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Vejdirektoratets bemærkninger til Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 555, Solcelleanlæg ved Kvosted med tilhørende kommuneplantillæg
Vejdirektoratet har den 1. juli 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Viborg Kommunes
forslag til Lokalplan nr. 555 for solcelleanlæg ved Kvosted og tilhørende forslag til tillæg nr. 71 til
Kommuneplan 2017-2029 for Viborg Kommune. Planforslagene er i offentlig høring indtil den 9.
september 2021.
Lokalplanforslaget muliggør etablering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg herunder
transformatorstation. Desuden sikres en mulighed for en stiforbindelse gennem planområdet.
Lokalplanområdet grænser mod syd op til statsvej 441, Viborg – Skive, på strækningen ca. km
15,892 – 16,254, højre vejside. Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejen.
Indholdet af forslag til Lokalplan 555 for solcelleanlæg ved Kvosted giver ikke Vejdirektoratet – som vejmyndighed for statsvej 441, Viborg – Skive, - anledning til at gøre indsigelse.
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at Viborg Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan.
Bemærkninger
Vejbyggelinje og beplantning langs statsvejen
Af lokalplanens bemærkninger side 17 fremgår, at lokalplanområdet afgrænses i vejbyggelinjen
langs statsvejen samt at solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg skal respektere vejbyggelinjen, hvortil der skal lægges et højdeforskelstillæg.
Ifølge lokalplanforlagets § 9.2 og kortbilag 2 skal der opsættes et 3-rækket afskærmende beplantningsbælte langs statsvejen.
Vejdirektoratet forudsætter, at beplantningen opføres uden for vejbyggelinjen inkl. højde- og passagetillæg.
Vi skal på den baggrund opfordre Viborg Kommune til at ændre byggefeltets afgrænsning mod
statsvejen, så et areal svarende til højde- og passagetillægget + bredden af beplantningsbæltet udgår af byggefeltet.

Vejdirektoratet
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8125
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Vejbyggelinjeafstanden vest og øst for Gammelstrupvej er henholdsvis 25 m og 12,5 m. Hertil skal
lægges et højdeforskelstillæg på 2 x højdeforskellen mellem vejniveau og terræn + 1 m passagetillæg.
Vi tager til efterretning, at vejadgang til lokalplanområdet kun må ske fra kommunevejene Gammelstrupvej og Kvostedvej.
Hvis ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehandler
kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2050 eller på e-mail pemo@vd.dk.
Med venlig hilsen

Peder Møller
Landinspektør

Kopi af dette brev er sendt til orientering til:
 Bolig- og Planstyrelsen pr. e-mail til planloven@erst.dk
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Nr. 2
24-08-2021
Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 555
Indsendt af Ruth Bodilsen
Vedhæftet fil

Glyngøre, den 24.08.2021

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5,
8800 Viborg.

Dalgas Plantage Aps’ bemærkninger til Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 555,
Solcelleranlæg ved Kvosted med tilhørende kommuneplantillæg.

Vi har læst Vejdirektoratets bemærkninger, og kan tilslutte os disse.
For os er det vigtigt at der kommer en beplantning, så solcellerne ikke kan ses fra A26.

Med venlig hilsen
Ruth og Henning Bodilsen

Dalgas Plantage Aps,
Skivevej 253,
8800 Viborg

side 1 af 1

Ruth og Henning Bodilsen
Durupvej 27
DK-7870 Glyngøre

Mobil 29692602
Mobil 29692601

Halkhoved Plantage
Dalgas Plantage

Nr. 3
06-09-2021
Viborg Kommunes forslag til lokalplan 555, Solceller ved Kvosted
Indsendt af kristian Thejls
Vedhæftet fil

