket om, at
større dele af elforsyningen i Danmark baseres på vedvarende energikilder som sol,
vind og biogas. Foreningen mener dog, at hvis der skal planlægges med store,
landbaserede solcelleanlæg på Samsø, så kræver det først og fremmest en plan og en
udpegning af udviklingsområder til formålet.
Foreningen mener ikke det er hensigtsmæssigt at udviklingen og anlæggelse af store,
industrielle solcelleanlæg bliver drevet af udviklere og lodsejere, der alene har fokus
på økonomien.
Når der planlægges industrielle anlæg i det åbne land, er der behov for en overordnet
plan, der sikrer kulturlandskabernes bevarelse, friholdelse af kystnærhedszoner og
overholdelse af strandbeskyttelseslinjer. Hensyntagen til borgere, turister og
nærmeste naboer. Fokus på dyre- og planteliv, samt en overordnet vurdering af
størrelse og muligheden for at lægge et industrianlæg, så det skæmmer mindst muligt.
Måske er det slet ikke muligt på Samsø, og så må industrielle solcelleanlæg ligge
andre steder end på en ø, hvor borgerne ikke kan aftage strømmen.
Høringssvaret er udarbejdet med spørgsmål undervejs, der forventes besvaret i den
efterfølgende hvidbog.
Det forventes at svarene er dokumenterede og med valide, tidssvarende kilder. Den
udarbejdede miljøkonsekvensrapport og de efterfølgende udarbejdede svar på
spørgsmålene stillet på det virtuelle borgermøde d.16. november 2020, var præget af
vurderinger, synsninger og påstande uden dokumentation og valide kilder, og derfor
anmoder foreningen om, at de svar der udarbejdes efter høringsperiodens afslutning
d.28. december bliver med den efterspurgte dokumentation, således at hvidbogen kan
fungere som det faktagrundlag politikerne har efterspurgt.
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Generelt om placeringen af anlægget på lavbundsjord
Det anføres i kommuneplanstillægget, at etableringen af solcelleanlægget i det
berørte område er i overensstemmelse med Samsø kommunes mål og visioner for
håndtering af klimaudfordringer, men et solcelleanlæg håndterer jo ikke
klimaudfordringerne. Det ville en oversvømmelse af lavbundsområdet ved
Rogemosen til gengæld være med til at gøre: at man udtager lavbundsjorde og lader
disse oversvømme. I stedet kræver man i kommuneplantillægget og lokalplanen, at
området fortsat drænes via den placerede pumpe i Rogemosen.
Hvordan hænger det sammen med ønsket om at nedbringe CO2-udledningen og
på den måde bidrage positivt i forhold til klimaudfordringerne?
Hvordan vil kommunen sikre lodsejerne på den anden side af Bjælkerendens
rettigheder, hvis der stilles krav om en fortsat afvanding af lavbundsjorderne?
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Om anlæggets midlertidighed
Flere steder anføres det at anlægget er midlertidigt, og at anlægget efter 30 vil blive
pillet ned og området ført tilbage til tidligere tilstand. Det virker dog ikke særlig
sandsynligt, at et anlæg, der koster kr. 5 millioner pr. hektar at opstille, skulle blive
pillet ned igen: det dyreste ved et sådant anlæg er planeringen af området, opstilling
af step up transformatorer, etablering af hegn, læhegn, køreveje, og ikke mindst
opstilling af stellet til solcellepanelerne.
Flere rådgivere fra blandt andet Velas solcelleteam fortæller, at opstillerne regner
med udskiftning af solcellepanelerne mindst 1 gang i løbet af de første 25 år, alene
fordi effektiviteten af panelerne falder så meget, at det kan betale sig at udskifte
disse. Så spørgsmålet er så:
Hvor sandsynligt er det at anlægget rent faktisk bliver pillet ned igen efter 30
år?
Hvordan vil man få omdannet erhvervsjord til landbrugsjord efter nedtagning
af solcelleanlægget – her tænker vi rent skatteteknisk?
Som det er i dag går området fra en beskatning som landbrugsjord og til en
beskatning som erhvervsjord og forskellen er kæmpe stor, så vil man efter 30 år
være nødt til at acceptere andre former for industri i området, fordi det er
teknisk umuligt at tilbageføre til en lavere beskatningsform?
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Terrænet og terrænregulering
Terrænet i området er stærkt kuperet.
Der er en højdeforskel fra det højeste punkt til laveste på hele 9 meter, og med et
anlæg placeret i 2.5 meters højde vil det opleves som en mur at stå på det laveste sted
på markvejen ved Vadstrup og se op mod nord – det vil blive ganske massivt og
fuldstændig ændre oplevelsen af det kulturlandskab, der eksisterer i dag, med små
biotoper, småhøje, vandhuller og 2 fortidsminder.
