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Indledning
Med den energipolitiske aftale 2012-2020 blev der sat ramme for udviklingen af et fossilfrit Danmark i
2050. Energistyrelsen har som opfølgning i marts 2014 offentliggjort nogle energimæssige scenarier for
implementeringen af målene.
Naturstyrelsen ønsker med denne rapport at skitsere, hvad disse scenarier kan betyde landskabeligt, og
dermed bidrage med landskabsmæssige betragtninger til en helhedsorienteret planlægning af fremtidens energiproduktion.
Rapporten omfatter følgende emner:
• Teknologisk udvikling: Der udvikles især nye teknologier til lagring af vind- og solenergi, herunder
kobling af vedvarende varme- og strømproduktion og teknikker til implementering af omstilling - og
udvikling af de eksisterende energianlæg og distributionsanlæg i Danmark.
• Kraftenheder og net: Energistyrelsens scenarier beskriver forskellige udviklingsmuligheder i forhold til
energiinfrastrukturen – både el-, gas- og varmeforsyningsnet og kraftenheder. Særligt kraftenhederne
skal ændres væsentligt i retning væk fra de kraftværker, der i høj grad forbrænder fossile brændsler.
Med et stigende omfang af decentral placeret energiforsyning fx vind- og solenergi forventes der at
være behov for færre, centrale kraftværksenheder. Mindre brug af gas til boligopvarmning vil give
mindre behov for et vidt forgrenet gas-net. Omvendt vil der være brug for nye tilslutningsmuligheder til
el både på produktions- og aftagersiden.
• Urbanisering af landskabet: Det øgede antal vindmøller og solceller, som fremgår af Energistyrelsens
scenarier, og hvis omfang er estimeret på baggrund af dels eksisterende anlæg, dels de aktuelle tendenser i energisektoren giver et billede af det pres, der i stigende grad kan forventes på landskabet. En
tendens, som forstærkes af færre, men større industrilignende husdyrbrug.
Denne rapport viser nogle bud på de forventelige, konkrete forandringer, landskabelige konsekvenser
og administrative perspektiver i forhold til de planmæssige rammer om den fortsatte indpasning af de
tekniske energianlæg i det danske landskab. I afsnittet ”Ordforklaring” er der bl.a. en uddybende forklaring
på begrebet ”tekniske energianlæg”, som anvendes i rapporten. Der er desuden i bilag til rapporten en
kortlægning over eksisterende anlæg.
For at følge op på rapportens anbefalinger vil Naturstyrelsen bl.a. bruge rapporten som grundlag for en
videre dialog med energibranchen, andre myndigheder og de, der kan bidrage med kreative løsninger
på spørgsmål om lokalisering og udformning af fremtidens energianlæg. Der er således ikke tale om en
rapport færdige løsninger, men en rapport, der samler de relevante landskabelige erfaringer i et udviklingsprojekt.
Rapporten er blevet til i et tæt samarbejde mellem konsulenten, Hasløv & Kjærsgaard og en gruppe af
fagfolk i Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen, december 2014
Modstående side:: Centralt
kraftværksområde med
vindmøller i baggrunden.
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Anbefalinger (Ikketeknisk resume)
Naturstyrelsens arbejde med at omsætte Energistyrelsens scenarier for den fossilfrie energiforsyning har
sat fokus på nogle konkrete problematikker, perspektiver og anbefalinger, som har betydning for lokalisering og udformning af fremtidige tekniske energianlæg:
• Friholdelse af det åbne land
Det er et grundelement i planloven, at det åbne land som udgangspunkt skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Desuden skal de værdifulde
landskaber bevares, og de åbne kyster friholdes som væsentlige natur- og landskabsressourcer og som
attraktive rekreative mål. Indpasning af energianlæg, der er nødvendige at placere i det åbne land, udfordrer disse mål.
Der er forskel på, hvordan de forskellige typer af energianlæg påvirker landskabet. Som hovedregel vil
den visuelle påvirkning af landskabet være størst ved de mest dominerende og ikke-reversible anlæg (fx
vil ikke-reversible biogasanlæg generelt have større landskabelig betydning end vindmøller).
Anbefaling
Anlæggenes individuelle og kumulative bidrag til blivende eller reversibel bymæssig udvikling af det åbne
landskab bør vurderes nøje inden etablering.
• Landskabstilpasning af de tekniske energianlæg
Visse anlægstyper kan ved en opdeling og integrering i landskabets eksisterende strukturer bedre indpasses i landskabet og det aktuelle kulturmiljø. Andre anlæg kan enten ikke etableres på det givne sted,
eller må udformes og lokaliseres som et markant og moderne anlæg.
Anbefaling
Konkret landskabelig vurdering af mulighederne for lokalisering og eventuel samlokalisering af energianlæg bør tage afsæt i de påvirkninger og kumulative landskabspåvirkninger, som almindeligvis vil kunne
forventes i forbindelse med de enkelte energianlæg. De skal vurderes med udgangspunkt i landskabernes karakter, tilstand og visuelle oplevelsesmuligheder -også over længere afstande.
• Nye energianlæg i eksisterende urbane strukturer
Både solfangere og solceller kan i princippet etableres inden for eksisterende byområder. Det største
problem er typisk at finde egnede restarealer på terræn fx i erhvervsområder. For biogasanlæggene er
det nødvendigt at lokalisere anlægget tæt ved råstofferne, ved gas-net, og forbrugere.
Det forudsættes frem mod 2050, at en overvejende del af biogassen skal opgraderes og tilføres naturgasnettet, hvor der er mulighed for lagring. Nærhed til råvarer og hensyn til naboer, taler mod bynære
biogasanlæg, omvendt må der forventes en fortsat vækst i tilknyttede anlæg, som taler for en lokalisering i tilknytning til by.
Anbefaling
Det anbefales fortsat at videreudvikle det strategiske arbejde med målrettet identificering af de mest
bynære og mindst miljøbelastende lokaliteter for de enkelte anlægstyper under hensyntagen til deres
individuelle lokaliseringskrav.
Modstående side:: Historisk
gods foran industrikompleks.
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• Genanvendelse af kraftværker til vedvarende energi
Den energipolitiske omstilling vil frigøre store arealressourcer og bygningsanlæg i forbindelse med omstilling og afvikling af nuværende centrale og decentrale kraftværker.
Anbefaling
Med henblik på at understøtte en helhedsorienteret planlægning og friholdelse af det åbne lands
landskaber anbefales det, at samarbejde på tværs af myndigheder og ejerforhold for at omdanne og
genbruge eksisterende udlagte, tekniske erhvervsarealer, bygningsanlæg og transmissionsanlæg. Der
kan dog være konkrete forhold, som taler afgørende imod.
• Samlokalisering af tekniske energianlæg
De vedvarende energianlæg vil inddrage store arealer på land. Der forventes en udbygning med nye
energianlæg på land, som inddrager et areal på mindst 50 km2. Hertil kommer de nabolandskaber, som
påvirkes af anlæggene.
I lokaliseringen af anlæggene er der en central problemstilling knyttet til dimensionering af anlæggene.
Hvornår skal de størrelsesmæssigt være afpasset efter det lokale forbrug på en ejendom eller lokalområdet? Og hvornår skal de etableres som nationalt knudepunkt for energiproduktion på forsyningsnettet?
Anbefaling
Det anbefales at undersøge muligheden for at samlokalisere de tekniske energianlæg, særligt i sammenhæng med eksisterende, bymæssige anlæg, da det i mange tilfælde er ønskeligt både teknisk, økonomisk
og landskabeligt. Ved dimensionering af anlæg er det vigtigt at søge sammenhæng mellem størrelsen på
energianlægget, og henholdsvis lokale aftagere, det nationale distributionsnet og landskabets sårbarhed.
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Baggrund

Der er i disse år meget fokus på at omstille energiproduktionen og finde de samfundsmæssigt bedste,
energiløsninger, både teknologisk, økonomisk og miljømæssigt:
Kraftværkerne er i dag vores hovedkilde til varme og strøm. Vindmøller leverer dog et væsentligt bidrag
af strøm (40 %). Frem mod 2020 forventes vindmølle- og solcellestrømmen at stige til et samlet bidrag
på halvdelen af el-produktionen.
Omstilling af kraftvarmeproduktionen på kraftværkerne er i fuld gang, således at brændslet på de fleste
kraftværker fremover forventes at være biomasse (fx træpiller), suppleret med nye vedvarende, varmeproducerende anlæg (fx solfangere, geotermi, overskudsvarme fra produktion og varmepumper, der
kører på overskudsstrøm suppleret med nye varmeakkumulerende anlæg).
Kraftværkerne er allerede i dag mærkbart udfordret økonomisk af de nye vilkår, herunder kortere driftsperioder sammenholdt med et stigende investeringsbehov, fordi anlæggene er gamle. Der skal tages
bindende nationale beslutninger om omstilling, omdannelse og afvikling af kraftværksstrukturen på lang
sigt.
Der vil være nye perspektiver i forhold til opretholdelse af geografisk udbredelse af gasnettet ved en forventelig udfasning af små private aftagere. På længere sigt vil der også være større fokus på raffinering af
biogas til omstilling af transportsektorens drivmidler.
Generelt må det forventes, at der vil skulle arbejdes indgående med virkemidler i samspillet mellem energiforsyningen og de enkelte forbrugere, som fx adfærdsregulering ved udbud af billig strøm om natten.
Det vurderes, at der er behov for, at landskabsforvaltningen og planlægningen reagerer proaktivt på
presset på landskabsværdierne ved at byde ind med en landskabsstrategi med rammer, mål og retningslinjer for den planmæssige og landskabelige indpasning af de store tekniske energianlæg. Det gælder
også overvejelser om supplerende anlæg som fx kabelstationer, højspændingsledninger etc.
Rapporten vil sætte fokus på forudsætninger, mål, eksempler og virkemidler for planmæssig og landskabelig indpasning af de store tekniske energianlæg.
Der er taget udgangspunkt i de forudsætninger mht. økonomi, teknologi med mere, der beskrives i Energistyrelsens energiscenarier.
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1. Energistyrelsens
scenarier for fossilfri
energiforsyning
Fossile brændsler

I dette afsnit beskrives Energistyrelsens scenarier
energimæssigt og i forhold til de landskabelige
konsekvenser, som resultat af den tænkte situation,
at scenarierne realiseres.

Figur 1: Den fossile energiforsyning

NOTAT - UDKAST

1.1 Fysiske strukturer i den eksisterende energiforsyning i Danmark
I den nuværende energiproduktion er der en tæt
sammenhæng mellem produktion, distribution og
forbrug.
Den nuværende energiproduktion er i høj grad
bundet op på import af fossile brændsler fra et globalt marked, hvor de centrale kraftværker udgør
knudepunkterne i afbrændingen af fossile brændsler og produktion af energi i form af el og varme,
og den decentrale struktur af mindre kraftværker
producerer energi med forskellige fossile brændsler og affald bl.a. suppleret af vedvarende energi
fra vindmøller.

El
Varme
Affald

Energidistributionen foregår via el-, gas- og fjernvarmenettet. De overordnede hovedledninger for
gas og el, følger i store træk de samme hovedtraceer på tværs af landet, hvor fjernvarmenettet er
lokalt forankret i de enkelte bysamfund.

Oversigt 1: Nuværende energibidrag fra vindmøller og solceller (2012)*
Anlægstype

Antal

Kapacitet (MW)

Gennemsnit pr.
enhed (MW)

Produktion pr. år
(TWh)

Vindmøller på
land

4750
(ENS, 2014)

3500
(ENS, 2014)

0,75

6,7
(ENS, 2012)

Solceller*

89.000
(ENS, 2014)

575
(ENS, 2014)

0,0065

0,5
(ENS, 2014)

Solfangere

30
(Dansk Energi,
2013)

300
(Dansk Energi,
2013)

10

0,10
(ENS, 2012)

*= Solcelleanlæggene er inklusiv anlæg i byen. Antallet af større solcelleparker er ukendt.
Tabel 2: Eksempler på anlæg
Anlæg

Anholt havmøllepark
Vindmøllepark i Ringkøbing-Skjern
Kommune ved Hjortmose og
Nørhede
Planlagt solcelleanlæg ved
Kalundborg

Samlet MW

Areal
rammeområde

MW pr. ha

400 MW
66 MW

8800 ha
136 ha

0,045 MW pr. ha
0,49 MW pr. hektar
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32 MW

80 ha

0,4 MW pr. ha

Oversigt 1: Nuværende energibidrag fra vindmøller og solceller (2012)*
Tabel 1: Nuværende gennemsnitlige energibidrag pr. år pr. hektar (baseret på eksempelsamling)
Anlægstype
Antal
Kapacitet (MW) Gennemsnit pr. Produktion pr. år
Vindmøller på land**
0,5 MW
enhed (MW)
(TWh)
Vindmøller på havet
0,045 MW
Vindmøller på
4750
3500
0,75
6,7
Solceller
0,375 MW-0,5 MW*
land
(ENS, 2014)
(ENS, 2014)
(ENS, 2012)
Solfangere (inklusiv varmelager)
1,66-2,33 MW***
Solceller*
89.000
575
0,0065
0,5
*= Vurdering i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg ligger på 0,4 - 0,66
(ENS, 2014)
(ENS, 2014)
(ENS, 2014)
MW pr. ha for solcelleanlæg.
Solfangere
30
300
10
0,10
**= Nye vindmølleparker med 3 MW-møller. Markant lavere gennemsnit ved sammenligning af arealforbrug
(Dansk Energi,
(Dansk Energi,
og energibidrag fra alle vindmøller på land.
2013)
2013)
(ENS, 2012)
***= Lavere energibidrag for anlæg med damlager.
*= Solcelleanlæggene er inklusiv anlæg i byen. Antallet af større solcelleparker er ukendt.
Tabel 3: Scenarier for forøgelse af kapaciteten af VE-energianlæg
Tabel 2: Eksempler
på anlæg
Anlægstype
Nuværende
Vind-scenarie, VindBiomasseBiomasseAnlæg
Samlet MW scenarie,
Areal
MW pr. ha
produktions
produktion
scenarie,
scenarie,
ramme- produktion
kapacitet
(MW, absolut
procentvis
procentvis
område (MW, absolut
(MW)
forøgelse)
forøgelse
forøgelse
Anholt havmøllepark
400 MW
8800 ha forøgelse)
0,045 MW pr. ha
Vindmøllepark
0,49
MW pr. hektar
Vindmøller
på i Ringkøbing-Skjern
3500
3500 66
(+0)MW
0 % 136 ha
3500
(+0)
40 %
Kommune
ved
Hjortmose
og
land
Nørhede på
Vindmøller
1270
14000 (+12730) 1000 %
5000 (+3730)
300 %
Planlagt solcelleanlæg ved
32 MW
80 ha
0,4 MW pr. ha
havet
Kalundborg
Solceller
575
2000 (+1425)
250 %
2000 (+1425)
250 %
Solfangeranlæg
ved
Nykøbing
10
MW
6
ha
1,66
MW
pr.
ha
Solfangere
300
3333* (12 TJ,
1000 %
3333 (12 TJ,
1000 %
Sjælland
+3033)
+3033)
Arealkrævende lageranlæg
0,25 ha (42
damlager
pr.%1 ha
Biogas
1.111.111*** (4 PJ, 11.666.666 (42
950 %
11.666.666
950
(damlager) ved Dronninglund.
+)
PJ, +10.555.555)
PJ, solfanger
+10.555.555)
Solfangeranlæg
på
3,2
ha
kombineret
*= Energistyrelsens scenarier for 2050 angiver samlet en kapacitet på 12 TJ (centrale og decentrale
3
damlager. Ydre
mål
med 65.000m
kraftværker
og individuelle
husstande)
på
damlager
91m
x
91m
og
en
dybde
**= Energistyrelsens scenarier for 2050 angiver samlet kapacitet på 42 PJ
på 16Kapaciteten
meter.
***=
i 2009 (se kilde 5)

1.2 Scenarier for de fysiske strukturer i omstillingen til vedvarende energiproduktion
Målsætningen er, at Danmark inden for en begrænset årrække vil frigøre sig fra anvendelse af fossile
brændsler. Regeringens målsætning er et fossilfrit
Danmark 2050, fossilfri el og varme i 2035.

