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Kommuneplantillæg nr. 2 
Planlægning for områder til større solcelleanlæg  

Retningslinjer 
1. Større solcelleanlæg 

Neutral- og negativ-områder til større solcelleanlæg er udpe-

get på kort. 

I neutralområder kan der efter en konkret vurdering igangsæt-

tes planlægning for opsætningen af større solcelleanlæg. 

I negativområder kan der ikke opstilles større solcelleanlæg. 

 

2. Hensyn ved større solcelleanlæg 

Større solcelleanlæg må ikke være til gene for infrastrukturen. 

 

Større solcelleanlæg skal afskærmes med beplantning mod 

veje, rekreative områder, beboelse og øvrige områder, som vil 

blive visuelt væsentligt påvirket af opsætningen. Der kan i lo-

kalplanen stilles krav om valg af arter, omfang, placering og 

størrelse af den udplantede bevoksning. 

 

Opførelse af hegn rundt om solcelleanlægget skal vurderes i 

forhold til passage af områdets fauna, og hvordan opførelsen 

af hegnet påvirker områdets faunaen mindst muligt. 

 

3. Prioritering af større solcelleanlæg 

Ansøgninger vil blive prioriteret efter en nærmere vurdering. 

 
4. Mindre solcelleanlæg 

Mindre solcelleanlæg tilknyttet bebyggelse kan efter en nær-

mere vurdering opstilles inden for både neutral og negativ om-

råder efter landzonebestemmelserne. 

 

Redegørelse 
 
Andelen af større solcelleanlæg til henholdsvis el- og varmeproduk-
tion forventes at øges i fremtiden. For at imødekomme en fremtidig 
efterspørgsel er der udarbejdet en retningslinje for solcelleanlæg.  
Struer Kommune har udlagt negativområder, hvor det ikke vil være 
muligt at opfører solcelleanlæg. De udpegninger, der bevirker udpeg-
ning af negativområder, er følgende: 
 

• Beskyttede naturtyper (Naturbeskyttelseslovens § 3) 

• Grønt Danmarkskort 

• Natura 2000-områder 
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• Byzone  

• Sommerhuszone 

• Bevaringsværdige landskaber 

• Kulturmiljøer 

• Fredede fortidsminder  

• Geologiske interesseområder 

• Skovbeskyttelseslinjer 

• Kirkebeskyttelseslinjer 

• Kirke-aftaler 

• Fredede områder 

Udpegningen af negative områder omhandler alene større solcellean-
læg, som er defineret, som anlæg på minimum 5 ha. 

 
De områder, som ikke er udlagt til negativområder, udpeges som 
neutralområder. En konkret ansøgning om opsætning af et solcelle-
anlæg i neutralområdet vil blive vurderet og behandlet ud fra de kon-
krete hensyn, som skal varetages i området, inden en eventuel plan-
lægning igangsættes. Større solcelleanlæg forudsætter en udpegning 
af et specifikt område til teknisk anlæg og en tilhørende lokalplan. 
 
I planlægningen for et nyt solcelleanlæg er det vigtigt, at infrastruktu-
ren ikke bliver generet. Dette gælder både i forhold til refleksion fra 
solcelleanlæggene og evt. nye udkørsler til veje. Infrastrukturen dæk-
ker også over flyvepladser og helikopterlandepladser for at sikre sik-
kerheden ikke bliver påvirket i forbindelse med solcelleprojekter. 
 
Lavbundsarealer skal vurderes i det konkrete tilfælde ud fra om områ-
det i fremtiden vil kunne være relevante til vådområdeprojekter. 
 
Videre skal større solcelleanlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til 
synlighed for at sikre, at færrest muligt vil blive generet af solcellean-
læggene, og at udsigten til og fra kirker ikke bliver væsentlig forstyr-
ret.  
Der skal i forbindelse med solcelleanlæg opføres levende hegn, der 
slører solcelleanlæggene i landskabet. 
 
I forbindelse med større solcelleprojekter skal der ved det enkelte 
projekt vurderes, hvordan opsætning af hegn om anlægget vil påvirke 
faunaen i området, og hvordan hegnet kan udformes for at sikre 
mindst mulig betydning af faunaen. 
 
Struer Kommune vil løbende indkalde forslag til konkrete solcellean-
læg, som vil blive prioritet inden planlægningen igangsættes. 
 
Solcelleanlæg der er placeret på bebyggelse, eller mindre anlæg i til-
knytning til eksisterende bebyggelse vil blive behandlet ud fra bygge-
loven og landzonebestemmelserne. 
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