Når der etableres solcelleanlæg er det naturligvis nemmest, hvis jorden er plan og
panelerne kan stå rimelig lige med den korrekte hældning mod solen. Derfor ønsker
man at have mulighed for at terrænregulere med +/- 0,5 meter i en afstand på 1 meter
fra skel. Dermed kan man afgrave bakkeøer og fylde vandhuller op – og det vil
påvirke de dyr og planter, der gror og lever der.
Selvom der etableres læhegn vil et sådan ikke kunne erstatte de småhøje og
lavninger, der i dag eksisterer i området – i etableringsfasen vil dyr og planter
forsvinde og ikke igen vende tilbage.
Det giver anledning til følgende spørgsmål:
Hvordan vil man sikre sig, at terrænreguleringen ikke skader leveforholdene for
dyr og planter?
Hvordan vil man sikre sig, at oplevelsen af kulturlandskabet ikke vil blive
ødelagt af terrænreguleringen?
Hvordan vil man føre området tilbage til den tilstand det havde før, når
anlægget en gang fjernes?
Hvordan vil man fjerne adgangsveje og reetablere de små biotoper?
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Hegn og læhegn
Der skal etableres et trådhegn omkring hele anlægget. Dette hegn skal forhindre dyr i
at forcere beplantningen og komme ind i solcelleområdet. Maskestørrelsen angives til
at være 5*10 cm, hvilket betyder, at kun mindre dyr vil kunne komme igennem
hegnet. I dag besøges området af utallige rådyr, harer, ræve og ikke mindst gæs.
For en stor del af disse dyrs vedkommende vil området være fuldstændig lukket land,
og de vil derfor forsvinde fra området.
Det anføres flere steder at læbæltet vil danne nye muligheder for dyr og planter, men
i og med der ikke er krav til højden på læbæltet når det tilplantes og der heller ikke er
tale om et særlig bredt læbælte, der oven i købet placeres mellem et vildthegn og det
trådhegn, der skal afgrænse solcelleanlægget, er det svært at forestille sig, at dyr vil
opholde sig der.
Området er som tidligere nævnt stærkt kuperet. Det anføres at læhegnet skal etableres
for at virke skærmende.
Det er vanskeligt at forestille sig, at et 2,7 meter bredt læbælte med en maksimal
højde på 3 meter skulle kunne skærme mod indsyn. Både anlægget, trådhegnet på 2
meters højde og vildthegnet på 1,2 meters højde vil blive særdeles synlige hele året
de første 10 år, og vil derefter fortsat være synligt det meste af året, når der ikke er
fuldt løv på træer og buske.
Det er tydeligt, at der i rammerne for læbælte og hegn er tænkt mere på
skyggevirkningerne på solcelleanlægget, samt risiko for skader, hvis større dyr
kommer ind i anlægget, end der er tænkt på landskabet, synligheden, dyr og
mennesker.
Følgende spørgsmål ønskes derfor besvaret her:
Hvordan kan det være, at der ikke etableres et 10 m læbælte som det ses andre
steder?
Hvorfor hæver man ikke hegnet over jordplan, så større dyr kan passere under
hegnet?
Hvorfor etableres der ikke faunapassager på min. 25 meter i bredden, som det
ses andre steder, så dyrene kan sikres et fortsat levested?
Hvorfor stilles der ikke krav til højden på læbæltet på etableringstidspunktet
således at anlægget bliver mindre synligt?
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På de udarbejdede visualiseringer er der ikke taget billeder fra vinkler, der
tydeligt viser den voldsomme terrænforskel; der er i stedet taget billeder fra
vinkler, der virker langt mindre voldsomme – hvordan kan det være?
Tidligere er der på ovenstående svaret, at grunden til de valgte
visualiseringsretninger er, at det er de vinkler de fleste vil se anlægget fra –
hvordan har man undersøgt at det er tilfældet – har man talt de gående,
cyklende, kørende og set hvilken retning de er kommet fra?
Hvordan ved man, at man har udvalgt de vinkler, der er flest, der ser anlægget
fra?
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Støj
I kommuneplantillægget konkluderes det, at den støj, der forekommer fra invertere,
transformatorkiosker og transformatorstationen ”vurderes ikke at have væsentlig
betydning”.
Det angives, at vurderingen er foretaget ud fra, at der er en minimumsafstand til
nærmeste beboelse på 200 meter, og at step–up transformatoren placeres med mindst
500 meter til nærmeste beboelse.
Foreningen har undersøgt forhandlerens informationer nærmere og har følgende
kommentarer hertil:
Solcelleanlægget ved Lerchenborg er flere gange blevet trukket frem som et eksempel
på et ikke-larmende solcelle anlæg. Desværre er Lerchenborg ikke et korrekt
benchmark. Anlægget ved Lerchenborg er konstrueret med et stort antal små
invertere, som omdanner jævnstrømmen fra panelerne til vekselstrøm, og de er
placeret direkte under solpanelerne og dermed spredt ud i hele området. Hver af
disse invertere indeholder en lille kølerblæser, og i alt støjer de så lidt (10dbA,) at
man skal opholde sig tæt på en stille varm sommerdag med maksimal produktion for
at kunne høre støj.