Danmarks areal er for lille til, at vi i Danmark vil
kunne producere nok biomasse til at undgå import af biomasse for at opfylde forudsætningerne
i ”Bioenergiscenariet”. I begge scenarier udgør
sol- og vindkraften en meget væsentlig del af den
fremtidige energiforsyning.

Energistyrelsens scenarier for energiforsyningen i 2050
Energistyrelsen har i marts 2014 lavet energiscenarier for omstillingen til vedvarende energi
frem mod henholdsvis 2020, 2035 og 2050. De
to hovedscenarier kaldes ”Biomassescenariet” og
”Vindscenariet”. Konklusionen er blandt andet, at

1.3 Regionernes strategiske energiplanlægning
Som del af indsatsen for omstillingen til en fossilfri
energiforsyning er der i energiaftalen fra 2012
afsat en pulje til at fremme af partnerskaber om
energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder og for at fremme
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Figur 2: Illustration af omfanget af forventede nye arealer med anlæg til vedvarende energi set i
relation til Danmarks størrelse

Tabel 1: Nuværende gennemsnitlige energibidrag pr. år pr. hektar (baseret på eksempelsamling)
Vindmøller på land**
0,5 MW
Vindmøller på havet
0,045 MW
Solceller
0,375 MW-0,5 MW*
samspillet mellem statens, regionernes og komOmstillingen frem mod 2050 kræver en ny måde
Solfangere (inklusiv varmelager)
1,66-2,33 MW***
munernes indsatser.
at tænke energiplanlægning på, hvor der i højere
*= Vurdering i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg ligger på 0,4 - 0,66
grad end tidligere tænkes på tværs af kommunale
MW pr. ha for solcelleanlæg.
I det konkrete arbejde deltager praktisk talt alle
og regionale grænser. Regionerne har derfor en
**= Nye vindmølleparker med 3 MW-møller. Markant lavere gennemsnit ved sammenligning af arealforbrug
kommuner, de fem regioner, og blandt andet forsy- vigtig rolle i forhold til implementering af de overog energibidrag fra alle vindmøller på land.
ningsselskaber og vidensinstitutioner.
ordnede målsætninger.
***= Lavere energibidrag for anlæg med damlager.
Tabel 3: Scenarier for forøgelse af kapaciteten af VE-energianlæg
Anlægstype
Nuværende
Vind-scenarie, Vindproduktions
produktion
scenarie,
kapacitet
(MW, absolut
procentvis
(MW)
forøgelse)
forøgelse
Vindmøller på
land
Vindmøller på
havet
Solceller
Solfangere

Biomassescenarie,
produktion
(MW, absolut
forøgelse)

Biomassescenarie,
procentvis
forøgelse

3500

3500 (+0)

0%

3500 (+0)

40 %

1270

14000 (+12730)

1000 %

5000 (+3730)

300 %

575
300

2000 (+1425)
250 %
2000 (+1425)
250 %
3333* (12 TJ,
1000 %
3333 (12 TJ,
1000 %
+3033)
+3033)
Biogas
1.111.111*** (4 PJ, 11.666.666 (42
950 %
11.666.666 (42
950 %
+)
PJ, +10.555.555)
PJ, +10.555.555)
*= Energistyrelsens scenarier for 2050 angiver samlet en kapacitet på 12 TJ (centrale og decentrale
kraftværker og individuelle husstande)
**= Energistyrelsens scenarier for 2050 angiver samlet kapacitet på 42 PJ
***= Kapaciteten i 2009 (se kilde 5)
Tabel 4: Samlet forøgelse af antal hektar energianlæg i 2050 (baseret på vindscenariet, den
nuværende teknologi og excl. arealkrævende lageranlæg)
Vindmøller på land
Vindmøller på havet
Solceller
Solfangere
Damlager i sammenhæng med solfangere
Biogasanlæg

0 ha (0 km2)
280.000-510.000 ha (2.800-5.100 km2)
2.850-3.800 ha (28,5-38 km2)
1.300-1.820 ha (13-18 km2)
325-455 ha (3,25-4,5 km2)
50 stk. svarende til ca. 350 ha (3,5 km2)

Figur 2: Illustration af omfanget af forventede nye arealer med anlæg til vedvarende energi set i
relation til Danmarks størrelse
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1.4 Eksisterende energinetværk
El
En stor del af Danmarks energiforbrug sker gennem el-nettet, der forventes at få en endnu mere
central rolle i den fremtidige energiforsyning med
stor vægt på vindenergi og i mindre grad solenergi
og de forventninger, der er til strømmens stadigt
større rolle som drivmiddel i transport – tog og
biler. Det forventes, at den el-efterspørgende del
af den fremtidige teknologi vil vokse betydeligt,
uanset el-nettets store udfordring med lagring af
overskydende el.

varende energi. Her fokuserer udviklingen i dag
især på biomasse i kraftvarmeanlæg, men også på
biogasanlæg, primært med biogas fra husdyrhold.

Fjernvarmen involverer imidlertid flere nye forandringer, herunder fx tilkobling af solvarmepaneler.
Solvarmeanlæg afprøves som storskalaanlæg på
terræn, der opstilles på lave stativer direkte på
jorden. Solvarmeanlæggene kan kobles til fjernvarmenettet via store lageranlæg – enten som høje
beholderkonstruktioner eller som meget store
jordbassiner, hvorfra det lagrede varme vand føres
til fjernvarmesystemet via varmepumper.

Konsekvensen i forhold til landskabet er betydelig
– både i forhold til, at distributionsnettet forventes
udbygget markant i de kommende år, men også
for lagringsmulighederne. Det betyder, at ganske
mange af de produktionsanlæg, der skal tilknyttes el-nettet, reelt må udvikles med en betydelig
overkapacitet og særlige lagringsenheder for
at kunne understøtte en udjævning af aktuelle
produktionskapaciteter og -afsætningsmuligheder.
Det vil konkret sige, at der må forventes behov for
flere transformerstationer, kabelstationer, højspændingsledninger og lagermuligheder for strøm, i det
omfang det er rationelt at lagre strømmen.
Fjernvarme
Fjernvarmen, som oprindelig blev etableret i de
større byer for at nyttiggøre spildvarmen fra de
kulfyrede kraftværker og senere nyttiggørelse af
afbrænding af affald, er et energinetværk, der også
vil få en central placering i udvikling af et fossilfrit
Danmark. De oprindelige kulbaserede og gasbaserede anlæg forventes udfaset og erstattet af ved-

Nye teknologier forventes udviklet, men de er
endnu på et mere eller mindre indledende stade
som fx geotermisk energi. Geotermi er en blandt
en række teknologier som på grund af tekniske
eller økonomiske udfordringer, fortsat primært
fungerer på forsøgsbasis. Geotermi fungerer ved,
at der bores ned til de varmeaktive lag i jorden,
hvorfra varme hentes op.
Fjernvarmenettets primære funktion – at fordele
varmeenergi fra centrale enheder til bygningsopvarmning og varmt vand til forbrug – skønnes
også i fremtiden at favorisere anlæg i sammenhæng med tættere bebyggelse. Men udviklingen
har vist, at fra at være et entydigt storbyfænomen
er fjernvarmen udbredt i hele Danmark via decentrale kraftværker – også til mindre bysamfund.

Modstående side:: Tankanlæg i ældre centralt
kraftværksområde
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Gas
Gas er den tredje store energikæde. Naturgas er
ikke fossilfri energi, men der er forventning om, at
gasnettets fremtidige anvendelse vil være til lagring
og transport af VE-gasser ved en integreret udvikling af biogas og brintproduktion (af overskuds-el),
som kan fremtidssikre det store gasnet, der er etableret i Danmark. På den måde kan de meget store
investeringer, der er gjort i naturgasnettet, nyttiggøres som en del af løsningen på udfordringer
omkring energilagring, der vil være i en energiforsyning i høj grad baseret på vind-el.

Modstående side:: Solceller
I forbindelse med overgangen til de vedvarende
energikilder er der kommet fokus på at forøge for- på taget af hus foran ældre
vindmøllepark
syningssikkerheden ved at udbygge de regionale
forbindelser mellem Danmark og vores nabolande
med nye elkabler til Sverige, Norge, England og
Holland, som giver mulighed for at udveksle
energi på tværs af landegrænser i et internationalt
netværk.
Vedvarende energianlæg
Figur 2: Anlægstyper i den
fossilfrie energiforsyning

Vindmøller

1.5 Fysisk omstilling til vedvarende energianlæg i en overgangsperiode frem mod 2050
Energiforsyningen vil i en overgangsperiode skulle
baseres på en grundlast af fossile energikilder indtil
en fuldstændig overgang til vedvarende energikilder.
Der er allerede nu et forholdsvis stort bidrag fra
vindenergi. Samtidig skal en meget stor del af vores
affald genanvendes, hvor en stor del i dag brændes
af og anvendes til produktion af varme.

Oversigt 2: Energinetværk
Produktionsenheder i dag
El

Solceller og vindmøller
producerer strøm (40 % i
2014)
Kraftværker (naturgas mv.,
70 %), der producerer strøm

Fjernvarme

Kraftværker (naturgas mv.,
biomasse og affald), der
producerer varme

Gas

Distribution af naturgas til
store og små aftagere
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Solceller

Solfangere

Biogas

Fysisk omstilling kræver ny kapacitet til lagring af energi
Ved overgangen til vedvarende energi viser der
sig nogle nye problematikker om produktion,
distribution og forbrug, da vind- og solenergi umiddelbart kan distribueres i det eksisterende el-net,
men er svært at lagre.
Lagringsanlæg
Figur 3: Lagring af energi i den
fossilfrie energiforsyning
Damlager

Tankanlæg

Hele omstillingen til vedvarende energi sætter et
nyt fokus på, hvordan energiproduktionens input
og output kan lagres. I første omgang afføder det
et behov for lagring af organisk materiale, brand-

Omstillingstendenser i
dag

Forventede langsigtede
tendenser

Solceller og vindmøller
(50 % i 2020)

Kraftig udbygning af
både produktion og
forbrug af el

Kraftværker (importerede
træpiller)
Eksport og import af
strøm efter
forbrugsmønster
Få kraftværker suppleret
med solfangeranlæg og
arealkrævende
varmelageranlæg
Produktion af
biogasanlæg fra gylle mv.

Lille udbygning af
fjernvarmenettet

Kun store aftagere (små
forbrugere forsvinder)
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bart affald, gylle o.l. til anvendelse i biogasanlæg,
og i anden omgang skaber overskudsstrømmen et
marked for opvarmning og sæsonlagring af vand
med billig strøm fra vindmøller i tilknytning til store
solfangeranlæg.
Med den nuværende udvikling vil der i stigende
grad blive behov for lokalisering af nye tekniske
anlæg, både i form af siloer og flade anlæg, som vil
fungere som mellemlager i energiproduktionen.
Alle disse nye anlæg lægger fornyet pres på
arealressourcerne, og dermed også landskaberne
mellem byerne.
Samlokalisering af anlæg kan mindske presset
på landskabet
I den udvikling, der ses nu, er der tendenser til, at
anlæggene samler sig omkring de eksisterende
knudepunkter for energiproduktion. På baggrund
af det fremtidige arealbehov kan det forudses, at et

fokus på anvendelsen af landskabet er nødvendigt
for at undgå en for landskabet uheldig lokalisering
af anlæggene.
Et særligt fokus må knyttes til de steder, hvor der
i dag er eller i fremtiden vil kunne opstå koblinger
mellem de enkelte energiformer, fordi det er her
energiproduktionen mest fleksibelt kan tilpasses
de forhold, der er på det enkelte tidspunkt i forhold
til, om der fx er billig strøm fra vindmøller.
Den primære varmeforsyning for mange husstande er i dag koblet op på et lokalt fjernvarmenet. For at få fjernvarmenettene med i omstillingen
til vedvarende energi vil det være nødvendigt for
de lokale varmeforsyninger at koble nye typer af
anlæg på deres forsyningsnet, som fx solfangere
og varmelagre. Disse anlæg kan i princippet placeres ”frit” på nettet, som enkelt anlæg eller samlede
anlæg.

Oversigt 3: Sammenhæng mellem energinetværk og tekniske anlæg
Type
ProduktionsKrav til
Lokale muligheder
enheder
nettilslutning
for lagring
(maksimal afstand)
El
Vindmøller
Transformer-station
Ingen* (eksport af
(anslået 1 km)
overskudsstrøm)
Solceller
Transformer-station
Ingen* (eksport af
(anslået 1 km)
overskudsstrøm)

Fjernvarme

Solfangere

Fjernvarmenet
(almindeligvis 10 km)

Gas

Biogasanlæg**

Afhængig af nærhed
til gasnet (anslået
maksimal afstand 2-3
km***)

Varmelager
(sæsonlagring op til
½ år, maks. afstand
fra solfangere ca.
200-300 m)
I gasnettet hvor der
er
nedstrømsaftagere
Omdannelse til
methan m.v.

Maksimal
afstand til
forbrugere
Ingen krav

Almindeligvis
10 km

Ingen krav

*= Muligvis i fremtiden kommerciel fremstilling af brint. Alternativt lagring i op til en uge ved opvarmning af
vand, sand eller andre medier og genvinding via turbine eller varmeveksler til hhv. strøm eller varme. For
små husstandsanlæg er lagring ikke nødvendig, da de ofte kun dækker en del af husstandens forbrug.
**= Afhængig af kort afstand til råstoffer, herunder primært gylleproducenter.
***=Afhængigt af det konkrete projekt, herunder størrelsen på anlægget.
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1.6 Eksempler på tekniske energianlæg i Danmark
Energiproduktion
Kraftværker

1.4 Eksempler på tekniske energianlæg i Danmark
Energiproduktion
Kraftværker
Status i dag
Der er en række centrale kraftværker og relativt mange decentrale kraftværker i hele landet.
De centrale og decentrale kraftværker er de vigtigste energiproducerende enheder, som ligger
strategisk i forhold til den eksisterende infrastruktur af ledninger (el, gas og fjernvarme), og i mange
tilfælde ved havne med stor dybgang (dvs. med mulighed for indskibning af brændsel).
Kraftværkerne har særlige formål, således at visse værker producerer ”grundlast” af el og varme ved
affaldsforbrænding, og andre værker klarer ”spidslast” med afbrænding af gas.
Lagring: På kraftværkerne findes akkumuleringstanke til kortsigtet udligning af produktion og
efterspørgsel (få dage). Fossile brændsler som kul og olie kan lagres, indtil det skal bruges i
energiproduktionen.
Udfordringer
I takt med implementeringen af den fossilfrie energiforsyning vil der løbende kunne forudses
udfordringer med overskudskapacitet på kraftværkerne. Samtidigt er en stor del af kraftværkerne
gamle og teknologisk utidssvarende (kilde 6).
Frem mod 2050 forudses det, at det højest vil være nødvendigt at opretholde 1-2 nationale centrale
kraftværker, der kan fungere som national back-up i nødsituationer (kilde 4).
På de kraftværker, som fortsat skal spille en rolle i energiforsyningen, vil der løbende skulle investeres i
opgradering.
Der er store samfundsmæssige værdier bundet i arealudlæg, lednings- og kraftværksanlæg. I det
omfang, strukturudviklingen overflødiggør kraftværker, vil der være risiko for, at de iboende værdier
som tekniske bygningsanlæg og fx infrastruktur af ledninger går til spilde, og at landskabet bliver
skæmmet af tiloversblevne tekniske anlæg.
Overordnede interesser:
Givet de centrale kraftværksområders størrelse vil en fornyelse, omdannelse og eventuelt miljømæssig
forsvarlig afvikling være meget krævende for de lokale myndigheder og ejere. På den baggrund er der
en overordnet interesse i at arbejde tværgående og målrettet med fornyelse, omdannelse og eventuelt
med en miljømæssig forsvarlig afvikling af de centrale kraftværker.
Potentialer
Omstilling af kraftværkerne og allerede udlagte erhvervsarealer til fossilfri brændsel, herunder potentiale
for udnyttelse af kraftværkernes ressourcer i forhold til ledningsnet og ledige arealer til dannelse af
”energiparker”/”energiklynger”. Et andet formål med energiparker eller energiklynger kunne være at
skabe mulighed for udnyttelse af flere typer af råstoffer/brændsler og en produktion af flere former for
energi (varme/strøm/biogas). Store enheder med en kombinationen af både drift og udvikling vurderes
at kunne skabe grobund for tilknyttede rådgivnings- og serviceerhverv.
Barrierer
Fornyelse, men især omdannelse og eventuelt en miljømæssig forsvarlig afvikling af kraftværker
kræver økonomisk investering, som det umiddelbart kan være vanskeligt at gøre økonomisk rentabel
på kort sigt.
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Solvarme (solfangere og arealkrævende lageranlæg)

Solvarme (solfangere og arealkrævende lageranlæg)
Status i dag
Solfangeranlæg i større skala er en relativ ung teknologi. Solfangeranlæggene ses typisk i forbindelse med helt små
fjernvarmeforsyninger.
Et solfangeranlæg kræver et areal, der er ca. tre gange så stort som effektarealet på selve solfangerne. Forventelig
udnyttelse af solenergi ca. 40 %.
Solfangeranlæggene vil kunne erstatte en del af ”grundlasten” af varmeforsyningen i et fjernvarmeopland og skal
suppleres af en anden energikilde, fx afbrænding af træpiller i et kraftværk. Solfangeranlæggene ses typisk som en
del af varmeproduktionen i relativ små fjernvarmeoplande.