Viborg Kommune

Skivevej 258 06 09 2021

Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Bemærkninger til lokalplan 555 mm. ang. solcelleanlæg ved Kvosted.
Ved placering af anlægget i den nedlagte grusgrav er der to ting, som springer i øjnene.
Rent landskabsmæssigt er det en fremragende ide at placere anlægget nede i grusgraven. Hvis den
holder sig nede i graven. Men den slags anlæg har det tit med at opføre sig som havregrød, der
koger over og dermed tilsmudser de omgivende arealer, mere end hvad godt er. I dette tilfælde er
”overkogningen” især sket i den vestlige retning over Gammelstrupvej.
Kaster man et blik på elnettets kapacitetskort, fremgår det at placeringen er et skodsted. Der er
ikke kapacitet i nettet til at aftage den producerede strøm her og nu, og der er langt til de store
forbrugere af el. Kapacitetskortet er til, for at opstillere af VE anlæg kan se, hvor den optimale
placering forefindes. Men lige nu er der egentlig frit slag for de selskaber, som står bag anlæggene.
De kan placere dem så godt som omkostningsfrit overalt, hvor landmænd vil stille jord til rådighed,
uden hensyn til netkapacitet. Indtil udgangen af 2021 er det nemlig netselskaberne, der skal
forestå udgifterne til forstærkning af nettet. Altså forbrugerne. I 2022 er man så large at man
sætter udgifterne på finansloven. På den måde er det også forbrugerne, der betaler. Først i 2023
kommer retfærdigheden til at råde. Så skal opstillere af VE anlæg selv betale for opgradering af
det bagved liggende net. Det sker for at tvinge dem til at opstille de optimale steder. Det burde
være sket for længst, men såkaldt grøn strøm har opnået en form for hellighed. Mange opstillere
af VE anlæg og såmænd også kommuner har haft pokkers travlt med at få det hele klappet og klar
før 2023 for at undgå udgifterne
Egentlig er det også forkert at kommunerne ser så snæversynet på vedvarende energi. Det er ikke
godt for den samlede samfundsøkonomi at kommunerne konkurrerer indbyrdes om at få mest
muligt VE skrabet til sig. Nogle områder er velegnede, andre ikke – jf. kapacitetskortet mm. Men
for kommunerne og politikerne er der prestige – ”glory halleluja” i at få så meget op at stå, som
muligt. I Viborg kommune er der også glorier, der skal pudses efter at man måtte konstatere at
mod gæs, kæmper selv vindmøller forgæves.
Indtil 2023 betaler forbrugerne af el en stor del af overskuddet i VE anlæg placeret i ukurante
områder. De betaler også til ”glory – halleluja” i mindre egnede kommuner og de betaler
politikernes glorie pudsecreme.
Logisk set var det bedst og mest retfærdig om anlægget ved Kvosted først fik grønt lys i 2023, men
som sagt er der nok for megen prestige i projektet, og for lidt mod blandt politikerne til den
løsning.

Hvis der skal opstilles solceller, ville det klæde projektet, hvis panelerne holdes nede i selve
grusgraven altså en reduktion af arealet på måske 25 ha. Det ville også klæde politikerne at tage
den beslutning. Det kunne vise andre, hvor godt det kan gøres

Mvh
Kristian Thejls
Skivevej 258
8831 Løgstrup

Nr. 4
08-09-2021
Solcelleanlæg ved Kvosted
Der skal bevoksning fra sydøstlige hjørne af matrikel 44a og ned i lavningen, kommende fra Kvosted. Når
man kommer kørende fra Gammelstrupvej kommer solcellerne op i 3,5 meters højde og man kan ikke se
anden end ind i solcellerne. Det være smukkere at have noget grønt at se på i stedet.
Indsendt af Tommy Bach Pedersen

Nr. 5
09-09-2021
Solceller ved Kvosted
Ned gravning af solcellerne.
Efter at have stået på mit loft og set udover engen over mod matrikel 44a, så kan jeg se at solcellerne
kommer til at skærme min udsigt mod sydvest.
Når jeg går op på mit jord mod nordøst og ser mod sydvest, så bliver det helt galt, ikke noget jeg har tænkt
over før.
Derfor vil jeg have solcellerne gravet mindst 1,75 meter ned.
Indsendt af Tommy Bach Pedersen

Nr. 6
09-09-2021
Høringssvar til lokalplan nr. 555
Høringssvar er i vedhæftet fil
Indsendt af Lenette Larsen
Vedhæftet fil