Helt anderledes forholder det sig med det projekterede anlæg syd for Bisgård på
Samsø, som iflg. opstiller er tænkt som et anlæg konstrueret med “central-invertere”
som er en cost/benefit-optimeret løsning. Tidligere i forløbet oplyste man, at der var
tale om 10-12 stk containere med invertere, hvor hver støjer mellem 65-70bdA fordelt
ud i anlægget; nu er der oplyst til at være 20 stk fra producenten SMA, dog uden
specifikation af modelbetegnelse. Vi har kun hørt udokumenterede udtalelser om, at
der ingen støjgener er, på trods af VVM siger 24dbA hos naboer; kan der mon være
planer fra opstillers side om støjdæmpende foranstaltninger af anlæggets
komponenter som vi endnu ikke har hørt om? VVM-redegørelsen pynter på støjgene
problematikken, og Planenergi vil ikke oplyse, hvilken type invertere de bruger i
beregning af anlægget.
På SMA´s hjemmeside er støj-data for den mindst støjende centralinverter opgivet til
65 dbA målt i 10 meters afstand. Opholder man sig i den samme afstand til f.eks. blot
to af disse invertere, vil der ske en fordobling af lydtrykket, som er 3 dbA ekstra. Den
samlede kumulative effekt fra alle de støjende komponenter burde indregnes, men det
kræver en plantegning; her tager vi udgangspunkt i 68dbA. Et lydtryk aftager med 6
dbA for hver gang man fordobler afstanden til støjkilden/kilderne, og derfor vil
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68dbA støj målt på 10 meters afstand være aftaget til 38dbA i en afstand af 320
meter. Det matcher dårligt med 24dbA hos naboerne. Der er altså tale om en over 4
gange så stor forskel i støjbelastningen i forhold til det opgivne.
I den samlede støjbelastning bør der yderligere medregnes det myndighedsbestemte
tillæg på 5 db (tonetillæg), da der for invertere også er tale om en-tonet støj, i og med
en inverter af den størrelse ud over sin kølestøj har et peak på typisk ca. 3Khz. Alt i
alt er der en stor uoverensstemmelse imellem ovenstående og VVM-redegørelsen,
lodsejer og opstillers ord om, at man ikke kommer til at kunne høre anlægget: Det er
simpelthen ikke korrekt, og kun underbygget af “vi tror”, “ vi mener” og “vi regner
med”
Vi ønsker derfor svar på følgende:
Hvordan har man beregnet den samlede lydforurening?
Hvilke konsekvenser vil det have for eleverne på skolen ved Bisgaard, at der er
en konstant baggrundsstøj?
Hvilke konsekvenser vil det have for beboerne i Østerby, at der konstant vil
være en brummen på stille, varme sommerdage?
Hvilken dokumentation vil kommunalbestyrelsen kræve af opstiller for at sikre,
at der ikke lydforurenes?
Hvorfor kræves der ikke, at der benyttes invertere som dem på Lerchenborg,
der beviseligt ikke støjer?
Hvilke konsekvenser skal det have for opstiller, hvis anlægget viser sig at støje
og brumme mere end det tilladte eller overhovedet?
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Natur
I kommuneplantillægget anføres det, at området er præget af mindre søer, vandhuller,
arealer med eng, mose og en sø uden for anlægget.
Det anføres også, at der ikke er kendte forekomster af fredede og rødlistede planter
eller arter.
Årsagen til, at der ikke er kendte forekomster beror på, at det ikke er undersøgt, hvad
der findes i området af fredede og rødlistede planter og arter.
Vurderingerne er foretaget bag et skrivebord med udgangspunkt i utidssvarende
kilder og udokumenterede påstande.
Hvorfor er der ikke foretaget feltundersøgelser med kortlægning af flora og
fauna?
Det er kendt, at der i udkanten af området er observeret det fredede markfirben og det
er ligeledes kendt at der i søerne er forekomster af frøer – men det er ikke
dokumenteret hvilke arter der er tale om. I de omkringliggende haver i Østerby er den
grønbrogede tudse både observeret og dokumenteret.
Det angives, at der blot 1 km væk er observeret markfirben og at man derfor vurderer,
at der ikke er markfirben i området – det er igen en udokumenteret påstand – hvorfor
skulle der ikke være markfirben?
Foreningen har til gengæld dokumentation for, at der er markfirben og påstande om
det modsatte må derfor anses for at være ukorrekt.
Det angives, at læhegn og græsarealerne kan anvendes som raste-, yngle- og
fourageringshabitat for andre dyrearter – men læhegnet vil være år om at gro op, så
hvor skal dyrene vente på, at det bliver tæt og sikkert nok for dem at raste i?