Lagring: Solfangeranlæg kræver tilslutning til et fjernvarmenet og en akkumuleringskapacitet i form af fx
en akkumuleringstank, som kan optage udsving i produktion og forbrug i et meget kort perspektiv –
dvs. en typisk lagerkapacitet på max. en lille uge.
Der ses forskellige eksempler på typer af tankanlæg:
1.
Den traditionelle akkumuleringstank.
2. Et nedgravet eller integreret jordanlæg.
3. En terrænopbygning med et voldanlæg, som omslutter en kunstig sø, som er foret med plast og
dækket af med et isolerende plastlåg.
4. Et nedgravet damanlæg, som ligeledes er foret med plast og dækket af med et isolerende låg.
Forholdet er typisk ca. 1:2,5 mellem areal solfangere og volumen på damlager svarende til fx 40.000 m2
solfangere og 100.000 m3 damlagerkapacitet. I et ek-sempel er dybden på damlageret angivet til 13
meter.
Udfordringer
Anlæggene skal finde en økonomisk, teknisk og planlægningsmæssig fornuftig placering.
Solfangeranlæggene er arealkrævende og både fysisk og teknisk ”tungere” anlæg i forhold til solceller.
Det betyder, at der er flere begrænsninger i forhold til, hvor de kan placeres.
Overordnede interesser:
I det omfang der sker en fortsat udvikling og ekspansion i brugen af arealkrævende lageranlæg, vil der
være en overordnet interesse i at undersøge mulighederne for enten at:
Samlokalisere lageranlæg med andre funktioner som fx veje, baner og stordiger, hvor det efter
en samlet afvejning er fornuftigt og rationelt,
genanvende udtjente råstofgrave el.lign. til lagerfunktioner i energiforsyningen (se dog
beskrivelse i afsnit 3.2),
finde eksempler på landskabelig god indpasning af lagerfunktioner i byområder (allerede
udlagte erhvervs- og havneområder).
Potentialer
Ved udvidelse af akkumuleringskapaciteten i anlægget i forhold til hvad selve anlægget kan producere,
kan anlægget optage overskudsstrøm fra nettet (fx fra vindmøller) og omdanne den til varme.
Akkumuleringskapaciteten kan udformes som fx et damlager eller et sandlager. Sandlageret er sand
eller sten, der varmes op, og som, når der er brug for det via en varmepumpe, omsættes til varme i
nettet igen.
Barrierer
En del af lagringsteknikkerne er fortsat kun på forsøgsstadiet.
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Solceller

Solceller
Status i dag
De fleste eksisterende solcelleanlæg er meget små – dvs. den gennemsnitlige størrelse er ca. 6,5 m2. De
små anlæg kan indpasses på tage og facader af eksisterende og nyt byggeri. I hele Danmark er der ca.
89.000 solcelleanlæg.
Der er to hovedkrav i forhold til beliggenhed og indpasning af store anlæg til solcelleproduktion – god
solorientering og et relativt stort areal, der er vurderet til at være ca. to til tre gange den
energiproducerende panelstørrelse. Forventelig udnyttelse af solenergien for solceller er ca. 15-20 %.
Lagring: Energien kan i princippet sendes direkte på nettet. De store anlæg kræver dog nærhed til
transformatorstation (afstand under 1 km) for at kunne være økonomisk rentable.
Udfordringer
Større anlæg kan være svære at indpasse i landskabet.
Det nuværende energisystem er dimensioneret til en blanding af produktion af varme og strøm, hvilket
gør, at der med en kraftig udbygning med vindmøller og solceller i udgangspunktet kan forventes
underskud af varmeproduktion og overskud af elproduktion.
Overordnede interesser:
Der er en overordnet interesse i, efter en samlet afvejning, at forsøge at samlokalisere solcelleanlæg
med andre energianlæg, og generelt at lokalisere og dimensionere solcelleanlæggene efter det
konkrete landskabs rummelighed og sårbarhed.
Potentialer
Sættes solcelleanlægget i sammenhæng med akkumuleringsfacilitet, vil strømmen potentielt kunne
lagres i et kortere eller længere tidsrum.
Akkumuleringskapaciteten kan fx være et elektrolyseanlæg. Elektrolyse kan med fordel sættes i
sammenhæng med forgasning i biogasanlæg.
Barrierer
En del af lagringsteknikkerne er fortsat kun på forsøgsstadiet.
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Vindmøller

Vindmøller
Status i dag
Fortsat behov for især udskiftning til nye store vindmøller op til 150 m. Enkelte meget store testmøller
på over 150 meters totalhøjde. Mange ældre, relativt små vindmøller med lav effekt.
Med de store vindmøller er landskabets evne til at bremse vinden- ”ruheden” i dag af mindre betydning
for placeringen af vindmøllerne.
Lagring: Energien kan i princippet sendes direkte i nettet. De store vindmøller er store nok til at kunne
betale den nødvendige supplerende infrastruktur af transformatorstationer mv.
Udfordringer
De store vindmøller kan være svære at lokalisere æstetisk i landskabet og i forhold til naboer.
Vores nuværende energisystem er målrettet en blanding af produktion af varme og strøm, hvilket
betyder, at der med en kraftig udbygning med vindmøller og solceller i udgangspunktet kan forventes
underskud af varmeproduktion og overskud af elproduktion.
Overordnede interesser:
Der er en specifik overordnet interesse i at vurdere i hvert konkrete tilfælde, om samlokalisering af
energianlæg med vindmøller er landskabeligt forsvarligt, idet monumentale kvaliteter som vertikale
landmarks i landskabet kan ødelægges ved at samlokalisere dem med fx markante horisontale
energianlæg.
Potentialer
Sættes vindmøllerne i sammenhæng med akkumuleringsfaciliteter, vil strømmen potentielt kunne
lagres i et kortere eller længere tidsrum.
Akkumuleringsfaciliteten kan være fx være et elektrolyseanlæg. Elektrolyse kan med fordel sættes i
sammenhæng med forgasning i biogasanlæg, men lokaliseringen er indbyrdes uafhængig.
Barrierer
En del af lagringsteknikkerne er fortsat kun på forsøgsstadiet.
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Biogasanlæg

Biogasanlæg

Status i dag
Der findes ca. 70 gård- og fælles biogasanlæg i drift. De enkelte biogasanlæg tilpasses de aktuelle lokale
råstoffer til produktionen.
Lagring, input: Råstoffer i biogasproduktionen som gylle, slagteriaffald/restprodukter fra
fødevareproduktion, organisk materiale fx fra husholdninger, biomasse, slam mv. fra rensningsanlæg
kan lagres i kort tid i lagertanke eller fladeanlæg.
Lagring, output: Biogas kan sendes i naturgasnettet eller bruges til produktion af el og varme i et
fjernvarmeværk. En anden mulighed er omdannelse af gassen til flydende brændstof til brug i fx
transportsektoren.
Udfordringer
Ved produktion af gas til nettet er det nødvendigt, at anlægget er placeret rigtig, det vil sige ”opstrøms” i
forhold til forbrugerne.
Overordnede interesser:
Understøtte en lokalisering og udbygning, hvor der er sikkerhed for en fortsat:
God adgang til råstoffer, især nærhed til gylleproducerende svinefarme, sekundært
restprodukter fra fødevareproduktion, husholdningsaffald mv.,
central placering ift. udbringning af afgasset biomasse,
central placering i forhold til den fremtidige produktion og distribution af gas. Se mere under
afsnittet ”Gas”.
Potentialer
Metanisering af CO2 i biogas er en lovende mulighed, der i praksis vil muliggøre lagring af overskudsel i
gasnettet.
På lokaliteter med stabil høj tilgang af råstoffer til biogasproduktionen har biogasanlæg potentiale til at
blive lokale knudepunkter i energiproduktionen, da de kan kombinere input og output til og fra
forskellige råstoffer og energiformer og medvirke til en omsætning af overskudsstrøm til lagring eller
varme.
Barrierer
Er afhængig af geografisk placering i forhold til råstoffer og gasnet/aftager.
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Distributionsnet
Elnet

Distributionsnet
Elnet
Energistyrelsens scenarier
I Energistyrelsens scenarier forudses en forøgelse af elproduktionen og elforbruget frem mod 2050,
således at el vil spille en mere markant rolle i energiforsyningen.
Status i dag
Det overordnede eltransmissionsnet på det højeste spændingsniveau forbinder de store kraftværker i
ind- og udland med hinanden og med elnettet på lavere spændingsniveau, der blandt andet forsyner
forbrugerne.
Udfordringer
Det forventes, at den elefterspørgende del af den fremtidige teknologi vil vokse betydeligt, uanset
elnettets store udfordring med den manglende teknologi for lagring af el.
Overordnede interesser:
Konsekvensen i forhold til landskabet er betydelig – både i forhold til at distributionsnettet forventes
markant udbygget i de kommende år, men også for lagringsmulighederne. Det betyder, at ganske
mange af de produktionsanlæg, der skal tilknyttes elnettet, reelt må udvikles med en betydelig
overkapacitet og særlige lagringsenheder for at kunne understøtte en udjævning af aktuelle
produktionskapaciteter og -afsætninger.
Potentialer
El forventes at få en central rolle i den fremtidige energiforsyning med den store dominans af
vindenergi.
Barrierer
Manglende kommercielle teknologier til lagring af el.
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Fjernvarmenet

Fjernvarmenet

Energistyrelsens scenarier
I Energistyrelsens scenarier forudses en mindre forøgelse af fjernvarmenettet frem mod 2050.
Status i dag
Fjernvarmen, som oprindelig blev skabt i storbyerne for at nyttiggøre spildvarmen fra de kulfyrede
kraftværker, er en energikæde, der også vil få en central placering i udviklingen af et fossilfrit Danmark.
De oprindelige kulbaserede og også gasbaserede anlæg forventes udfaset og erstattet af CO2-frie
energikilder. Her fokuseres i overgangsperioden især på biomasse i kraftvarmeanlæg.
Fjernvarmenettets primære funktion – at skabe procesvarme, bygningsopvarmning og varmt vand til
forbrug – skønnes også i fremtiden at favorisere anlæg i sammenhæng med tættere bebyggelse.
Udfordringer
Fjernvarmenettet er etableret til distribuering af energikilder, der er under afvikling og udfasning. Det
kan genbruges, selvom brændslerne skiftes ud.
Overordnede interesser:
Der er investeret store summer i fjernvarmenettet, som skal sikres en fortsat rolle i det fossilfrie
samfund. Der er en overordnet interesse i at udnytte den infrastruktur og eksisterende tekniske anlæg
som lokale knudepunkter for samordning, produktion og lagring af energi fra flere energinetværk som
lokalt overgangsled mellem nettet og den enkelte forbruger.
Potentialer
Fjernvarmen involverer imidlertid flere nye udviklinger, herunder tilkobling af solpaneler. Ud over den
omfattende udbygning, der allerede er sket på bygninger, afprøves der nu solpanelbaserede anlæg
som storskalaanlæg og solcelleanlæg, ligeledes som storskalaanlæg i ’jordanlæg’, der opstilles
uafhængigt af bygninger, på lave stativer direkte på jorden.
Begge solenergianlægstyper kan kobles til fjernvarmenettet via store lageranlæg – enten som høje
beholderkonstruktioner eller som meget store jordbassiner, hvorfra det lagrede varme vand føres til
fjernvarmesystemet via varmepumper.
Nye teknologier forventes udviklet, men de er endnu på et meget indledende stade som fx geotermisk
energi.
Barrierer
Mange gamle anlæg og arealer, som for en stor del formentlig ikke ligger optimalt i forhold til
integration af nye vedvarende energikilder som fx vindmøller.
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Gasnet

Gasnet

Energistyrelsens scenarier
I Energistyrelsens scenarier forudses gasforsyningen af private kunder at forsvinde frem mod 2035.
Gassen forudses at komme fra omdannelse af biogas. Metanen i biogassen bevares som den er og vil
være en anden og mængdemæssigt større andel. Hertil kommer andre VE-gasser, fx fra termisk
forgasning mm. Da gasnettet vil være afskrevet i 2050, foreslår Energistyrelsen, at det bevares som
ressource i energiforsyningen fremfor en gradvis afvikling, da der stadig skal distribueres gas.
Status i dag
Gas er den tredje store energikæde. Naturgas er ikke fossilfri energi, men ved en udvikling af biogas,
også i kombination med brintproduktion (af overskuds-strøm), kan det fremtidssikre det meget store
gasnet, der er etableret i Danmark.
Udfordringer
Teknisk udfordring med kommerciel forarbejdning og raffinering af gassen, så den fx kan sendes ud i
naturgasnettet og bruges som drivmiddel i køretøjer. Erstatning af naturgassen med VE-gasser er
afhængig af bioressourcer, der kun er tilgængelige i begrænset omfang, og for visse typer er i
konkurrence med andre anvendelser, fx til biobrændstof.
Overordnede interesser:
Opretholdelse af gasnettet. Det skal analyseres, om det er relevant nærmere at undersøge
sammenhængen mellem lokalisering af nye biogasanlæg og den forventede fremtidige udbredelse af
gasnettet.
Potentialer
Lagermedie for gas som reservekapacitet, når der ikke er vindenergi og solstrøm.
Barrierer
Det er vigtigt at opretholde et tilstrækkeligt tryk og nok aftagere i samtlige dele af naturgasnettet på
længere sigt af hensyn til bl.a. de foretagne anlægsinvesteringer.

