
 
 

 

 

   

VEDR. HØRINGSFRIST OG INFORMATIONSMØDE -         
LOKALPLAN 206, SOLCELLEPARK VED GRÆNGE & KOMMU-
NEPLANTILLÆG NR. 10, SAMT MILJØVURDERINGSRAPPORT 
OG UDKAST TIL §25 TILLADELSE 

På grund af en teknisk fejl har alle berørte ikke modtaget Guldborgsund Kom-

munes høringsbrev pr. 27. maj 2021, vedrørende Lokalplan 206, Solcellepark ved 

Grænge & Kommuneplantillæg nr. 10, samt miljøvurderingsrapport og udkast til §25 

tilladelse. 

 

Guldborgsund Kommune forlænger høringsfristen til d. 22. august 2021, og der 

afholdes et digitalt informationsmøde d. 18. august 2021, kl. 17.  

 

Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg har mandag d. 17. maj 

2021 besluttet at sende forslag til lokalplan 206, Solcellepark ved Grænge og kom-

muneplantillæg nr.10, samt miljøvurderingsrapport og udkast til § 25 tilladelse,  

i offentlig høring.  
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SIDE 2/3 Forslaget rummer en solcellepark som udgør ca. 183 ha, og som er beliggende i 

landzonen ved Grænge. Lokalplanområdet grænser mod syd op til Nykøbingvej og 

Grænge landsby, Mod nord og øst grænser området op til henholdsvis Grænge Skov 

og Toreby Skov.  

Lokalplanen sikrer, at solcelleanlægget ikke uden særskilt aftale kan etableres inden 

for en afstand på 100 meter fra nabobeboelse. Solcelleanlæg og tilhørende tekniske 

installationer mv., skal etableres inden for afgrænsede byggefelter.  

Der etableres afskærmende beplantning langs lokalplanområdets afgrænsning samt 

offentlig tilgængelig sti. På den indvendige side af beplantningsbælterne etablere der 

trådhegn, herunder bredmasket vildthegn, der muliggør mindre dyrs bevægelighed 

igennem området. Der udlægges 5 faunapassager til gavn for områdets større fauna.  

 

Projektudvikler har anmodet om, at udarbejde en frivillig miljøkonsekvensrapport 

(VVM) for projektet i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit III sammen 

med en miljøvurdering af plangrundlag efter Miljøvurderingslovens afsnit II.  

Miljøvurderingsrapporten er udarbejdet som en kombineret miljøvurderingsrapport, 

der omfatter miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan, samt en miljøkonse-

kvensvurdering af det ansøgte projekt efter Miljøvurderingslovens §20 (VVM).  

 

Hvor finder jeg materialet som er sendt i offentlig høring?  

Plangrundlag, miljøvurderingsrapport, bilag og udkast til §25 tilladelse, finder du via 

dette link til vores høringsmodul: www.guldborgsund.dk/lokalplan206  

 

Hvordan afgiver jeg mit høringssvar?  

Dit høringssvar indgiver du via samme ovenstående link, via vores høringsmodul. Du 

giver dit høringssvar ved at åbne linket, og trykke i højre hjørne på den orange knap 

”Afgiv høringssvar”. Ellers send det med posten til Guldborgsund Kommune, Teknik 

& Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.  

Høringsfrist senest søndag d. 22. august 2021.  

 

Bliver der afholdt et informationsmøde i forbindelse med forlængelsen af hø-

ringsfristen? 

Onsdag d. 18. august 2021, kl 17:00 afholdes der et digitalt informationsmøde om 

projektet. Mødet afholdes som en livebegivenhed på Teams. Under mødet kan du 

stille spørgsmål via et kommentarfelt. Du kan finde deltagerlink her: www.guldborg-

sund.dk/graengesolcellepark 

 

Uafhængigt at dette informationsmøde skal opstiller afholde et offentligt informations-

møde om de erstatningsmuligheder (værditabserstatning, salgsoption, VE-bonusord-

ning), der foreligger som følge af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). 

På mødet redegør opstilleren for projektets betydning for de omkringliggende beboel-

sesejendomme. Endvidere redegør Energistyrelsen for reglerne om erstatning for 

værditab på beboelsesejendomme som følge af opstillingen af projektet (værditabs-

ordningen), samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus. Alle naboer 

inden for en afstand af op til 1,5 km fra solcelleanlægget vil modtage en skriftlig invi-

tation til mødet. Better Energy oplyser at mødet vil blive afholdt d. 15. september 

2021. 

 

Har du spørgsmål vedr. det informationsmøde som opstiller Better Energy skal af-

holde om erstatningsmuligheder, send da mail til: Grnge@betterenergy.dk  

 

http://www.guldborgsund.dk/lokalplan206
http://www.guldborgsund.dk/graengesolcellepark
http://www.guldborgsund.dk/graengesolcellepark
mailto:Grnge@betterenergy.dk


 
 

 
 

SIDE 3/3 Forslag til plangrundlag, og miljøvurderingsrapport med bilag, kan også findes som 

særskilt pdf her: https://dokument.plandata.dk/20_10795753_1622083136023.pdf  

Har du ydereligere spørgsmål kan de rettes til Center for Teknik & Miljø på telefon 

5473 1000, eller via teknik@guldborgsund.dk  

 

På vegne af Guldborgsund Kommune  

 

  

Casper Henriksen                     Sissel Bjørndal 

Leder i TM Myndighed              Byplanlægger  
 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-

lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan 

læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

https://dokument.plandata.dk/20_10795753_1622083136023.pdf
mailto:teknik@guldborgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