Det anføres, at søerne i området vil blive indhegnet med trådhegn, minimum 5 meter
fra bredden, for at forhindre får i at komme tæt på søerne: Hvilken påvirkning vil
dette have for andre dyr, der bruger søerne? Ræve, harer osv.? De vil heller
ikke længere have adgang til sø og vand?
Overfladen på et solcelleanlæg set oppefra – f.eks. fra fugle- og insektperspektiv, vil
være som en ørken. Anlægget vil endda se ud som vand, og adskillige videnskabelige
undersøgelser viser, at mange fugle omkommer, når de rammer panelerne i deres
søgen efter vand.
10

Insekter har intet at komme efter i en solcellepanelørken, og græsset imellem
panelerne er præcis samme monokultur, som det dyrkede landbrugsareal påstås at
være det – blot med mere mos- og algevækst.
Forsker Rasmus Ejrnæs ved Aarhus universitet, der forsker i biodiversitet, siger, at
der ikke er lavet undersøgelser af biodiversiteten i solcelleanlæg, men at han
vurderer, at der ikke vil være den store forskel i forhold til et dyrket landbrugsareal,
og at det ikke skal være for at fremme biodiversiteten, at et solcelleanlæg skal
anlægges.
Det er altså ikke korrekt, når det påstås, at biodiversiteten vil blive forbedret.
Hvilken dokumentation har Samsø kommune, udover ”vurderinger”
”synsninger” og udokumenterede påstande, for at biodiversiteten forbedres,
hvis der etableres et solcelleanlæg?
Det påstås også at vandkvaliteten i søer og Bjælkerende vil blive forbedret.
Hvordan er kvaliteten nu?
Har man foretaget målinger før og efter Bisgaards marker?
Hvad er årsagen til at der udvaskes så voldsomme mængder fra lige præcis disse
marker, at det kan ses på Bjælkerendens vandkvalitet, og et ophør vil påvirke
havmiljøet positivt?
Udleder lodsejer i dag for meget, siden et stop kan medføre så stor en ændring
på vandmiljøet i positiv retning?
Der er ikke i kommuneplantillægget stillet krav om, at der ikke må sprøjtes i området;
vi anmoder derfor om, at der stilles krav til at der ikke under nogen
omstændigheder må sprøjtes på og omkring området.
Det påstås også, at der ikke sker udvaskning fra anlægget til jorden og grundvandet.
Internationale, videnskabelige undersøgelser viser imidlertid, at der andre steder sker
udvaskning af metaller fra anlæggets stel. (Robinson & Meindl, 2019) Særlig de
varmgalvaniserede stålstel udleder forskellige metaller til jorden og siver ned i
grundvandet.
Hvilken dokumentation er der for, at stellet ikke udleder tungmetaller til
jorden?
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Solcellepaneler bliver støvede af sand, jord og pollen, og der kommer ofte
fugleklatter på panelerne.
Videnskabelige undersøgelser viser, at efter 1 år uden afvaskning er panelernes
effektivitet faldet med mellem 5 og 10 procent. (Klugmann-Radziemska & Rudnicka,
2020)
Opstiller påstår, at panelerne ved Bisgaard ikke skal vaskes, da det jo regner i
Danmark.
De videnskabelige undersøgelser af solcellepanelers effektivitet blev netop lavet på
udendørs placerede solceller. De var opstillet i Polen, på en kystnær lokation, og
dermed i et sammenligneligt miljø.
Med et effektivitetsfald på mellem 5-10% bare på et år, selv, når det også regner,
virker det ikke sandsynligt, at panelerne ikke skal vaskes for at sikre fuld produktion.
Så:
Hvilken dokumentation er der for, at panelerne ikke skal vaskes?
Hvordan bliver panelerne vasket af?
Hvor tit bliver de vasket?
Hvad bliver de vasket i?
Forurener det vand, der vaskes med?
Hvis panelerne er overfladebehandlede – f.eks. nanobehandlede – hvad sker der
så, når det regner?
Regner nano-/overfladebehandlingen af over tid?
Hvis nano-/overfladebehandlingen regner af, hvad sker der så med jorden under
panelerne og grundvandet?
Hvis nano/overfladebehandlingen forsvinder over tid, skal panelerne så
genbehandles?
Hvordan foretages en sådan behandling?
Hvordan påvirker denne behandling miljøet?
Hvilke afværgeforanstaltninger vil man foretage?
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Fortidsminder
I området ligger 2 fortidsminder, som udsynet til vil blive væsentligt påvirket.
Det anføres, at fortidsminderne ligger uden for området, hvilket er korrekt, men i og
med, at området er så kuperet og der etableres læhegn, trådhegn og vildthegn samt
højere tekniske anlæg inde i området og en 16 meter høj mast, vil hele området blive
voldsomt påvirket af tekniske installationer, og oplevelsen af fortidsminderne og
kulturlandskabet vil blive helt forandret.