A. I by

B. I tilknytning til by
E. I det åbne land D. I det åbne land ved bebyggelse
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C. I nærheden af by

2. Landskabet og
de tekniske
energianlæg
2.1 Friholdelse af det åbne land
Det er et selvstændigt mål i planloven:
• At bevare og udvikle de landskabelige værdier,
og
• at friholde det åbne land for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg.
De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet.
Der sigtes både til ”hverdagslandskabet” som vi
færdes i til dagligt, og de områder, der har særlig
regional, national eller international betydning.
De mest værdifulde landskaber er udpeget i kommuneplanen og i dem må beskyttelsen i udgangspunktet ikke reduceres.
Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af
vedvarende energi i Danmark og at sikre, at denne
udvikling sker ud fra en helhedsvurdering, der
bevarer og styrker landets natur og landskabelige
værdier.
Tekniske energianlæg vurderes som udgangspunkt ikke at kunne rummes inden for en række af
de særlige beskyttelsesområder, som skal udpeges
i kommuneplanen: De særligt bevaringsværdige
landskaber, naturnetværket, udpegede kulturmiljøer og nationale geologiske interesseomrder m.v.,
idet energianlæggene ofte vil udgøre markante
fremmedelementer i landskaberne, der som
udgangspunkt må betragtes som uforenelige med
de hensyn, som udpegningerne i kommuneplanen
skal varetage.
I Den Europæiske Landskabskonvention defineres den aktuelle udvikling og konsekvenserne af
fremtidens samfundsudvikling for det åbne land
som en landskabspolitik, i denne sammenhæng

nærmere en landskabsstrategi
Overvejelser om den fysiske udmøntning af
energistyrelsens scenarier vil være omfattet af
konventionens beskrivelse af landskabspolitik, dvs.
en ”udmøntning af generelle principper, strategier og retningslinjer, der gør det muligt at træffe
særlige foranstaltninger til beskyttelse, styring og
planlægning af landskaber.” (citat Den Europæiske
Landskabskonvention)
Der kan forudses væsentlige forandringer af det
danske landskab med den løbende implementering af den fossilfrie energiforsyning. Forandringerne forudses at falde i nogle forskellige typer
forandringsprocesser:
• forudsigelige forandringer som er en videreførelse af eksisterende praksis,
• nye anlægstyper som kræver VVM-tilladelse og
derfor er genstand for dialog og stillingtagen fra
kommunale og statslige myndigheder,,
• nye anlægstyper og/eller klyngedannende anlæg som udvikles og udvides løbende over tid,
og enten ikke kræver planlægning eller løbende
er genstand for kommunal planlægning (kommuneplantillæg).
Den nuværende tendens i det åbne land peger
mod en øget fortætning af boliger og anlæg, og
en øget andel af tiloversblevne bygninger, især i
landsbyer.
Den umiddelbare, økonomiske gevinst ved etablering af tekniske energianlæg bliver i øget omfang
inddraget i interesseafvejningen i planlægningen,
som en afgørende faktor.
Anlæg, som kan lokaliseres enten i tilknytning til
byzone eller i tilknytning til eksisterende anlæg,
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som en udvidelse, lokaliseres der, hvor det er
økonomisk mest rentabelt, både i forhold til grundpriser, til netværk og andre distributionsmæssige
forhold.
Behovet for et skærpet fokus på varetagelse af
landskabsinteresserne, skyldes i denne sammenhæng bl.a. de anlæg, som indgår i scenarierne er
af et omfang, som vil have store landskabskonsekvenser.
Statslige udmeldinger om landskabet
Naturbeskyttelsesloven, Planloven og herunder
kommunernes udpegning af beskyttede landskaber sætter rammerne for landskabsbeskyttelsen
generelt og specifikt.
Overordnet beskyttes landskabet ved:
• Det åbne landskab skal som udgangspunkt
friholdes for anden bebyggelse end den, der er
nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og
fiskeri,
• Der skal være en klar grænse mellem by og land,
og spredt bebyggelse til boliger og erhverv i det

Ovenfor:: Biogasanlæg
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åbne land skal undgås,
• Landets kystområder skal søges friholdt og
bebyggelse og anlæg (som ikke er afhængig af
kystnærhed),
• Tekniske anlæg kan som udgangspunkt ikke
placeres i områder udpeget som værdifulde
landskaber, naturnetværk, kulturmiljø og nationale geologiske interesseområder, eller i
større, sammenhængende landskaber, hvis det
slører sammenhængen. Desuden må de som
udgangspunkt ikke placeres inden for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer eller de fleste
fredninger.
Det forudses, at landskabets sårbarhed potentielt
bliver udfordret ved:
• Spredning af enkeltstående, tekniske energianlæg med kort indbyrdes afstand, og
• en fortætning af anlæg i ”energiparker” i det
åbne land eller nye arealer i de sårbare landskaber i nærheden af byen.

Figur 4: Lokaliteter i landskabet

I by

I tilknytning til by

I det åbne land ved eksisterende
anlæg/bebyggelse

Energianlæg i det danske landskab
Det danske landskab er generelt kendetegnet ved
åbne horisontale landskaber, der visuelt defineres
af de forholdsvis bløde terrænformer og lineære
og punktvise elementer i landskabet, som fx skove,
levende hegn, alleer, byer, kirker, vandtårne m.v.
I dette landskab kan rigtigt placerede, enkeltstående vindmøller (eller fx tre på linje) ses som enkle
og monumentale kulturelementer, som levner
mulighed for at opleve det landskab de står i.
Ved samlokalisering af energianlæg vil det i visse
tilfælde kunne lade sig gøre at lokalisere og udforme flere tekniske energianlæg på et areal, så de
fremstår, som fritstående enkeltanlæg.
I andre tilfælde må samlokaliseringen forventes

I nærheden af by

I det åbne land

at ændre landskabets visuelle og funktionelle
anvendelse så radikalt, at området vil opleves som
en bymæssig enklave.
Planlægningen for energianlæg i landskabet er i
dag præget af projektplanlægning, det vil sige, at
det ofte ikke er en del af den overordnede kommuneplanlægning. Det kan gøre det vanskeligt for den
kommunale og statslige planlægning at prioritere
fx en fortætning i en energipark med henblik på at
ville prioritere friholdelse af andre landskaber.
Mere om disse problemstillinger i afsnit 3 om scenarier for indpasning.
I det følgende arbejdes med landskabsinteresserne
set i relation til lokaliseringsmulighederne for tekniske energianlæg i landskabet:

Oversigt 4: Lokaliteter i landskabet
Beskrivelse
By
By med bl..a. følsom
arealanvendelse
Tilknytning til by (fx
Udtjente eller ekstensivt
erhvervs- og
udnyttede arealer i randen af
havneområder)
byen
I nærhed af by
På arealer uden for byen
(under 500 m)
(indenfor 500 meter fra
byranden)

Eksempler
Integrering i bygninger og restarealer under
hensyntagen til miljøforhold
Kraftværksområder mv.

Ekstensivt udnyttede erhvervsarealer eller
fx restarealer/udviklingsområder mellem by
og overordnet vejnet

Det åbne land ved
bebyggelse
I det åbne land

I tilknytning af anlæg og
bygninger
Uden sammenhæng med
eksisterende anlæg

På og omkring fritliggende gårdanlæg

Eksisterende anlæg i
det åbne land

Genbrug af eksisterende
udtjente eller ekstensivt
udnyttede områder

Lokalisering i grusgrave, lossepladser og
tekniske områder

Vindmølleopstillinger på egnede lokaliteter
(æstetisk og teknisk egnede)

Oversigt 5: Principiel kategorisering af anlægstyper - Reversibilitet
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Reversibel
Nogen grad
Overvejende ikkereversibel
reversibel

Niveau 4
Ikke-reversibel

Vindmøller

Centrale kraftværker

Solfangere med

Decentrale kraftværker
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Ovenfor:: Solfangeranlæg med
Procesmæssige overvejelser i forbindelse med
For at klargøre præmisserne for at tale om enerdamlager til sæsonlagring af
indpasning af tekniske energianlæg i landskagianlæggenes påvirkning af landskabet vurdevarmt vand.
bet
res deres påvirkning i forhold til de langsigtede
En overordnet og helhedsorienteret planlægning
muligheder for på sigt at fjerne anlægget igen og
forOversigt
energianlæggene
kræver,
at
de
eksisterende
genskabe det oprindelige landskab, dvs. vurdere,
4: Lokaliteter i landskabet
landskabsstrategier for energianlæg
tilpasses de
om deEksempler
er reversible. Med ordet reversibelt menes
Beskrivelse
nye anlægstyper, og at samspillet mellem anlæg og anlægsstrukturer, som kan fjernes igen, således
By
Blandet by bl.a. følsom
Integrering i bygninger og restarealer under
landskab belyses i forhold til muligheder og valg af
at de menneskelige indgreb i landskabet ikke ses
anvendelse
hensyntagen til miljøforhold
virkemidler i planlægningen.
mere. Det afhænger dog af, i hvilket omfang der er
Tilknytning til by (fx
Udtjente eller ekstensivt
Kraftværksområder mv.
etableret støttestrukturer af fx transformerstatioerhvervs- og
udnyttede arealer i randen af
Det er i den forbindelse også væsentligt at arbejde
ner m.v.
havneområder)
byen
med at etablere procedurer for, at offentligheden,
I nærhed af by
På arealer uden for byen
Ekstensivt udnyttede erhvervsarealer eller
lokale og regionale myndigheder og andre interesEn levetid på omkring 30 år vil imidlertid virke
(under 500 m)
(indenfor 500 meter fra
fx restarealer/udviklingsområder mellem by
serede parter kan deltage i udformningen og
normsættende for en generations landskabsopfatbyranden)
og overordnet vejnet
gennemførelse af de nævnte landskabsstrategier, jf. telse, og i modsætning til råstofgraveområder, er
landskabskonventionen.
der hverken planer for eller økonomi til at renovere
Det åbne land ved
I tilknytning af anlæg og
På og omkring fritliggende gårdanlæg
de arealer, som ikke skal bruges til energianlæg
bebyggelse
bygninger
Nedenfor er redegjort for centrale begreber i forlængere.
I det åbne land
Uden sammenhæng med
Vindmølleopstillinger på egnede lokaliteter
hold til at sætte rammerne om den fysiske planlægeksisterende anlæg
(æstetisk og teknisk egnede)
ning for store tekniske energianlæg:
I vurderingen af mulighederne for samlokalisering
Eksisterende anlæg i
Genbrug af eksisterende
Lokalisering i grusgrave, lossepladser og
af energianlæg vil det sædvanligvis være det
det åbne land
udtjente eller ekstensivt
tekniske områder
Reversibilitet som udtryk for den langsigtede
”mindst” reversible anlæg, som er afgørende for,
udnyttede områder
påvirkning af landskabet
hvilken lokalisering energianlæggene vurderes at

Oversigt 5: Principiel kategorisering af anlægstyper - Reversibilitet
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Reversibel
Nogen grad
Overvejende ikkereversibel
reversibel

Niveau 4
Ikke-reversibel

Vindmøller

Decentrale kraftværker

Centrale kraftværker

Biogasanlæg

Transformerstationer

Solfangere med
lageranlæg

Solceller

Oversigt 6: Principiel kategorisering af anlægstyper* - Dominans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
synlig
Synlig
Overvejende
28Ikke
Tekniske
energianlæg i landskabet
dominerende
Solceller integreret i

Solfangere med

Decentrale kraftværker

Niveau 4
Dominerende
Centrale kraftværker

Vindmøller

reversibel

reversibel

Solfangere med
lageranlæg

Decentrale kraftværker

Centrale kraftværker

Biogasanlæg

Transformerstationer

Solceller

Oversigt 6: Principiel kategorisering af anlægstyper* - Dominans
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Niveau 4

Ikke synlig

Synlig

Overvejende
dominerende

Dominerende

Solceller integreret i
bygninger***
Underjordiske lagre

Solfangere med
lageranlæg
Solceller på terræn

Decentrale kraftværker

Centrale kraftværker

Biogasanlæg
Vindmøller**

*= Der forudsættes en god landskabelig og arkitektonisk indpasning af anlægget. Dominans vil
altid komme an på den konkrete lokalitet og arbejdet med indpasningen.
**= Afhænger af størrelsen og antallet af vindmøllerne.
***= For at opnå ikke synlige solceller er en fuldstændig integrering nødvendig. I mange tilfælde,
især på eksisterende bygninger, vil det ikke være muligt.
kunne indpasses bedst i.
Dominans som udtryk for den visuelle underordning eller dominans af omgivelserne
De tekniske energianlæg er alle i form og udtryk
tydeligt menneskeskabte anlæg, der som hovedregel skal placeres i eller i tilknytning til byerne.
Ved udformningen af anlæggene er det væsentligt:
At anlæg i det åbne land underordner sig:
1. Landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.
2. Markante enkeltelementer, som fx herregårde og
skovbryn.

At dominerende anlæg:
1. Placeres mest muligt bynært.
2. Placeres i eksisterende erhvervs- og havneområder eller inden for eksisterende arealressourcer
(grusgrave, lossepladser og tekniske områder).
3. Gives en arkitektonisk bearbejdning og funktionel udformning, som både gør anlægget flot og
funktionelt i forhold til oplevelsen af landskabet,
rekreative interesser (adgang og ophold), og 16
natur- og miljømæssige forhold i området.

Dominans
Reversibel stor
påvirkning

Figur 5: Et teknisk anlægspåvirkning af omgivelserne
(reversibilitet og dominans)

Stor påvirkning

Reversibel

Ikke-reversibel

Lille påvirkning

Usynlig langvarig
påvirkning

Usynlig
Figur 7: Et teknisk anlægs påvirkning af omgivelserne (reversibilitet og dominans)
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Oversigt 7: Overordnede overvejelser om principielle muligheder for landskabsindpasning af
tekniske anlæg
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Anlæg
Synligt anlæg
Overvejende
Dominerende anlæg i
underordnet
underordnet
dominerende anlæg i
landskabet
landskabet
landskabet
landskabet
(og/eller
bygningsanlæg)
Anlæggets indpasning i landskabets strukturer
Eksisterende
strukturer i
landskabet som fx
terræn, markante
skovbryn og
opdelinger med
levende hegn kan
danne
udgangspunkt for
indpasning af
tekniske anlæg.

Det er ikke i alle tilfælde
muligt at indpasse
anlægget i eksisterende
strukturer.

Anlægget er dominerende
og vanskeligt at indpasse i
eksisterende eller nye
landskabelige strukturer.

Det kan i nogle tilfælde
være en mulighed fx at
etablere nye
plantebælter, der slører
eller skjuler anlægget.

Kvaliteten (arkitektur og
placering) af anlægget skal
være tilstrækkelig høj til at
kunne fremhæves som
nye markører i landskabet.

Planlægning for
anlægget vil kræve
særlige funktionelle
begrundelser.

En realistisk
beplantningsstrategi skal
tage højde for anlæggets
levetid og arkitekturen og
designet skal kunne stå på
egne ben i en lang
årrække, inden
beplantningen er vokset til.
Planlægning for anlægget
vil kræve særlige
funktionelle begrundelser.

Anlægget vil
fuldstændig dominere
omgivelserne.
Kvaliteten (arkitektur
og placering) af
anlægget skal være
tilstrækkelig høj til at
kunne fremhæves som
nye markører i
landskabet.
En realistisk
beplantningsstrategi
skal tage højde for
anlæggets levetid, og
arkitekturen og
designet skal kunne stå
på egne ben i en lang
årrække, inden
beplantningen er
vokset til.
Planlægning for
anlægget vil kræve
særlige funktionelle
begrundelser.

Anlæggets skala
Anlægget
underordner sig
landskabet i
størrelse,
proportionering og
synlighed.

Skab en menneskelighed
gennem den lille skala ved
at lave variation i
bygningstyper,
detaljeringsgrad og fx
vinduesdimensionering
samt materiale- og
farvesammensætning.

Anlægget er det største
byggede eller
landskabelige element i
(lokal)området.
Skab en
menneskelighed
gennem den lille skala
ved at lave variation i
bygningstyper,
detaljeringsgrad og fx
vinduesdimensionering
samt materiale- og
farvesammensætning.
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Anlæggets synlighed
Anlægget vil med
den rette
indpasning være
usynligt fra de
væsentligste
indblikspunkter,
både hvad angår
nær-, mellem- og
fjernvirkning.

Hvor anlægget vil være
synligt, kan det være
væsentligt at prioritere
en proportionering og
indpasning, der tager
hensyn til de mest
følsomme indblik, de
mest markante,
karaktergivende
strukturer og de visuelle
oplevelsesmuligheder i
landskabet (fx i forhold til
bevaringsværdig
bygning eller kyst).

Ved stor synlighed er det
væsentligt at arbejde med
en planlægning, som
understøtter de
funktionelle,
karaktergivende og
visuelle sammenhænge i
området på længere sigt.

