
Helle Øst, 08.06.2021 

 

 

Høringssvar fra Udviklingsrådet for Helle Øst 

vedr. kommuneplanforslagets plan for arealreservationer til solceller 

 

 

Udviklingsrådet for Helle Øst havde ved sit rådsmøde 25.05.2021 kommunens oplæg til 
plan for reservation af arealer til opstilling af solceller med som punkt 6 på dagsordenen. 
Emnet blev debatteret intenst, og man enedes om følgende konklusion på debatten:  

 

”Vi går ind for, at kommunen skærer arealet ned til 1000 ha.  
Der er udvalgt for mange og for store områder i forhold til  
at opfylde de nationale klimamål.  
Det vil være med til at påvirke bosætningen i Varde kommune.” 

 

Den sidste sætning om påvirkningen skal (naturligvis) læses som, at rådet forventer en 
negativ påvirkning på lysten til at bosætte sig her, hvis man på så store dele af vort 
område kan risikere at blive nabo til en større solcellemark. 

 

Af hensyn til det frie udsyn over det åbne land bør der i planen indarbejdes et fast krav om 
en minimumsafstand mellem beboelser og kommende solcelleparker. Vi ønsker samtidig, 
at mulighederne for etablering af solcelleanlæg på større tage på industrianlæg og 
landbrugsbygninger undersøges, og at der også udarbejdes klare retningslinjer for 
etableringen af disse. 

 

Bortset fra disse kommentarer hilser vi det velkommen, at der tages stilling til udbygningen 
med anlæg for produktion af vedvarende energi i kommunen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Udviklingsrådet for Helle Øst 

 

 

 

PS: Oplægget til behandlingen af punkt 6 på rådsmødet 25.05.2021 samt referatet af punktet er 
vedhæftet som bilag. 



 

Bilag til høringssvar af 08.06.2021 fra Udviklingsrådet for Helle Øst 

 

Fra dagsordenen for rådsmøde afholdt 25.05.2021 i Fåborg 

6) Kommuneplan for solceller 
Der er afholdt et møde mellem de 5 udviklingsråd Ølgod, HHST, Skovlund-Ansager, Helle Vest og 
Helle Øst. 
Her fremkom følgende: 

Varde Kommune over de næste 29 år skal opfylde nationale klimamål. 
Det kan gøre med lige dele energi fra vind, sol og biogas. 
For Varde kommunes side skal der over de næste 29 år bruges 240 ha. jord til solceller. 

I den forbindelse har Varde Kommune lavet en plan for, hvor i kommunen der kan opstilles 
solceller. Det har resulteret i en plan, der anviser 7377 ha i kommunen som ”Forslag til 
positivområde for solceller parker”. Til sammenligning er der kun afsat 1000 ha i Ringkøbing-Skjern 
kommune. 

Solcelleparker til Hovedstrukturen i Kommuneplanen 2021 
Se evt. den uddybende tekst (om solcelleparker) til Hovedstrukturen i Kommuneplanen 2021. Det 
er side 66 og 67 
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoer
elser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf 

Solcellekortet 
Detaljeret kort findes på linket her. Vælg: Kommuneplan 2021, Tema 14 og solceller. Så kan i 
zoome ind og ud.  
https://kort.varde.dk/eksternekort/index.html?viewer=Kommuneplan2021 
Det nævnes at opsætning af solceller i fremtiden bliver en stor forretning for både entreprenører, 
der vil opsætte solceller og landmænd, der vil sælge eller leje deres jord ud til formålet. 

Det betyder at borgere i en stor del af kommunen, skal leve med uvisheden om de får en solcelle 
park som nabo. Den ene dag kan man have udsigt til en landbrugsmark. Den næste dag har man 
udsigt til en industriel solceller park. 

Mødedeltagerne finder denne situation uholdbart. Specielt i en kommune som har sloganet ”Vi I 
Naturen”. 

Det bemærkes, at mange af positivområderne ligger for tæt på fredede arealer! 

Mødedeltagerne forslår, at det undersøges om der kan findes 240 ha tage på erhvervsejendomme, 
som kan bruges til solceller. Således, at der ikke skal bruges naturområder til formålet. 

Det besluttes… 
at Kitty spørger forvaltningen om hvordan der kan planlægges solceller tæt på fredede arealer og 
skove. 
at Kitty laver et fælles høringssvar. Kommentarer hertil skal være Kitty i henne inden 23. maj. 
at Carl tager emnet med på FUR-møde. 

  

  

https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf
https://kort.varde.dk/eksternekort/index.html?viewer=Kommuneplan2021


 

 

Til beslutning: Udviklingsrådets reaktion på planerne for solceller 

REFERAT: 
Vi går ind for, at kommunen skærer arealet ned til 1000 ha.  
Der er udvalgt for mange og for store områder i forhold til  
at opfylde de nationale klimamål.  
Det vil være med til at påvirke bosætningen i Varde kommune. 