Området er tidligere i kommuneplan 2017 udpeget som et område af særlig
landskabelig interesse.
Hvilken ændring er der sket i området i forhold til i dag, siden området ikke
længere kan betragtes som værende af særlig landskabelig interesse?
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Mennesker og socioøkonomi
Det påstås at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af mennesker og socioøkonomi.
Hvilken dokumentation har man herfor?
Der ligger blandt andet et Bed and Breakfast med udsigt direkte til solcelleanlægget;
det må formodes at få svært ved at sælge værelser med en sådan udsigt.
Det påpeges, at solcellerne er orienteret mod syd og dermed væk fra byerne – selvom
fladerne ikke er direkte rettet mod byerne, er der jo fortsat direkte indsyn til
stålelementer, stålhegn, vildthegn, step up transformatorer, køletårne og ikke mindst
den 16 meter høje mast.
Hvordan har man vurderet, at der ikke er tale om en væsentlig påvirkning?
Hvornår er der tale om en væsentlig påvirkning? – Altså hvilken skala benytter
man sig af? Og i forhold til hvad?
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Trafikale forhold
Der beskrives en del trafik i anlægsfasen, og endnu en gang en vurdering af, at den
øgede trafik vil være kortvarig og kun i begrænset omfang være tæt på naboerne.
Det kommer nok an på, hvilke naboer man spørger.
Vadstrup 1771 vil komme meget tæt på trafikken, hvis der køres lastbiler fra
Vadstrup og ind i området.
Beboerne ved Bisgaard og Østerby vil også være tæt på trafikken og larmen fra
opstilling af anlægget.
En trafikmængde på 15-20 biler om året vurderes til at være mindre end i dag.
Hvilken dokumentation har man for den påstand?
Hvor ofte køres der til og fra området på et almindeligt år med markdrift?
Hvis det nu viser sig, at anlægget også skal vaskes, hvor ofte vil der så være
aktivitet i området?
Hvor længe varer etableringsfasen?
Hvor længe varer nedtagningsfasen?
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Tilslutning til elnettet
I kommunalplantillægget står der følgende:
For kunne indpasse det nye solcelleanlæg i det overordnede net, kan der blive behov
for yderligere kapacitet i søkabler til/fra Samsø. Det endelige tilslutningspunkt til
transmissionsnettet vil dog først blive fastlagt i samarbejde med Energinet efter en
konkret ansøgning om nettilslutning. Her vil Energinet.dk gennemføre en beregning
af den mest fordelagtige nettilslutning af solcelleanlægget, så udbygningen af
søkablet sikrer, at udbygningen giver det samfundsøkonomisk mest fordelagtige
tracé. Placeringen af kablet samt anlægsperioden kendes derfor ikke på nuværende
tidspunkt, og der er således ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, hvilken
kumulativ effekt et nyt søkabel vil medføre.
Hvad betyder ovenstående?
At det ikke er sikkert at tilslutningspunktet vil ske via søkablet til Jylland?
At der kan blive tale om nye, tekniske bygninger andre steder for at få etableret
et andet, mere hensigtsmæssigt (læs samfundsøkonomisk) tilslutningspunkt?
Hvornår begynder lodsejer at få udbytte af anlægget – når det er bygget og klar
til tilslutning? Eller når det er tilsluttet?
Hvor mange steder på Samsø kan der blive tale om at oprette tilslutning?
Hvor lang tid går der før solcelleanlægget begynder at producere strøm til
forbrugerne? 5 år? 10 år? 12 år?
Hvordan ser teknikken mon ud i forhold til det rentable i solceller kontra andre
løsninger til den tid?
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Alternative placeringer
Der er stillet krav om, at opstiller undersøger og beskriver alternative
placeringsmuligheder.
Der er i miljøkonsekvensrapporten ingen dokumentation eller beskrivelse af
alternative placeringsmuligheder.
Der er angivet at lodsejer har vurderet, at det ikke økonomisk er muligt at placere
anlægget et andet, ikke nærmere defineret sted.
Der er tale om en påstand fra lodsejers side, og derfor ønskes det belyst:
Hvilke alternative placeringsmuligheder er undersøgt?
Hvor store arealer er undersøgt?
Hvilke fordele har disse placeringer i forhold til området ved Bisgaard?
Hvilke udfordringer er der ved de alternative placeringer?
Hvis økonomien belastes med 16 mio. mere i anlægsudgifter som lodsejer påstår,
hvor på Samsø har man så tænkt anlægget kunne ligge?
Vi ønsker en beskrivelse af alternativet som krævet i forhold til miljøvurderingen.
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Bortskaffelse, genanvendelse og CO2 aftryk
Der er i miljøkonsekvensrapporten ikke taget hensyn til det samlede CO2 aftryk, som
solcelleanlægget vil afsætte.