Anlægget vil være helt
synligt, både hvad
angår både nær-,
mellem- og
fjernvirkning.
Planlægningen bør
inddrage de
landskabelige
fjernvirkninger ved at
vurdere det nye anlæg
i forhold til de
overordnede visuelle
sammenhænge til de
omkringliggende
landskaber.
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2.2 Landskabspåvirkninger fra tekniske energianlæg
Statslige udmeldinger om landskabsindpasning af vedvarende energianlæg
Vindmøller
I Danmark er en lang tradition for planlægning og
landskabelig indpasning af vindmølleanlæg i det
åbne land, da der er skabt en forståelse for at landskabsindpasning er nødvendig, fordi vindmøllerne
er vanskelige at integrere i byerne.
Historisk har mål for energi fra vindmøller, de tidligere og mindre møllers afhængighed af vindgode
pladser i de vestlige kystlandskaber og støjmæssige problemer i forhold til boliger betydet, at
vindmøller i afvejningen af interesser i forhold til
landskabet, vurderes på linje med offentlige vejanlæg og højspændingsmaster, på trods af, at der er
tale om private anlæg.
De statslige udmeldinger rummer en række
anvisninger på, hvor og hvordan vindmøllerne kan
indpasses, som omfatter den visuelle indpasning af
anlægget i landskabet.
Det drejer sig overordnet om placering af vindmøllerne med hensyntagen til:
• Landskabets karaktergivende skala og struktur.
• Miljømæssige forudsætninger, fx minimum 4

gange møllehøjde til nabo.
• Opstillingens mønster og særlige indblik og
visuelle nær-, mellem- og fjernvirkninger.
• Samspillet med andre vindmøllegrupper.

Modstående side: Solfangeranlæg i tilknytning til
bysamfund.
Ovenfor: Biogasanlæg

De generelle retningslinjer for landskabsindpasning
peger på indpasning i:
• Storskalalandskaber
• Flade landskaber
• Ikke-komplekse landskaber
Arealbehov ved indpasning af vindmøller
Vindmøller er i princippet meget lidt arealkrævende, da de har et relativt lille fodaftryk. Omvendt
rager de betragteligt op i landskabet, kan ses på
lang afstand og lokalplanlægning for vindmøller
omfatter typisk arealer (en influenszone) i stor
afstand fra selve mølletårnet. De igangværende
undersøgelser af støjforholdene peger uanset
udfaldet af undersøgelserne på, at vindmøllerne
skaber debat og opmærksomhed i et stort opland
omkring møllerne.
Perspektiver for landskabsindpasningen
På grund af et stort pres for anlæg på havet drøftes det, hvordan der kan ske en helhedsorienteret
planlægning for søværts havområder, således at
lovgivningen og planprocesserne i højere grad
kommer til at ligne de kendte redskaber for landjorden. Sammenhængen mellem vindmølleområder
på havet og el-nettet på land medfører en række
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kystnære kabelstationer og transformerstationer,
som skal indpasses i landskabet og tænkes sammen indbyrdes og med andre anlæg.

indgår, understreger behovet for, at vindmøllerne
opstilles i et let opfatteligt, geometrisk mønster og
at der er en vis afstand til andre vindmøller.

Muligheder for samlokalisering med andre
tekniske energianlæg
Der er landskabeligt en del gode eksempler på
vindmølleplacering i sammenhæng med store
anlæg, som affaldsforbrændingsanlæg, havne og
broer. Vindmøller på land kan desuden kombineres
med andre energianlæg, selvom der ikke er mange
eksempler på det. Enkelte kommuner har haft
ønske om at etablere solenergianlæg under vindmøllerne i større vindmølleområder, som vil ændre
oplevelsen af vindmøllerne i landskabet.

Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøllegrupper
placeres med en indbyrdes afstand på 28 gange
totalhøjden, med mindre den landskabelige påvirkning kan siges at være ubetænkelig. Formålet
er, at vindmølleområderne kan opleves hver for
sig og ikke dominerer landskaberne. Den regel vil
være aktuel i forhold til ønsker om at koncentrere
vindmøller i større grupper og ”energilandskaber”.

I Holland ses mange eksempler på at vindmølleplanlægningen indtænkes i forbindelse med
linjeføringen for nye trafikforbindelser, så der gives
plads til flere vindmøller langs veje og jernbaner.
Det og lokalisering af solenergianlæg i tilknytning til
fx støjafskærmninger og andet langs linjeanlæg vil
måske også være genstand for fremtidige undersøgelser i Danmark.
Med den nuværende teknologi kan vindmøller
ikke frit kombineres fx med solceller, med mindre
vindmøllerne opstilles, hvor skyggekast forhindres.
Vindmøller kan friere kombineres med solfangere,
fordi skyggekastet kun har en marginal negativ
virkning.
Samtænkning af energianlæg, hvor vindmøller
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Biogasanlæg
Ved planlægning af fælles biogasanlæg skal der
i forbindelse med lokaliseringen inddrages en
række komplekse forhold som koncentrationen af
husdyrbrug, afstand til naboer, tilstrækkelig infrastruktur (transport og energi) og hensynet til natur,
landskab og miljø.
Overordnet skal indpasning af biogasanlæg tage
hensyn til den visuelle påvirkning ved dets placering, indpasning i landskabet og design af anlæggets arkitektur. Dertil kommer:
• Nærhed til gylleproduktionen er fastlagt som
det primære hensyn.
• Trafikale forhold, herunder fornuftig placering
ved overordnet vejnet i forhold til tilkørsel af
gylle og biomasse med lastbil og i forhold til
energinettet.
• Miljøforhold, herunder særligt risiko for lugtgener for naboer.

Nedenfor: Geometrisk opstilling af vindmøller.

De generelle retningslinjer for landskabsindpasning
peger på:
• Indpasning i egnede eksisterende erhvervsområder nær ved gylleproduktionen.
• Sammenhæng med eksisterende tekniske anlæg
som fx affaldsdepoter og rensningsanlæg.
• Undgå højtliggende placeringer i landskabet og
sammensatte, komplekse kulturlandskaber (kilde
2).
• Skab areal til udvidelse.
• Vurder og arbejd med det arkitektoniske design
og indpasning ved, fx:
- Udformning som ”landmarks” eller megaskulpturer i landskabet.
- At samle og forenkle de primære funktioner
uden at skjule funktionaliteten.
- Langsigtet beplantningsstrategi for anlægget.
Generelt er der visuelt meget stor forskel på
biogasanlæggets dimensioner og til dels antal
anlægskomponenter alt efter om der er tale om
gårdanlæg, store fælles anlæg, kæmpeanlæg og
hyperanlæg.
Arealbehov ved indpasning af biogas
Bygningsmæssigt er der tale om et ”almindeligt”
teknisk anlæg, hvor det dog er nødvendigt at arbejde med afstand til naboer i forhold til miljøgener
(lugt m.v.). Der er dog behov fr særlige anlæg som
fx høj- og plansiloer, som kan være arealkrævende.
Perspektiver for landskabsindpasningen
Af Danmarks areal anvendes 62% til landbrugsformål. Der er et mål om at 50% af gylleproduktionen
skal omsættes til bioenergi. På baggrund af de ambitiøse målsætninger og forventeligt mange anlæg
er det afgørende at sikre en god landskabsindpasning af anlæggene.
På længere sigt kan det blive nødvendigt at
prioritere placeringer, som ligger ”rigtigt” i forhold
til hovedstrukturerne i gasnettet, da der i Energistyrelsens scenarier forventes en koncentration af
store aftagere af gas.
Muligheder for samlokalisering med andre
tekniske energianlæg
Som nævnt kan biogasanlæg lokaliseres i områder
med andre tekniske anlæg, som f.eks. renseanlæg
eller slagterier. Ligeledes vurderes det, med den
visuelt rette placering og indpasning, også at være
en mulighed at kombinere biogasanlæg med
vindmøller, arealkrævende lageranlæg, solceller og
solfangere.

Dog skal det undersøges konkret, om et biogasanlæg er en risikovirksomhed, som kan være problematisk i sammenhæng med vindmøller. Der er
en risikozone omkring gasledninger på 20 m, hvor
der skal meddeles tilladelse, før der kan arbejdes
i området. Endelig er der en sikkerhedsafstand
til gasledninger på 2 gange møllehøjden – men
ledningsejeren kan dispensere.
Solenergianlæg
Solenergianlæg ved bygrænsen påvirker landskabet mindre end en placering i det åbne landskab.
Følgende hensyn for indpasning i byzone peger på
placering:
• På eksisterende bygning til dækning af eget
forbrug af el.
• Med hensyntagen til kulturmiljø og bygningsværdier.
De generelle retningslinjer for landskabsindpasning
i landzone peger på indpasning ved tilknytning
til byområder i lighed med andre tekniske anlæg,
som ikke er afhængige af en placering i det åbne
land, etablering af solenergianlæg på terræn eller
på eksisterende bygninger. Solenergianlæggene
betragtes som midlertidige anlæg, og arealerne
kan retableres til natur- og landbrugsformål.
Ud over en begrundet redegørelse for den
konkrete placering skal kommunerne foretage en
afvejning i forhold til de beskyttelseshensyn, som
varetages i det åbne land. Redegørelse skal indeholde oplysninger om alle afvejninger, herunder
energimæssige og økonomiske forhold, og fx.
betragtninger om størrelse i forhold til, hvad der
vurderes muligt at indpasse i tilknytning til et eller
flere anlæg i tilknytning til byen.
Kommunernes planlægning for solenergianlæg
skal generelt understøtte, at nye anlæg tilpasses
det konkrete landskabsrum.
Der er således også uden for de særlige beskyttelsesområder, bl.a. topografiske forhold, som kan
gøre et areal uegnet til placering af store solenergianlæg.
Arealbehov ved indpasning af solenergianlæg
Solcelleanlæggene er som udgangspunkt arealkrævende anlæg, dog vil solcelleanlæg i mange
tilfælde kunne fremstå som en integreret del af
arkitekturen, især ved nybyggeri.
Analyser viser at solfangeranlæg er mere kompak-
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Oversigt - Sammenfatning
af lokaliseringsmuligheder i
landskabet

Oversigt 8: Vurdering af muligheder for lokalisering og indpasning af de enkelte anlægstyper
God og
Overordnede hensyn ved
Vurdering af
overvejende god
indpasning
reversibilitet af
placering
enkeltstående anlæg
Vindmøller
Tilknytning til by (fx
Monumental placering
Reversibelt
erhvervs- og
havneområder)
Eksisterende
markante tekniske
anlæg (som
erhvervs- og
havneområder)
I dele af det åbne
Udformning, lokalisering og
land (uden for
opstillingsmønster som et
beskyttelseszoner
selvstændigt, fritstående
mv.)
anlæg i storskalalandskaber,
flade landskaber og uden for
bl.a. bevaringsværdige eller
større, sammenhængende
landskaber
Solceller
By
Arkitektonisk integration i
Reversibelt
bygninger (tage og facader)
Tilknytning til by (fx
og på restarealer mellem
erhvervsområde)
bebyggelse
Eksisterende
tekniske anlæg i det
åbne land
I dele af det åbne
land ved markant
bebyggelse

Solvarme

Damlager

Tilknytning til by (fx
erhvervsområde)
I dele af et åbne land
ved markant
bebyggelse
Integreret i
eksisterende tekniske
anlæg i det åbne
land
Tilknytning til by (fx
erhvervsområde)

Arkitektonisk integration,
underordnes
bygningskompleks (horisontal
udstrækning, vinkler og skala.
Det samlede solcelleanlæg
gives et så enkelt og roligt
udtryk som muligt, bl.a. ved at
undgå terrænændringer, evt.
et meget let sydskrånende
terræn
Som selvstændigt
arkitektonisk anlæg indpasset i
den bymæssige og/eller
bygningsmæssige
sammenhæng

Indpasset bedst muligt i den
landskabelige sammenhæng

Ikke reversibelt. Urbant
udtryk pga. nødvendige
lageranlæg

Ikke reversibelt. Urbant
udtryk pga. nødvendige
lageranlæg

I dele af det åbne
land ved markant
bebyggelse
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Biogasanlæg

Eksisterende
tekniske anlæg i det
åbne land
Tilknytning til by (fx
erhvervsområde for
virksomheder med
særlige
beliggenhedskrav
el.lign.)
I dele af det åbne
land (nær ”råstoffer”,
herunder især
gylleproducenter)
Eksisterende
tekniske anlæg i det
åbne land

Som selvstændigt
arkitektonisk anlæg, lokaliseret
og indpasset i den
bygningsmæssige
sammenhæng og i forhold til
landskabets karakter og
visuelle sammenhænge

te anlæg i forhold til energiproduktion end både
vindmøller og solceller.
Perspektiver for landskabsindpasningen
Ved arbejde med solfangeranlæg skal tages
hensyn til, at der er en tendens til at alle nye store
solfangeranlæg bliver koblet sammen med et damlager, der kan fungere som årslager af solvarme,
hvor konventionelle tankanlæg kun vil kunne lagre
varme i op til en uge. Damlagret kan anvendes i
varmeforsyningen hele året, men er i forhold til
tankanlæg arealkrævende anlæg.
Damlagrene er i dansk sammenhæng den eneste
kendte kommercielle lagringsteknik, som samtidigt
kan anvendes i lagring af overskudsstrøm i form af
opvarmet vand. Principielt ville damlagring kunne
kombineres med genskabelse af strøm via turbiner
(Pumped hydro storage (PHS)), men nærmere analyser (kilde 12) har vist, at det ikke er kommercielt
bæredygtigt.
Der er fx i Hovedstadsområdet store mængder
af overskudsjord, og en mangel bæredygtige
genbrugsstrategier, som gør det interessant at
undersøge, om jordhåndtering kan kombineres
med damlagring i jordopbygninger med genbrugsjord i egnede områder fx t i tidligere råstofgrave.
Dog skal der tages hensyn til placering i forhold til
naturpotentialer og grundvandsspejlet i området.

Ikke reversibelt. Bymæssigt
udtryk pga. nødvendige
bygnings- og lageranlæg

virkning ved samlokalisering af solenergianlæg
med vindmøller.
• Vurdering af mulighederne for at integrere
solcelleanlæg på fx skråningsanlæg langs motorveje og jernbaner.
• Undersøgelse af evt. tekniske afstandskrav til
vindmøller, biogasanlæg og veje og baner i
forhold til sikkerhed.
Da der i høj grad er tale om projektplanlægning,
bør det fremadrettet undersøges, om det giver
mening at arbejde med en mere overordnet kommuneplanlægning af områder og kun i tilknytning
til byerne.
Muligheder for samlokalisering med andre
tekniske energianlæg
Solceller kan både opstilles i store og små enheder
og kan, som tidligere beskrevet, give anledning til
særlige landskabspåvirkninger, fordi det fx er et
ønske at udnytte restarealer forskellige steder i
landskabet.
Solfangeranlæggene skal kobles til et fjernvarmenet og en større lagerfunktion, hvilket her taler for
større, samlede anlæg i nærheden af byerne.

Da det er relativt nye anlægstyper er der en række
forhold, som endnu ikke er belyst tilstrækkeligt:
• Muligheder for at lokalisere solenergianlæg i
byernes erhvervsområder.
• Undersøgelse af den samlede landskabelige på-
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Oversigt 9: Ideer til landskabsindpasning af klynger af anlæg (samlokalisering)
Niveau
Typiske netværk og
Lokaliseringsmuligheder
anlægstyper
1. Usynlige, reversible,
El og evt. fjernvarme
I byen integreret i facader (kun solceller) og
integrerede anlæg
Solceller evt. kombineret
tage. Damlager evt. integreret i kældre
(bygninger/landskab)
med solfangere og
under bygninger (skal nærmere
damlager
undersøges).
2. Fritstående, reversible,
El
I tilknytning til eksisterende bebyggelse i
enkle anlæg (som tilpasses
Vindmøller og solceller
det åbne land eller i det åbne land
ved placering, arkitektur,
vinkling, opdeling)
Opstilling af større solcelleområder og
samlokalisering i det åbne land kun med
særlige funktionelle eller
beliggenhedsmæssige begrundelser.
3. Flere teknisk forbundne
Fjernvarme og evt. el
Erhvervs- og havneområder i tilknytning til
(ikke-reversible) og
og gas
by, i tilknytning til eksisterende bebyggelse
fritliggende anlæg
Solfangere og damlager
eller eksisterende områder udlagt til
evt. kombineret med
tekniske anlæg i det åbne land.
biogas, solceller og
vindmøller mv.
4. Klynge af anlæg, der både Gas og evt. el og
Erhvervs- og havneområder i tilknytning til
er ikke-reversible og meget
fjernvarme
by eller eksisterende teknisk område i det
dominerende
Biogasanlæg evt.
åbne land.
kombineret med
eksisterende kraftværk
Kun i det åbne land med særlige
og solfangere, damlager,
funktionelle eller beliggenhedsmæssige
solceller og vindmøller
begrundelser.
mv.
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2.3 Landskabstilpasning og samlokalisering af de tekniske energianlæg
På baggrund af de tidligere analyser af tekniske energianlægs visuelle karakter, tekniske krav og muligheder for at arbejde med arkitektonisk design og udformning er i det følgende opstillet nogle skitsemæssige betragtninger af, hvilke typer af samlokalisering det vurderes at ville være hensigtsmæssigt at arbejde
med:
”Usynlige” anlæg
Anlæg, som på grund af anlæggets karakter og iboende
muligheder for at arbejde
med udformningen og
indpasningen, kan integreres
fuldstændigt i landskab eller
bygningskroppe.