Indsigelse til lokalplan 555
”Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at give mulighed for etablering af et
solenergianlæg der understøtter Viborg Kommunes målsætning om, at kommunen (som geografisk
område) skal have mindst 35 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi. Baggrunden er en
ansøgning fra projektudvikler ’European Energy’, som ønsker at opstille et solcelleanlæg til
strømproduktion ved Kvosted.”
Det er indledningen på forslag til lokalplan 555. Specielt den sidste sætning i denne tekst, viser, at som
meget andet i Viborg Kommune, kan man få lov til at lave lokalplaner, hvis bare andre betaler –
indledningsvist i hvert fald. Endvidere giver den indledende tekst tanken om, at det er dem der tjener
penge på at opstille anlæg, der skal bestemme anlæggenes placering, og ikke på baggrund af en mere
struktureret kommunal og ikke mindst national plan for placeringer af anlæg, så der ikke anlægges i for
stort antal og på uhensigtsmæssige placeringer. Vi har travlt, men har vi så travlt, at det ikke giver bedre
løsninger at lave et fælles formål, og et fælles mål om ressourceforbrug og ikke mindst det affaldsprodukt,
der kommer i hobetal, når 30 år er gået – eller teknologien indhenter projektet inden da.
Projektets størrelse er ca. 106 ha. Ved lokalplan 555 vil man benytte en tidligere grusgrav, hvilket giver fin
mening, da den del af området i forvejen ligger lavere i landskabet og gener fra anlægget dermed mindskes.
Grusgravens areal er dog ikke 106 ha, og udbredelsen begrænser sig ikke til denne – i det areal er også
inddragelse af landbrugsjord - på begge sider af Gammelstrupvej, hvilket skæmmer landskabet. Ud over
det, går lokalplanområdet op på siden af Jordbro Engsø – et vådområde etableret for kun 5 år siden. Et
vådområde, der har presset vildtet væk fra det tidligere engområde, så det efterfølgende oftere har skullet
benyttet sig af at bevæge sig i det område, der nu udlægges til solcellepark! Den noget smalle passage der
vil blive mellem engsøen og solcelleparken, er ikke taget med i betragtning – for engsøen er ikke inddraget i
betragtningerne, den ligger uden for lokalplanområdet!! Jo vist, vildtet kan løbe øst-vest, nord om
solcelleparken – her skulle der være passage… … men mon ikke vildtet også vil søge ud mod Skivevejen
mod syd, til de to 90 km-zoner. Påkørslerne bliver alligevel nok af en vis alvorlighed, men det er der vel også
tænkt over - eller?
Der synes ikke at være en helhedsbetragtning i denne lokalplan – det er min indsigelse – lad os tænke os
om inden der ødelægges mere end der gøres godt.

Nr. 7
09-09-2021
Vedr.: Lokalplan 555. Nedgravning/nedsænkning af solceller på arealet 44 A. Kvostedvej, Kvosted
I henhold til solceller vedr. lokalplan 555, på grund arealet 44A østlige del langs Kvostedvej, foreslås en
nedgravning/sænkning af solceller.
Det ønskes at få nedgravet solcellerne, så potentielle lysglimt ikke bliver til gene for de tætliggende
beboere. Endvidere med forslået nedsænkning af udsyn til solcellerne, vil det ikke skabe en så stor
forringelse af den smukke omkringliggende natur, og herigennem nedbringe beboelseskvaliteten for
omkringliggende ejendomme.

Thorben Skov.
Indsendt af Thorben Kastbjerg Skov

Nr. 8
09-09-2021
Vedr.: Projekt Solceller lokalplan 555. Ændring af opsætning af solceller
Hvorfor bruge landbrugsjord til dette projekt??.
Når man nu også har en tidligere grusgrav, på den anden side af hovedvejen. Ud af birkesøvej mod Stoholm
på venstreside. (Område 4A samt 4D)
Dette område er i forvejen, lav liggende i landskabet, grundet tidliger grusgrav brug, samt afskærmet af
naturlig grøn afskærmning. Derfor vil gener for anlægget mindskes markant!
Hvorfor ikke udnytte dette område (4A, 4B), i stedet for de højtliggende arealer på den vestlige, samt
østlige side af gammelstrupvej. Så som areal 19, 28D, 33B, 34, 38A, 37A, 37B, 38B, 38C.

Indsendt af Thorben Kastbjerg Skov