I flere diskussioner omkring anlægget har fortalerne for anlægget anført, at Samsø
med dette solcelleanlæg ville komme tættere på at være fossilfri.
Det er ikke korrekt.
Uden en fuldstændig omstilling til el – eldrevne biler, busser, traktorer, opvarmning,
færgedrift m.m., vil der ikke blive tale om at Samsø bliver fossilfri.
Der er i stedet tale om, at man i et regneark har et overskud af produktion af grøn
strøm i forhold til det forbrug man har.
Men hvad så når anlægget bliver solgt videre til 3. mand?
Hvem kan så sætte den grønne strøm i regnearket? Og sker det flere gange på
bekostning af klimaet fordi den samlede CO2 udledning er den samme eller forøget?
Foreningen ønsker derfor svar på følgende:
En vugge til vugge beregning af CO2 aftrykket på anlægget – altså hele vejen fra
udvinding af metaller i Kina, Afrika eller andre steder, til produktionen i Kina,
Indien eller hvor panelerne måtte produceres, transporten til Samsø, opstilling,
nedtagningen og transporten væk fra Samsø.
Vi ønsker en redegørelse for hvordan man tænker genanvendelsen af panelernes
indhold.
I dag sendes panelerne til 3. verdens lande, hvor man ikke har så store problemer med
at udsætte folk for giftige stoffer, eller udledningen af tungmetaller til grundvand
m.m.
Vi ønsker en redegørelse for planerne for, hvordan man vil bortskaffe anlægget
og hvor mange gang i anlæggets levetid panelerne skal udskiftes.
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Berørte myndigheder og deres indsigelser
I kommuneplanstillægget angives det, at blandt andet miljøstyrelsen og
erhvervsstyrelsen høres.
Miljøstyrelsen, fordi området i kommuneplan 2017 er udpeget til at ligge i et område
af særlig landskabelig værdi, og erhvervsstyrelsen, fordi området ligger i
kystnærhedszonen.
Efter at have søgt aktindsigt har foreningen erfaret at Miljøstyrelsen d. 2. november
2020 har svaret Samsø kommune i forhold til kommuneplantillæg nr. 6:
Solcelleanlægget ligger inden for kommunens udpegning til områder af særlige
landskabelig interesser (bevaringsværdige landskaber). Ifølge Kommuneplan 2017,
skal byggeri, herunder tekniske anlæg, så vidt muligt undgås i områder af særlig
landskabelig interesse. Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne
land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares. Landskabet, og særligt
de bevaringsværdige landskaber, bør som udgangspunkt friholdes for byggeri og
anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Ifølge Oversigt over nationale
interesser i kommuneplanlægningen 2018 punkt 3.1.1 skal "kommuneplanerne
indeholde retningslinjer til sikring af bevaringsværdige landskaber, som i
udgangspunktet friholder dem for byggeri og anlæg (planlovens § 11 a stk. 1. nr.
16)". Samsø Kommune har udarbejdet en miljørapport som bl.a. vurderer de
landskabelige påvirkninger af anlægget. Her vurderes det, at "der ved lokalplanens
ibrugtagning vil ske væsentlig påvirkning af landskabet (…) Den visuelle forandring i
oplevelsen af området vil, til trods for de skærmende foranstaltninger der etableres,
vurderes således at være væsentlig." Miljøstyrelsen finder umiddelbart ikke, at
planforslaget er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for områder af
særlig landskabelig interesse og de nationale interesser. Derfor bør kommunen enten
godtgøre, at landskabet ikke længere er bevaringsværdigt eller godtgøre, at
solcellerne ikke væsentligt forringer landskabets karakter. Hvis dette ikke er muligt
bør rammen udgå. (mail fra Gitte Østergård Simonsen, Miljøstyrelsen)
Ole Gregor fra Planafdelingen Teknik og Miljø i Aarhus svarer dertil således:
Hej xxxx – SUK (og ikke over dig)
Hun skal selvfølgelig svares pænt.
Det er Samsø kommune der planlægger og som i forbindelse med planlægningen
foretager afvejninger. Der er både lokalt og landspolitisk ønske om grøn omstilling,
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herunder flere solceller og vindmøller. Næsten hele Samsø -- undtagen den centrale
del af sydøen -- er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse. Der er
som det også tydeligt fremgår af miljøvurderingen af projektet foretaget en
undersøgelse af alternativer og opstilling af solceller uden offentligt tilskud til driften
kræver en placering forholdsvis tæt på en transformerstation. Der var ikke
alternativer som økonomisk eller praktisk kunne realiseres. Samsø kommune er helt
bevidst om at solcellerne vil påvirke landskabet. Påvirkningen er reversibel da
solceller kun har en levetid på 20-30 år og den pågældende placering, omkring en
lavning i landskabet, er af de få steder på Samsø der kan placeres et større solcelle
anlæg uden påvirkning af kystlandskabet eller væsentlige landskabsinteresser som
f.eks. Staunsfjord eller herregårdslandskabet helt imod syd. Retningslinjer er ikke
forbud, men emner der skal indgå i afvejningerne. Der er andre udfordringer, ud
over afstanden til transformerstationen, på arealerne uden for landskabsinteresserne,
herunder sikring af de store husdyrbrug (og hvad du nok kan nævne) Samsø har i
forbindelse med planlægningen vurderet at det er hensigtsmæssigt at udlægge en
ramme for solceller på arealet og dermed foretaget en afvejning.