Enkeltstënde anlæg
Fritstående anlæg, som
indpasses i landskabet i
overensstemmelse med de
bedste standarter for god
indpasning af det enkelte
tekniske energianlæg i landskabet.

Flere teknisk forbundne anlæg

Landskabsindpasning af
mindre energiklynger af
teknisk forbundne anlæg,
som er passet ind med de
bedste standarder for god
indpasning af det enkelte
tekniske energianlæg.

Klynge af anlæg

Landskabsindpasning af
en stor koncentration af
tekniske energianlæg, hvor
især hensynet til nær-,
mellem- og fjernvirkning af
anlægget er taget grundigt
under behandling med
hensyn til både de visuelle
og funktionelle forhold på
længere sigt.
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3. Scenarier for
landskabsindpasning

I det følgende er beskrevet en række muligheder
for, hvordan samtænkning af energianlæg i landskabet kan forventes at udvikle sig, de steder, hvor
flere typer af anlæg lokaliseres i umiddelbar nærhed af hinanden. Beskrivelsen af muligheden for
samtænkning bygger på en overordnet forståelse
af de teknologiske samspilsmuligheder, med fokus
på landskabelige iagttagelser af aktuelle udviklingstendenser – og med udgangspunkt i Energistyrelsens 2050-plan.

Scenarierne er tænkt ind i den komplekse virkelighed, som de lokale myndigheder, forsyninger,
forbrugere, producenter og vidensvirksomheder
befinder sig i.

Der er tale om skitser til, hvordan det kan være
muligt at udbygge anlæg til vedvarende energianlæg, som grundlag for en videre udredning.

Den konkrete opdeling af scenarierne er valgt ud
fra de betragtninger om muligheder for lokalisering i landskabet, som er udfoldet i afsnit 2, dog
med den tilføjelse af lokaliteterne hhv. ”i tilknytning
til by” og ”i nærheden af by” er lagt sammen i
scenarie 2:

Scenarierne er tænkt som en opskalering af nuværende tendenser i lokaliseringen og dimensioneringen af tekniske energiklynger, som for de lokale
løsninger oftest er drevet af et samspil mellem:
• eksisterende ledningsnet og energiproducerende enheder,
• antallet og størrelsen af oplandet af aftagere, og
• de lokale ressourcer i forhold til råstoffer og
ledige, egnede arealer.

Der er i dag en stor geografisk variation i fordelingen, størrelsen og typen af vedvarende energianlæg. En fremskrivning vil således skulle forholde sig
til både nationale målsætninger og en lokal tilgang
til realiseringen af den fossilfrie energiforsyning.

Scenarie 1: Anlæg i byen
Scenarie 2: Anlæg i tilknytning til by
Scenarie 3: Anlæg i det åbne land med tilknytning
til eksisterende anlæg/bebyggelse
Scenarie 4: Anlæg i det åbne land uden tilknytning
til eksisterende anlæg/bebyggelse
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3.1 Scenarier for samlokalisering af tekniske energianlæg
Scenarie1:1:Anlæg
Anlægi ibyen
byen
Scenarie
By

Lokaliseringsforudsætninger
Anlæg i byen vil skulle tage hensyn til blandet og følsom arealanvendelse, hvilket på forhånd vil udelukke
visse anlægstyper og sætte begrænsning på mulighederne for samlokalisering.
Teknologiske og energimæssige forudsætninger
Anlæggene skal kunne kobles direkte på nettet eller kunne kobles på med en lille ændring i
tilslutningsforholdene.
Anlæggenes indpasning i byen
Anlæg, der skal indpasses i byen, skal underkaste sig skrappe miljømæssige og oplevelsesmæssige
hensyn, hvilket i byen også vil sige en indpasning i de aktuelle byområders arkitektur og bymiljø uden at
være hverken markant eller dominerende, med mindre dette som en særlig værdi netop er hensigten.
Eksempler på lokalisering
Indpasning af solceller på facader og tage,
eller som et mindre husstandsanlæg på
terræn.

Anlægstyper (lokaliseringsforudsætninger for enkeltanlæg)
Vindmøller

Solenergianlæg

Afstandskrav til boliger betyder, at der sjældent kan
opstilles store vindmøller i byen. Der er set eksempler på
mindre vindmøller i byen, fx som vindturbiner, der kan
opstilles på tagene af supermarkeder, lagerhaller og
erhvervs- og havnearealer (se mere under scenarie 2).
Der er mange muligheder for en god indpasning af især
solcelleanlæg fx ved integration i facader og tage på
nybyggeri, på store, plane tagflader af supermarkeder,
lagerhaller mv. Solcelleanlæg kan indpasses i restarealer,
dog ikke i sårbare områder med fx bevaringsværdige
bymiljøer.

Arealkrævende lageranlæg

Solfangeranlæg er teknisk mere komplicerede anlæg,
som kræver større, sammenhængende arealer, hvilket
kan være svært at finde i byen.
Arealkrævende lageranlæg kan som udgangspunkt ikke
indpasses i byen.
Biogasanlæg baseret på landbrugsaffald er af
transportmæssige årsager ikke egnet til byen.

Biogas
Potentialer for samtænkning
Vindmøller
Solenergianlæg
Arealkrævende lageranlæg

For alle anlægstyper gælder det, at der vil være
begrænsede muligheder for lokalisering, og derfor også
meget begrænsede muligheder for samlokalisering.
Modstående side:: Solcelleanlæg i den mindre by

Biogas
De største potentialer ses i forhold til integrering af
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solceller og evt. helt små vindmøller på store,
uudnyttede, plane tagflader i forbindelse med nybyggeri
og i større skala på erhvervsarealer.
Landskabelige udfordringer
Der er få ledige restarealer i de store byer, og det er vigtig med en arkitektonisk tilpasning af energianlæg.
Især på byernes erhvervsarealer kan der være potentiale for lokalisering af nye energianlæg.
Reversibilitet af anlæg
Solcelleanlæg og helt små husstandsmøller er som udgangspunkt reversible anlæg. Det kunne danne
grundlag for fx lokale forsøgsordninger, hvor der arbejdes med forskellige opstillings- og
implementeringsmåder som inspiration for de enkelte grundejeres eget initiativ.

Modstående side:: Ekstensivt
udnyttet erhvervsområde i det
åbne land.
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Scenarie2:2:Anlæg
Anlægi itilknytning
tilknytning til
til by
by
Scenarie

By

By

Lokaliseringsforudsætninger
Enkeltanlæg og klynger af anlæg, der kan indpasses i nærheden af byen, i byranden som nye arealudlæg
eller i eksisterende erhvervs- og havneområder i tilknytning til byen.
Teknologiske og energimæssige forudsætninger
Da der både kan være tale om nyudlæg og genanvendelse af eksisterende arealer, vil der være forskel på
sammenhængen til fx eksisterende ledningsanlæg på arealet. Sædvanligvis vil der være tale om projekter
med relativt store energianlæg eller klynger af anlæg, som kan rumme udgifter til tilslutninger mv.
Anlæggenes indpasning i landskabet
Placering i tilknytning til byen giver nogle flere muligheder for at arbejde med indpasningen både i
forhold til det arkitektoniske udtryk af bygninger og de landskabelige tilpasninger med terræn,
beplantning mv. og samspillet mellem anlægget og omgivelsernes brug af området rekreativt i forhold til
besøg og adgang mv.
Generelt bør arealerne findes i de bynære landskaber, som ikke slører oplevelsen af byens karakteristika
og særlige miljøer, ligesom de værdifulde landskaber, som omkranser byen, i udgangspunktet skal
fastholdes.
Dog vil der være et større spillerum i eksisterende områder og nye områder tæt på byen til at etablere
anlæg og bygningsværker, der i nogen eller høj grad er dominerende og anderledes. Også her er
lokalisering og udformning afgørende for tilpasningen til det bestående landskab og bymiljø.
For større anlæg og klynger af anlæg bør lokalisering og udformning ske under hensyn til en eventuel
etapevis udbygning, fx med:

Levende hegn som landskabeligt strukturerende elementer.

en gennemgående materialeholdning, dimensionering af bygningskroppe, højde på
bebyggelse mv.

bygningsdele eller anlægsdele (fx skorstene, tårne, siloer mv.), som får en særlig arkitektonisk
bearbejdning og plads i oplevelsen af anlægget.
Den funktionelle, arkitektoniske og landskabelige programmering af anlægget kan indpasses med hensyn
til visuelle virkninger og langsigtede udviklingsmuligheder for byen og anlægget.
Eksempler på lokalisering
Nyudlæg af erhvervsarealer til energianlæg,
hvor der ikke er tilstrækkelige egnede arealer
i byzone til rådighed.
Tre forskellige principper for strukturering af
område med energianlæg i tilknytning til
byen:

Modstående side:: Centralt
kraftværk der er taget ud
af drift.
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Afgrænsende beplantningsbælte

Kompakte flader af ”energimarker” med
lagertanke som ”landmarks”

Klynger af energianlæg, der er adskilt af åbne
landskabskiler

Anlægstyper (lokaliseringsforudsætninger for enkeltanlæg)
Vindmøller

Solenergianlæg

Arealkrævende lageranlæg

Indpasses oftest bedst i randen af området, og ikke i
forbindelse med bebyggelse. Afhænger af den konkrete
lokalitet og møllehøjden.
Solenergianlæg vil kunne indpasses både som
enkeltanlæg og som del af større områder. I større
områder kan indpasningen fx omfatte en strategi for,
hvordan solenergianlæg kan indpasses på bygninger og
restarealer mellem andre anlæg.
Arealkrævende lageranlæg vil kunne indpasses, hvis der
findes egnede lokaliteter, hvor lageret kan graves ned og
dækkes af, så overfladen af anlægget ligger i niveau med
terræn med en maksimal afvigelse på +/- 0,5 meter. Disse
arealer vil formentlig oftest kunne findes i byranden
enten som restarealer, omdannelser eller nyudlæg.
En alternativ lokalisering er inden for eksisterende
udlagte erhvervsarealer, hvor afskærmning og/eller
beplantning betyder, at arealkrævende lageranlæg kan
indpasses.

Biogas

Dog vil det ofte være svært at finde egnede lokaliteter i
eksisterende erhvervsområder, da fx udgifter til
håndtering af mere eller mindre forurenet jord vil gøre
det bekosteligt at etablere arealkrævende lageranlæg..
Biogas kan lokaliseres i det bynære landskab efter de
generelle retningslinjer for indpasning af biogasanlæg,
herunder hensigtsmæssigt i eksisterende
erhvervsområder. Højtliggende placeringer i meget
sammensatte landskaber bør undgås.

27
48 Tekniske energianlæg i landskabet

Potentialer for samtænkning
Vindmøller

Samtænkning med vindmøller forudsætter, at der ikke er
følsom arealanvendelse i tilknytning til området.
Dimensionerne og karakteren af lokaliteten er afgørende
for, om vindmøller fx kan etableres inden for et
eksisterende erhvervsområde eller på kanten af en
klynge af energianlæg i tilknytning til byen.

Solenergianlæg

Enkeltstående opstillinger i det åbne land i nærområdet
til byen vil oftest være problematiske, hvis det samtidig er
byudviklingspotentiale. Omvendt kan reversibiliteten tale
for en mere midlertidig arealanvendelse.
I større eksisterende eller nye erhvervsområder er der
gode muligheder for lokalisering og samlokalisering med
andre energianlæg.

Arealkrævende lageranlæg

I eksisterende og nye større erhvervsområder kan der
efter en konkret vurdering arbejdes noget friere med
forskelle i terrænniveauer som del af områdets tekniske
og arkitektoniske karakter, og dermed også friere
muligheder for indpasning og samlokalisering af
energianlæg i sammenhæng med arealkrævende
lageranlæg.

Biogas

Anlæg etableres optimalt i forhold til forsyning med
råstoffer, infrastruktur af overordnede tilkørselsveje og i
forhold til distributionsnettet.
Biogasanlæg bør placeres så tæt på eksisterende
bebyggelse og underordnes denne, således at
biogasanlægget med sin lokalisering og bearbejdning af
bygningsmassen fremstår som del af et samlet bebygget
miljø.

Landskabelige udfordringer
Der må forventes et markant pres på især de bynære landskaber, hvis der ikke umiddelbart er ledige
erhvervsarealer, eller andre egnede arealer til større lagerfunktioner integreret i byområdet.
I afsøgningen af den bedste landskabelige løsning bør dels indgå en afvejning af hensigtsmæssigheden i
decentrale løsninger som i mindre, spredte anlæg, der påvirker store landskabsområder, dels en udvikling
i retning af større, koncentrerede anlæg i tilknytning til byen, hvor flest mulige anlægselementer
integreres.
Det ses ofte at være nye biogasanlæg eller solenergianlæg, der er det igangsættende anlægselement i
forhold til omdannelse af eksisterende arealer eller inddragelse af nye arealer i tilknytning til byen.
Der ses også en tendens til etablering af nye energiparker, der vokser op omkring biogasanlæg i stor
industriskala med tilknyttede forædlings- og opgraderingsanlæg – nogle på markedsvilkår og andre som
forsøgsanlæg.
Det er en forudsætning for Danmarks fortsatte teknologiske og vidensmæssige udvikling, at der især i
omstillingsperioden er mulighed for etablering af forskelligartede anlæg både til regulær produktion og til
forsøgsanlæg.
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Der er en overordnet interesse i at sikre sig, at eventuelle nye arealudlæg kun sker som konsekvens af en
grundig lokaliseringsundersøgelse. Undersøgelsen skal forholde sig til eksisterende udlæg, ekstensivt
udnyttede områder, landskabsinteresser, en så bynær placering som muligt set i sammenhæng med god
adgang til råstoffer, infrastruktur, langsigtede distributions-, afsætnings- og udviklingsforhold for de
tekniske energianlæg, tilknyttede funktioner og rådgivnings- og serviceerhverv mv.
En høj grad af integration af produktionsformer og nærhed til forbrugere vil kunne give en rationel drift.
Ved en høj koncentration af anlæg er der også mulighed for at placere mange anlæg samlet og derved
skåne andre landskaber for nye arealudlæg.
Der vil kunne opstå problemer med miljømæssige påvirkninger af omgivelserne (lugt, støj, transport mm.),
og internt om nødvendige sikkerhedsafstande mellem de enkelte anlægstyper. Ved en høj koncentration
af specialiserede anlæg kan det være svært at tilgodese rekreative interesser i forhold til fx adgang for
offentligheden.
For store udviklingsprojekter vil der være en tendens til, at landskabshensyn nedprioriteres i afvejningen
af interesserne. Ved en forandring i rammerne (fx afgiftsstruktur og adgang til råstoffer) kan det
økonomiske grundlag for anlægsinvesteringerne ændres markant.
Ved integration helt eller delvist i eksisterende erhvervsområder vil forandrede økonomiske rammer for
anlægget oftest ikke ændre situationen for hele området væsentligt.
En stor udfordring er, at udviklingen af nye anlægstyper er svære at forudse. Det kan derfor være svært
at skabe robuste fysiske og planmæssige strukturer til at håndtere skiftende behov for hhv. udvikling og
afvikling af anlæg og funktioner i et givent område.
På tværs af de skiftende behov må der dog i den næste 20-30 års periode kunne forudses et vis samlet
behov for nye energianlæg i eller i tilknytning til de større byer. Det er derfor muligt at inddrage
overvejelserne herom, bl.a. i den kommunale planlægning.
Reversibilitet af anlæg
I eksisterende anlæg og strukturer vil der oftest være mere eller mindre værdifulde miljøer og
anvendelsesmuligheder, som skal tilgodeses både ved lokalisering af de enkelte energianlæg, men også
tages i betragtning i forhold til reversibiliteten af energianlæggene.