Der kan selvfølgelig godt sættes lidt i den endelige plan om afvejningen og vi indgår
gerne i dialog med jer om den.
Samsø kommune er i øvrigt lidt forundret over henvendelsen, da det er
Erhvervsstyrelsen som varetager de nationale interesser og som på vegne af
ministeren har mulighed for at gøre indsigelse (overvej om den skal med nu – det er
måske en rød klud)
Du kunne også (hvis du tør) nævne at en gennemgang af landskabsretningslinjen
forventes at indgå som et emne i den kommende planperiode.
Som forening er vi meget forundrede over den måde Ole Gregor vælger at svare
forvaltningen på Samsø på og råde til et svar som ovenstående til Miljøstyrelsen. Vi
ønsker derfor svar på følgende:
Hvordan kan det være, at man i forvaltningen ikke er mere bekymrede over, at
man er i gang med at vedtage et kommuneplantillæg, der er i strid med
Kommuneplanen for området?
Hvad tænker man om det faktum, at miljøstyrelsen gør opmærksom på
følgende:
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Ifølge Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018 punkt 3.1.1
skal "kommuneplanerne indeholde retningslinjer til sikring af bevaringsværdige
landskaber, som i udgangspunktet friholder dem for byggeri og anlæg (planlovens §
11 a stk. 1. nr. 16)".
Og at svaret til det fra Samsø kommune tilsyneladende er, at det er en afvejning og at
denne afvejning har Samsø kommune foretaget, samt at næsten hele Samsø, undtagen
den centrale del af sydøen er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse
– det er vel ikke et særlig godt svar på, hvorfor man har valgt at planlægge i
strid med kommuneplanen?
Det er i stedet et godt argument for, at solcelleanlægget ikke skal ligge i området,
men netop et andet sted, og når det så ydermere skrives i mailen fra Ole Gregor, at
der tydeligvis af miljøvurderingen fremgår, at der er foretaget en undersøgelse af
alternative muligheder, så er Ole Gregor i gang med at argumentere FOR anlægget og
ikke, som det fra miljøstyrelsens side bedes om, forklarer HVORFOR landskabet
siden 2017 pludselig ikke længere er af landskabelig interesse.
Foreningen vil derfor bede om svar på, hvorfor området ikke længere er af
landskabelig interesse som det ellers er udpeget til i henhold til kommuneplan
2017?
Hvilke forhold har ændret sig siden da?
Det er desuden tydeligt partisk og forudindtaget, når Ole Gregor i sit svar til
Samsø kommune skriver således:
Hej xxx, SUK (og ikke over dig),
hun skal selvfølgelig svares pænt.
Foreningen mener der her er tale om en partisk sagsbehandling – det vurderer vi ud
fra Ole Gregors sprogbrug, og at han efterfølgende sagsbehandler subjektivt med
henblik på at få gennemført projektet.
Vi anmoder derfor om, at der rejses en undersøgelse af, med hvilket formål Ole
Gregor sagsbehandler med henblik på at få gennemført projektet?
Hvis interesser varetager Ole Gregor her?
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Hvordan skal vi have tillid til, at sagen er kørt efter bogen og ikke efter det
formål at presse godkendelserne af lokalplanen og kommuneplanstillægget
igennem?
Vi ønsker svar på ovenstående anmodning så hurtigt som muligt, således at en
afgørelse kan indgå i den klage vi naturligvis vil rejse i forhold til den partiske
sagsbehandling. Borgerne har krav på, at en offentlig myndighed, her teknik og
miljø, sagsbehandler upartisk.
Dokumentationen for ovenstående dialog findes i følgende notat: D2020-42362
Vi anmoder ligeledes om at lokalplantillæg nr. 6 afvises og at der ikke gives
tilladelse til etablering af solcelleanlægget i området.