Modstående side:: Anlægsarbejder i forbindelse med
etablering af damlager.
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Scenarie:3:3:Anlæg
Anlægi det
i detåbne
åbneland
landmed
medtilknytning
tilknytning til
til eksisterende
bebyggelse
Scenarie
eksisterendeanlæg/
anlæg/bebyggelse

Åbent land
Eksisterende anlæg/
bebyggelse

Lokaliseringsforudsætninger
Større og mindre anlæg og klynger af anlæg, som kan tilpasses til eksisterende anlæg eller bebyggelse.
Teknologiske og energimæssige forudsætninger
Der er en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på anlægget og mængden af
anlægsinvesteringer i forhold til fx nye ledningsanlæg. Der er sædvanligvis større råderum for
anlægsinvesteringer ved større samlede anlæg. For de små anlæg er det en teknisk forudsætning, at
den producerede energi enten kan anvendes direkte på lokaliteten, lagres eller distribueres videre via
eksisterende ledningsnet.
Anlæggenes indpasning i landskabet
Anlæggene eller klyngen af anlæg kan antage meget forskellige dimensioner alt efter om de indpasses i
princippet som:

Klynger af småanlæg omkring en bebyggelse,

Klynger af anlæg inden for en fast defineret geografisk ramme, fx i ekstensivt udnyttede
erhvervsområder eller omdannelse heraf.
De mindre, lokale anlæg har en tendens til at skabe en kolonidannende effekt, hvor der skabes en kultur
med mange tekniske energianlæg, og antallet af private anlæg i lokalområdet øges.
De større, eksisterende erhvervs- og havneområder i byzonearealer, der ligger som enklaver i det åbne
land, kan fremstå i stor kontrast til det omgivende landskab. Dertil kommer, at der også er planmæssige
begrænsninger i forbindelse med miljøpåvirkninger af omgivelserne, fx støj, lugt og lys. Der er
derudover eksempler på, at anlæggene er integreret med andre energianlæg, fx olieraffinaderier - enten
allerede nedlagte eller stadig aktive.
Nogle af de gamle energianlæg har potentiale til at kunne udvikle sig til industrielle anlæg, hvor alle
sammenkædninger af energier, lagringer mv. er mulige.
I alle tilfælde skal der foretages en landskabelig vurdering af indpasningsmulighederne og en
arkitektonisk bearbejdning i hvert enkelt tilfælde, herunder stedet, terrænet, anlæggenes størrelse og
omfanget af bygninger i eksisterende, bevaringsværdige kulturmiljøer på lokaliteten.
Eksempler på lokalisering
Genanvendelse af helt eller delvist
nedlukkede erhvervsarealer som fx
kraftværksområder placeret i
byzone i det åbne land.
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Indpasning i ekstensivt udnyttede
erhvervsarealer placeret i byzone i
det åbne land.

I sammenhæng med eksisterende
bedrift, hovedsageligt til egen
forsyning med el, varme og evt. gas.

Anlægstyper (lokaliseringsforudsætninger for enkeltanlæg)
Vindmøller

Solenergianlæg

Arealkrævende lageranlæg

Biogas

Kan være meget svære at indpasse i større antal i tilknytning til
bebyggelse eller by. Mulighed for lokalisering i områder udlagt
som tekniske arealer. Opstilles bedst i flade storskalalandskaber.
De mindre anlæg kan indpasses i tilknytning til bebyggelse.
Mindre og lidt større anlæg kan indpasses i eksisterende
erhvervsarealer i det åbne land.
Kan evt. etableres i erhvervsområder, og som terrænanlæg, hvis
afdækningen kan afsluttes med en niveauforskel til omgivende
terræn på maksimalt +/- 0,5 meter.
Biogasanlæg bør landskabeligt lokaliseres så tæt på bebyggelse
og småbyer som muligt.

Potentialer for samtænkning
Vindmøller

Solenergianlæg

Samtænkning med vindmøller forudsætter, at der ikke er følsom
arealanvendelse i tilknytning til området.
Dimensionerne og karakteren af lokaliteten er afgørende for, om
vindmøller fx kan etableres inden for et eksisterende
erhvervsområde eller på ydersiden af en klynge af energianlæg i
tilknytning til bebyggelse.
I større eksisterende erhvervsområder er der gode muligheder
for lokalisering og samlokalisering af solenergianlæg med andre
energianlæg.
Mindre anlæg, evt. flere små anlæg, indpasses bedst på
ydersiden af bebyggelsen. Tilpasses bedst i flade landskaber
med hegnsstrukturer.

Arealkrævende lageranlæg

Solceller og solfangere kan bedst samlokaliseres med vindmøller
med en vis afstand mellem anlæggene og under forudsætning
af, at de individuelt indpasses i landskabet.
Arealkrævende lageranlæg vil kunne indpasses, hvis der findes
egnede lokaliteter, hvor lageret kan graves ned og dækkes af, så
overfladen af anlægget ligger i niveau med terræn med en
maksimal afvigelse på +/- 0,5 meter.
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Biogas

Eller alternativt inden for eksisterende udlagte erhvervsarealer,
hvor afskærmning og/eller beplantning gør, at arealkrævende
lageranlæg kan indpasses.
Biogasanlæg bør placeres så tæt på eksisterende bebyggelse og
underordnes denne, således at biogasanlægget med sin
lokalisering og bearbejdning af bygningsmassen fremstår som
en del af et samlet bebygget miljø.

Landskabelige udfordringer
Ved samlokalisering af energianlæg i eksisterende erhvervsområder i det åbne land eller i tilknytning til
bebyggelse vil det omgivende landskab og dimensionerne på de eksisterende anlæg og bebyggelser i
høj grad være dimensionerende for de enkelte anlægstyper og de samlede muligheder for at lokalisere
flere typer af anlæg sammen.
De eksisterende anlæg, landskabelige strukturer og bebyggelser kan give et klart billede af lokalitetens
robusthed og absorptionsevne i forhold til at indpasse nye anlæg. Det kan i den forbindelse også være
aktuelt at arbejde med, hvilke eksisterende anlæg, strukturer og bygninger der vurderes som
bevaringsværdige og hvilke der med fordel kan fjernes eller ændres.
Reversibilitet af anlæg
Reversibiliteten af energianlæggene kan indgå i overvejelserne om at fastholde nogle eksisterende
bevaringsværdige strukturer og anlæg.
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Scenarie 4: Anlæg i det åbne land uden tilknytning til eksisterende anlæg/bebyggelse
Scenarie: 4: Anlæg i det åbne land uden tilknytning til eksisterende anlæg/bebyggelse

Åbent land

Lokaliseringsforudsætninger
Anlæg og klynger af anlæg, som ikke kan lokaliseres i tilknytning til bebyggelse eller by.
Teknologiske og energimæssige forudsætninger
Der er en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på anlægget og mængden af
anlægsinvesteringer i forhold til fx nye ledningsanlæg. Der er sædvanligvis større råderum for
anlægsinvesteringer ved større samlede anlæg.
Anlæggenes indpasning i landskabet
Anlæggene eller klyngen af anlæg kan antage meget forskellige dimensioner, alt efter om de indpasses
i princippet som:

Enkeltanlæg i nicher i landskabet.

Klynger af anlæg inden for en fast defineret geografisk ramme af fx en nedlagt losseplads.
I alle tilfælde skal der foretages en landskabelig vurdering af indpasningsmulighederne i hvert enkelt
tilfælde.
Eksempler på lokalisering
Indpasning af fx solfangere,
solceller og damlager i og
omkring nedlagt losse- eller
fyldplads og evt. vindmøller (på
nærliggende mark).

Indpasning af fx solfangere og
solceller og damlager i og
omkring nedlagt råstofgrav

Enkelt anlæg af fx vindmøller
og solceller i nærheden af
hinanden i det åbne land

Anlægstyper (lokaliseringsforudsætninger for enkeltanlæg)
Vindmøller

Solenergianlæg

Da vindmøller er vanskelige at opstille i byen, er det nødvendigt bl.a.
at opstille dem i det åbne land. Opstilles bedst i flade
storskalalandskaber.
Kun meget store anlæg kan det være nødvendigt at lokalisere uden
tilknytning til bebyggelse og by.

Modstående side:: Vindmøllepark i det åbne land
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Arealkrævende lageranlæg

Biogas

Kan etableres i erhvervsområder eller som genbrug af nedlagte
lossepladser eller råstofgrave. I fx en egnet losseplads eller råstofgrav
er det muligt at afgrænse en del af arealet til damlager, og bl.a.
indpasse dets højde i forhold til omgivende terræn.
Kan etableres i nærheden af byen, men lokalises ofte i det åbne land
uden nærhed til byer.

Potentialer for samtænkning
Vindmøller

Solenergianlæg

Arealkrævende lageranlæg

Biogas

Samtænkning med vindmøller forudsætter, at der ikke er følsom
arealanvendelse i tilknytning til området. Landskabeligt problematisk
at placere i tilknytning til andre anlæg, med mindre der er tale om
anlæg med lignende omfang.
Vindmøller tilpasses bedst i landskabet, når de lokaliseres i tæt
tilknytning til lignende anlæg, ellers i en afstand fra anlæg, som slører
landskabstrækkene.
Oftest mulighed for indpasning af mindre anlæg, evt. flere små anlæg.
Tilpasses bedst i flade landskaber med markante hegnsstrukturer og
uden vand- og naturelementer.
Solceller og solfangere kan formentlig bedst samlokaliseres med
vindmøller med en vis adskillelse mellem anlæggene og under
forudsætning af, at de individuelt indpasses i landskabet, da massive
anlæg kumulativt kan have en væsentlig påvirkning på landskabet i
forhold til lokalisering i mindre enheder. Det beror på en konkret
vurdering.
Mulighed for indpasning og samlokalisering af arealkrævende anlæg
med solfangere kan forventes at være en forudsætning for
lokalisering af solfangeranlæg. Arealkrævende lageranlæg vil kunne
indpasses, hvis der findes egnede lokaliteter, hvor lagret kan graves
ned og dækkes af, så overfladen af anlægget ligger i niveau med
terræn med en maksimal afvigelse på +/- 0,5 meter.
Biogasanlæg bør placeres i meget robuste landskaber, gerne i
tilknytning til markant beplantning.

Landskabelige udfordringer
Det vil typisk være lokaliseringen af biogasanlæg, der åbner for overvejelse om samlokalisering af andre
energianlæg. Men også andre arealer udlagt til tekniske formål og store anlæg, som husdyrbrug.
Beskaffenheden af den konkrete lokalitet afgør, hvilke konkrete muligheder der er.
Det vil fx sige, at lokaliteten ikke skal være højtliggende, sammensatte landskaber med hegnsstruktur og
i tæt sammenhæng med eksisterende bebyggelse.
Ved opstilling af vindmøller, som typisk tilpasses landskabeligt bedst i åbne storskalalandskaber og i en
vis afstand fra de øvrige anlæg, bør det undersøges, om og i hvilke landskaber samtænkningen kan
fungere landskabeligt i deciderede energiparker som nye erhvervsområder i det åbne land.
Tekniske energianlæg lokaliseres og dimensioneres efter lokalitetens robusthed og absorptionsevne i
forhold ændringer i anvendelsen af landskabet.
Reversibilitet af anlæg
Ved samlokalisering af flere anlæg, skal reversibiliteten tænkes ind, dvs. at de reversible anlæg ligger
længst fra den blivende bygningsmasse.

Modstående side:: Anlægsarbejder i forbindelse med
etablering af damlager.
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3.2 Perspektivering: Genanvendelse af bygnings- og arealressourcer, ressourcer i landskabet, rekreative og naturmæssige perspektiver og efterbehandling af reversible anlæg
Formålet med dette afsnit er, at fokusere på nogle
emner i det forgående, som med fordel kunne
indgå i videre drøftelser om udmøntningen af
fremtidens energiscenarier.
Givet det pres, der må forudsættes på landskabet i
forbindelse med etableringen af nye tekniske energianlæg, er det naturligt at se på de ressourcer, der
er til stede i landskabet i forhold til indpasning af
anlæggene.
Som nævnt tidligere er der bundet store ressourcer i eksisterende arealudlæg, bygninger og
infrastruktur i forbindelse med ekstensivt udnyttede eller nedlukkede tekniske områder, men også
råstofgrave og lossepladser og muligvis også andre anlægstyper, som veje og baner. Sidstnævnte
vurderes dog ikke umiddelbart som økonomisk
rentable og landskabeligt forsvarlige at arbejde
med som lokaliseringsressourcer i en overordnet
sammenhæng.
Et eventuelt nærmere samarbejde mellem stat,
regioner, kommuner og ejere vil konkret kunne
belyse de reelle potentialer, svagheder, udfordringer og barrierer for genanvendelse af eksisterende
erhvervsarealer til nye tekniske energianlæg.

Generelt vurderes mange af arealerne at ligge i en
”hvileperiode”, hvor de har udtjent deres oprindelige anvendelse, og hvor der ikke er prioriteret
midler til en endelig nedlukning.

Modstående side: Vindmøller på dige langs motorvej i
Holland.
Ovenfor: Reetablering af fyldsplads til rekreativt område.

Arealerne ligger ofte som enklaver midt i det åbne
land i samme type landskab, som en del af de
nyere typer af energianlæg med fx solfangere og
damlagre.
Der vurderes energimæssigt at være tre hovedudfordringer i forhold til genanvendelse:
• Rette beliggenhed i forhold til distributionsnet og
aftagere.
• Landskabelig tilpasning af de nye anlæg.
• Organisering, ejerforhold og økonomi i genanvendelse af et konkret areal.
Genanvendelse af bygnings- og arealressourcer
Ved en forventelig gradvis udfasning af en stor
del af den nuværende kraftværkskapacitet har de
eksisterende kraftværker, set fra et landskabeligt
perspektiv, en række udfordringer, men også
potentialer i forhold fornyelse, fremtidssikring og
genanvendelse. Nedenfor er skitseret hovedproblemstillingerne:
Udfordringer:
• Mulighed for store områder med forurenet jord
i større eller mindre grad, som ikke umiddelbart
kan overgå til anden, mere følsom anvendelse.
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• Store, teknisk meget specialiserede bygningskomplekser, fx med anlæg til håndtering af
indskibning af råstoffer, transportbånd, kraftenheder, skorstene, filtreringsanlæg osv., som ikke
umiddelbart kan anvendes til andre formål, og
som kræver store økonomiske ressourcer for at
afvikle og nedlukke (note 1).
Potentialer:
• Udnyttelse af kraftværksområdernes kapacitet
til at rumme komplekse samlinger af arealkrævende tekniske energianlæg.
• Inden for arealerne en gradvis udvikling af nye
arealkrævende anvendelser i takt med en afvikling af udtjente funktioner og anlæg.
• En strategi for at afskærme forurenende anlæg,
når arealer skal anvendes til grøn energi og ved
udfasning af fx forurenende anvendelser, hvis der
med fordel kan være offentlig adgang til områderne.
Konkret kan henvises til en generel vurdering af
restlevetid for alle centrale kraftværker (kilde 6) og
undersøgelser i forbindelse med levetidsforlængelse af Kyndbyværket, begge udført af Rambøll.
I forhold til perspektivering til lignende komplekse
genanvendelsesproblematikker kan henvises til
Forsvarets arbejde med at afhænde kaserner og
øvelsesterræner, som i forbindelse med Forsvarsforlig er taget ud af drift. Forsvarets arealer og
bygninger rummer generelt også problematikker i
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forhold til nyttiggørelse af arealer med forurening,
ældre bygninger af varierende teknisk og arkitektonisk værdi, og specialiserede anlæg og bygninger.
Erfaringerne peger på en genanvendelse/nyttiggørelse/afvikling som i høj grad afhænger af de
lokale forudsætninger, ønsker og behov sammenholdt med en overordret strategi om fx landskabsog naturvaretagelse.
Råstofgrave og losse- og fyldpladser som arealressourcer i landskabet for lokalisering
Der ses i dag nogle få eksempler på, at færdigudgravede råstofgrave er genanvendt til lokalisering
af arealkrævende lageranlæg (damlager) i forbindelse solfangeranlæg.
Desuden har Region Hovedstaden sonderinger i
gang om genanvendelse af yderligere råstofgrave
til energilagre.
Grundlæggende er der to delvist modsatrettede
hensyn i afvejningen af de færdigudgravede
råstofgraves rolle i landskabet:
• Der er i Danmark en lang tradition for at lade
råstofgrave overgå til natur- og friluftsinteresser ved enten fastholdelse eller genskabelse af
råstofgravene som naturområder med et større
eller mindre indslag af friluftsformål,
• Med nye arealkrævende energianlæg, som netop kræver et hul i jorden med så lille overflade
som muligt, kan en råstofgrav i landskabelig
sammenhæng være en oplagt lokalitet at lokali-

sere damlagre i. Genanvendelse af råstofgrave vil
skåne andre landskaber for at blive inddraget til
tekniske anlæg.
Tilsvarende findes der en del losse-og fyldpladser
rundt omkring i Danmark, som er udtjente i forhold
til deres oprindelige funktion, enten fordi de er
fuldt udnyttede eller fordi de er blevet unødvendige. Lossepladserne har forskellig historik i forhold
til affaldstyper og dermed også kompleksitet og
fare. Generelt er det kostbart at slutafdække lossepladser.

På grund af de mange losse- og fyldpladser vurderes det fornuftigt at afsøge mulighederne for at
genanvende dem til energianlæg fx ved at lave en
kontrolleret omdisponering af affaldet for at skabe
plads til fx at etablere et damlager.

Ovenfor: Cykeltur i det danske landskab

I et samarbejde mellem statslige miljømyndigheder, region, kommuner, ejere og forsyningsselskaber vil de reelle potentialer, svagheder, udfordringer og barrierer ved genanvendelse af råstofgrave
og losse- og fyldpladser til energianlæg kunne
belyses.

Note 1: Med ”restlevetider” forstås den tekniske restlevetid målt i år, der er vurderet at være tilbage for værket før nødvendig
levetidsforlængelse, forudsat en normal vedligeholdelse og fortsættelse af nuværende driftsform.
Af de nuværende 11 værker er en forsigtig vurdering, at 6 værker vil være i daglig drift i 2024 (Studstrupværket, Skærbækværket, Avedøreværket 2, Nordjyllandsværket, Amagerværket og Randersværket) og at Kyndbyværket vedligeholdt til drift vil
fungere meget få timer årligt som national back-up, hvis alt andet svigter.
Den estimerede restlevetid for Studstrupværket er ca. 15 år, for Skærbækværket ca. 15-20 år, for Avedøreværket 2 ca. 14-20 år,
for Nordjyllandsværket ca. 12-15 år, for Amagerværket mere end 25 år, for Randersværket ca. 20 år og for Kyndbyværket ”rigtig
mange år” (mere end 20 år).
Ud af de i alt måske 7 resterende centrale kraftværker i 2024 vurderes kun tre værker, Amagerværket, Randersværket og
Kyndbyværket, at have restlevetider på 20 år eller mere (kilde 6).

Modstående side:: Udsigt over
lossepladssektioner: Henholdsvis aktiv og igangværende
afdækning af losseplads.
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Modstående side: Udsigt over
reetableret fyldplads

Rekreative og naturmæssige perspektiver ved
de vedvarende tekniske energianlæg
Uanset hvor de tekniske energianlæg lokaliseres
eller samlokaliseres er det et væsentligt landskabshensyn at arbejde konkret med mulighederne for at
skabe offentlige adgange og oplevelsesmuligheder
i tilknytning til etableringen og udvikling af anlæggene, ikke mindst fordi de fleste vedvarende energianlæg ikke på samme måde som kraftværksområder m.v. er farlige at opholde sig i nærheden af.

for at sikre sig, at der med udbygningen med nye
tekniske energianlæg ikke overlades en større
oprydningsopgave til kommende generationer.

Der kunne med fordel udvikles et katalog af rekreative og friluftsmæssige anvendelser, som kan
indgå i anlæg eller udvikling af energianlæg fra fx
udsigtsplatforme og stier langs periferien af anlægget til besøgscentre og oplevelsesanlæg som del af
anlægget.

I fremtiden vil det formentlig også i stigende grad
være nødvendigt at tænke fraktionering og genbrug ind i anlæggene, allerede i forbindelse med
opstillingen.

Et samarbejde mellem staten, regioner og natur- og
friluftsorganisationer ville kunne bidrage med et
mere præcist billede af muligheder og udfordringer i forhold til at indarbejde rekreative og naturmæssige perspektiver i arbejdet med de tekniske
energianlæg.
Der er også behov for at se på muligheden af, at
der ved inddragelse af potentielle arealer til naturog landskabsformål, blev kompenseret for tabet
ved at etablere naturgenopretning på et andet
areal.
Perspektivering om efterbehandlingsplan for
reversible anlæg
De eksisterende tekniske energianlæg, som
vindmøller, solceller, solfangere, arealkrævende lageranlæg og biogasanlæg, og de, der etableres i de
kommende år vurderes (jf. konklusionerne i afsnit
2) i varierende grad at være reversible anlæg. I alle
tilfælde vurderes hovedparten at være langt mere
reversible end fx kraftværksområder. Samtidigt vil
en stor del af anlæggene formentlig være midlertidige anlæg med en relativ kort levetid, før de skal
fornyes eller skrottes.
Der er derfor behov for at gøre sig nogle overvejelser omkring de videre perspektiver for fjernelsen,
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Man kunne fx forestille sig, at der generelt i byggetilladelser blev indarbejdet krav om sikkerhedsstillelse for fjernelse af anlæg på linje med de
krav, der stilles til nye havneanlæg på søterritoriet.
Alternativt, at der blev indgået frivillige aftaler om,
hvordan arealet skal se ud efter en årrække.

Kravet om sikkerhedsstillelse ville formentlig
skulle belyses i samarbejde mellem overordnede
statslige myndigheder, også set i lyset af afgiftsstrukturer m.v.

Tekniske energianlæg i landskabet 65

Ordforklaring
Tekniske energianlæg
I nærværende rapport er den betegnelse brugt i bred forstand om energiproducerende anlæg og deres
tilknyttede funktioner, fx:
•
•
•
•
•
•
•

Solfangeranlæg, evt. med tilhørende lagertanke og damlagre,
Vindmøller og solceller, herunder transformerstationer og brintproduktion fra el,
Kraftværker, både centrale og decentrale kraftværker,
Geotermiske anlæg og andre lignende varmeproducerende anlæg,
Raffineringsanlæg til fx raffinering af biogas til naturgasnettet,
Alle typer af opbevaringssiloer, tanke og åbne lagre af råstoffer til energiproduktionen,
Biogasanlæg, herunder fx methanproduktion fra CO2, jordløse husdyrbrug og sorteringsanlæg for
husholdningsaffald.

Grundlast
Den grundlæggende energiproduktion af fx strøm og varme til et givent opland af forbrugere.
Spidslast
Produktion af energi i ”spidstimer”, hvor der er uforholdsmæssigt stort pres fra aftagerne. Det kunne fx
være ved almindelig spisetid eller juleaften, når størstedelen af alle husstande har flæskesteg eller and i
ovnen, samtidig med at alle kogeblus er i gang.
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Bilag: Kortlægning
Som en del af analysen af tekniske energianlæg er der lavet en kortlægning af eksisterende anlæg.
Kortlægningen indeholder både kendte temaer og nye korttemaer, som er genereret i et samarbejde
mellem Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma og Naturstyrelsen, bl.a. ved anvendelse af data stillet til rådighed for projektet af Energinet.dk.
Samarbejde om kortlægningen
Geodatastyrelsen og Energistyrelsen har været involveret i samarbejdet om kortlægning af solcelleanlæg
som henholdsvis samarbejdspartner og myndighed.
Dansk Fjernvarme har stillet oplysninger til rådighed om solfangeranlæg.
Indhold i kortlægningen
Kortlægningen har dannet grundlag for at kunne skabe et samlet overblik over lokaliseringen af eksisterende tekniske energianlæg og tværgående analyser af tendenser i lokaliseringen og udpegning af
potentialer for samtænkning af lokalisering af energianlæg på tværs af:
Tema 1: Vedvarende energikilder som ressource for lokalisering
Tema 2: Eksisterende ledningsanlæg som ressource for lokalisering
Tema 3: Eksisterende VE-enheder som ressource for samlokalisering
Tema 4: Bevaringsværdige landskaber som begrænsning for lokalisering
Tema 5: Råstofområder og losse- og fyldpladser som ressource for lokalisering i det åbne land
Kortlægningen har således dannet grundlag for rapportens analyser og scenarier.

Modstående side:: Anlægsarbejder i forbindelse med
etablering af damlager.
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Oversigt over de 5 temaer i kortlægningen af de større tekniske energianlæg i Danmark:
Tema 1: Ressourcer i forhold til lokalisering af energianlæg i landskabet – vedvarende
energikilder
Kort 1: Husdyrhold (biogas)
Kort 2: Vindressourcer (vindmøller)
Kort 3: Solressourcer (solceller)
Tema 2: Ressourcer i forhold til lokalisering af energianlæg i landskabet – eksisterende
ledningsanlæg
Ledningsanlæg (større anlæg):
Kort 4: Elledninger (vindmøller og solceller)
Kort 5: Gasledninger (biogas)
Kort 6: Fjernvarmeledninger (solfanger)
Tema 3: Eksisterende vedvarende energiproducerende enheder
Kort 7: Biogas
Kort 8: Vindmøller
Kort 9: Solceller
Kort 10: Solfangere
Tema 4: Begrænsning for lokalisering - Bevaringsværdige landskaber
Kort 11: Bevaringsværdige landskaber
Kort 12: Større, sammenhængende landskaber
Tema 5: Potentielle lokaliseringsressourcer i det åbne land
Kort 13: Råstofområder
Kort 14: Losse- og fyldpladser
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Tema 1 - Vedvarende energiressourcer
Kort 1: Husdyrbrug

Bemærkninger:
Meget høj koncentration af husdyrbrug i den vestlige del af Jylland 2014.
Tema 1 - Vedvarende energiressourcer
Kort 2: Vindressourcer

Bemærkninger:
Kort over vindressourcerne i 100 meters højde. Med de nye store møller med en totalhøjde på
150 meter er de geografiske forskelle i vindressourcer mindre afgørende for lokalisering af
vindmøller, 1999.
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Tema 1 - Vedvarende energiressourcer
Kort 3: Solenergiressourcer

Bemærkninger:
Kort over solenergiressourcer giver en fornemmelse af, hvor de isoleret set mest fordelagtige
placeringer er for solcelleanlæg. Solskinstimerne er ikke afgørende for placering af
solenergianlæg 2011. Enhederne er kWh pr. m2.
Tema 2 - Eksisterende infrastruktur
Kort 4: El-net

Bemærkninger:
Overblik over hovedledninger og bi-ledninger på el-nettet 2013.
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Tema 2 - Eksisterende infrastruktur
Kort 5: Gasnet

Bemærkninger:
Overblik over hovedledninger og bi-ledninger på gas-nettet 2013.
Tema 2 - Eksisterende infrastruktur
Kort 6: Fjernvarmenet

Bemærkninger:
Overblik over byer med fjernvarme 2014.
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Tema 3 - Eksisterende vedvarende energiproducerende enheder
Kort 7: Biogas

Bemærkninger:
Fremstilling af sammenhængen mellem biogasanlæg og intensitet i husdyrbrug 2014.
Tema 3 - Eksisterende vedvarende energiproducerende enheder
Kort 8: Vindmøller

Bemærkninger:
Fremstilling af sammenhængen mellem vindressourcer (1999) og vindmøller 2014.
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Tema 3 - Eksisterende vedvarende energiproducerende enheder
Kort 9: Solceller

Bemærkninger:
Overblik over lokalisering af solcelleanlæg i Danmark 2014. Der er desuden en del nye anlæg på
vej, hvorfor der er tale om et øjebliksbillede.
Tema 3 - Eksisterende vedvarende energiproducerende enheder
Kort 10: Solfangere

Bemærkninger:
Udbredelsen af solfangeranlæg 2014 (ikke komplet oversigt).
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Tema 4 – Bevaringsværdige landskaber
Kort 11: Bevaringsværdige landskaber

Bemærkninger:
Bevaringsværdige landskaber i Danmark 2014.
Tema 4 – Bevaringsværdige landskaber
Kort 12: Større, sammenhængende landskaber

Bemærkninger:
Større, sammenhængende landskaber i Danmark 2014.
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Tema 5 – Potentielle lokaliseringsressourcer i det åbne land
Kort 13: Grusgrave

Bemærkninger:
Lokaliseringen af råstofområder set i sammenhæng med eksisterende fjernvarmeområder
2014.
Tema 5 – Potentielle lokaliseringsressourcer i det åbne land
Kort 14: Losse- og fyldpladser

Bemærkninger:
Lokaliseringen af fyld- og lossepladser set i sammenhæng med eksisterende
fjernvarmeområder 2014.
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Appendix: Dialog om
planlægning for tekniske energianlæg
Anbefalinger om indsatser
Der er fortsat mange uafdækkede problemstillinger i forhold til landskabsindpasning af tekniske energianlæg. Rapporten skulle gerne give et godt afsæt til den brede videre dialog om virkemidler og realisering
af den gode indpasning af nødvendige tekniske energianlæg i landskabet.
Det følgende er en række udvalgte fokuspunkter, som den videre dialog evt. kan omfatte:
1. Energiplanlægningen i et helhedsperspektiv – også gerne på tværs af kommuner. Har myndigheder og aktører de rette virkemidler i forhold til at sikre en helhedsorienteret energiplanlægning? Er det
et mål i sig selv at planlægningen sikrer en koncentration af anlæg visse steder, som samtidig kan sikre,
at andre landskaber kan friholdes helt for tekniske energianlæg? Og hvordan kan anlæggene koncentreres på den bedst arkitektonisk/ landskabelige måde?
2. Erstatningsarealer for tekniske energianlæg
Undersøge muligheder og perspektiver i forhold til at give kommunerne virkemidler til at kompensere
for en oplevelse af, at opstillingen af de tekniske bæredygtige energianlæg vil bevirke forringelser i bredere forstand af landskabelige værdier. Det kan være tiltag på kommunale arealer, som f.eks. landskabspleje, arealpleje, naturstier og lignende.
3. Muligheder for rekreation og natur i forbindelse med etablering af energianlæg
Et samarbejde mellem staten, regioner og friluftsorganisationer vil kunne bidrage med et mere præcist
billede af muligheder og udfordringer i forhold til at indarbejde rekreative og naturmæssige perspektiver i arbejdet med de tekniske energianlæg.
4. Genanvendelse af tekniske erhvervsarealer til energianlæg
Et eventuelt nærmere samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og ejere vil konkret kunne belyse
de reelle potentialer, svagheder, udfordringer og barrierer for genanvendelse af eksisterende udtjente
arealer til nye tekniske energianlæg.
5. Genanvendelse af råstofgrave og losse-og fyldpladser til energianlæg
Et samarbejde mellem statslige miljømyndigheder, region, kommuner, ejere og forsyningsselskaber vil
kunne belyses de reelle potentialer, svagheder, udfordringer og barrierer ved genanvendelse af råstofgrave og losse- og fyldpladser til energianlæg.
6. Nationale energiparker – er det ønskeligt og er det en mulighed?
Undersøge muligheder og perspektiver for udbud af et antal nationale energiparker, hvor sigtet er en
god landskabsindpasning og et højt energiudbytte i kombination med formidling og oplevelsesmuligheder.
7. Samtænkning af infrastruktur og energianlæg
Med reference til trafikanlæg i Holland kunne perspektiverne og udfordringerne ved samtænkning af
energianlæg med veje, jernbaner, støjafskærmninger og andre linjeanlæg undersøges.
8. Krav om nedlukning og sikkerhedsstillelse i forbindelse med etablering af energianlæg
Muligheder for krav om sikkerhedsstillelse vil kunne belyses i samarbejde mellem statslige myndigheder, også set i lyset af afgiftsstrukturer m.v.
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