Ole Gregor nævner nederst i sin mail til Samsø kommune følgende: Samsø kommune
er i øvrigt lidt forundret over henvendelsen, da det er Erhvervsstyrelsen som
varetager de nationale interesser og som på vegne af ministeren har mulighed for at
gøre indsigelse (overvej om den skal med nu – det er måske en rød klud)
Det fremstår også partisk, at en medarbejder på denne måde kalkulerer med, hvad der
måtte virke bedst i forhold til et svar til en myndighed, der har påpeget et problem
med lovligheden af kommuneplantillægget. Vi har derfor i foreningen sikret, at
erhvervsministeren er blevet gjort bekendt med henvendelsen fra miljøstyrelsen, Ole
Gregors svar til forvaltningen på Samsø, og vi har i henhold til planlovens §29
anmodet erhvervsministeren om at skride ind i forhold til den opgave, ministeren har
med at sikre, at der ikke bliver godkendt lokalplaner og kommuneplaner i strid med
planloven.
Anlægget ved Bisgaard er ovenikøbet også projekteret i kystnærhedszonen.
Kystnærhedszonen er en restriktiv zone, hvor der i henhold til § 5a gælder følgende:
Planlægning i kystområderne
§ 5 a. Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 b, stk. 2, skal søges friholdt for
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.
Stk. 2. Erhvervsministeren skal følge udviklingen og anvende beføjelserne i §§ 3, 29 og 59 til at sikre,
at nationale planlægningsinteresser i kystområderne varetages efter denne lov.
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Stk. 3. Kystnærhedszonen, der omfatter landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne,
fremgår af kortbilaget til loven. I kystnærhedszonen gælder bestemmelserne i § 5 b, § 11 a, stk. 1, nr.
20, § 11 e, stk. 1, nr. 11, og stk. 2, § 11 f, § 16, stk. 3, § 29 og § 35, stk. 3.
Stk. 4. For de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med
kystlandskabet, gælder bestemmelserne i §§ 11 f, stk. 1, 2 og 4, og 16, stk. 4.
§ 5 b. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder,
1) at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er
en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering,
2) at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige
tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på
søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse,

Det er tydeligt, at der for solcelleanlægget ikke er gældende, at der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.
Den eneste grund til placeringen er økonomisk – hvilket Samsø kommune på ingen
måde skal forholde sig til. Samsø kommune skal forholde sig til, om loven
overholdes, og om der kan gives tilladelse inden for lovens rammer til en ny
lokalplan og kommuneplantillæg, og det kan der ikke.
På Bornholm vedtog kommunalbestyrelsen en lokalplan og et kommuneplantillæg,
der stred mod planloven. Anlægget skulle have ligget i kystnærhedszonen, men en
klage til planankenævnet omstødte denne godkendelse. Der ligger derfor allerede en
dom fra d. 20 august i år, der danner præcedens for fremtidige domme om lignende
anlæg.
Foreningen anmoder derfor på baggrund af ovenstående, at lokalplanen og
kommuneplantillægget afvises, og at der ikke gives tilladelse til etablering af et
industrielt solcelleanlæg ved Bisgaard.

23

Afsluttende bemærkninger
Foreningen for bevarelse af kulturlandskabet på Samsø repræsenterer i skrivende
stund 393 medlemmer, der alle enten bor på Samsø, har fritidshus på Samsø eller har
andre relationer til Samsø.
Alle er optagede af, at bevare det unikke ved Samsø – den forskelligartede natur, de
smukke landskaber og det frie udsyn.
Foreningen ønsker, at Samsø Kommune afviser projektet ved Bisgaard og i stedet
indleder en dialog med borgerne på Samsø for at sikre en bred opbakning i
befolkningen til understøttelse af den grønne omstilling.
Foreningen foreslår derfor at Samsø kommune nedsætter et udvalg, der sammen med
interesserede borgere undersøger mulighederne for udbygning af den vedvarende
energi på Samsø, under hensyntagen til lokalt ejerskab og dermed lokal opbakning.
Det har før været hele grundstenen i udviklingen og udbygningen af de vedvarende
energitiltag der har været gennemført på Samsø. F.eks. Samsø Vindenergi, der var
baseret på lokale investeringer i andele som muliggjorde opstilling af flere vindmøller
på land.
Der er et stort ønske hos foreningens medlemmer om, at solcelleanlæg på Samsø
diskuteres for at finde den/de rette placeringer af solcelleanlæg, størrelsen på
solcelleanlæg og ikke mindst muligheden for lokalt ejerskab.
Foreningen for bevarelse af kulturlandskabet på Samsø vil naturligvis gerne deltage i
dialogen omkring placering af vedvarende energikilder i det åbne land på Samsø.
I startfasen omkring projektet ved Bisgaard blev der fra kommunalbestyrelsens side
lagt vægt på, at der skulle etableres en fond til glæde for lokalbefolkningen. Denne
fond blev også nævnt af lodsejeren. Siden NRGI gik ind i projektet har denne fond
ikke været nævnt yderligere.
Er fonden skudt til hjørne?
Hvilke tanker gør KB sig om, at et af kravene stillet tidligt i projektfasen – nemlig om
en fond, ikke længere er i spil?
Foreningen imødeser svar på alle vores spørgsmål.
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