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Landzonetilladelse til at etablere solceller på Peberholm 

Øresundsbro Konsortiet (ØSB) har søgt om at etablere 2,5 ha solceller på Peberholm. 

Det ansøgte kræver landzonetilladelse. På udvalgsmødet d. 7. juni, meddelte Bygge- 

og Ejendomsudvalget landzonetilladelse til det ansøgte.  

 

Landzonetilladelse  

Med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, meddeles der landzonetilladelse til at etablere 

2,5 ha solceller på Peberholm, et teknikhus på op til 50 m2 og en byggeplads på 0,3 ha, 

som ansøgt.  

 

Indstilling til Bygge- og Ejendomsudvalget og bilag i sagen kan findes på følgende link, 

under punkt 15:  

https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=46987456-6b7b-

4fac-9791-2d7946fe2bc1 

(det kan være nødvendigt at kopiere linket over i din webbrowser) 

 

Etablering af solcelleanlægget vil kræve byggetilladelse, såfremt teknikhuset er over 30 

m2 eller har en højde på over 3 m. 

 

Uddybende bemærkninger 

ØSB ønsker at etablere solceller på ca. 2,5 ha, beliggende i et fladt område på 

Peberholm mellem Øresundsmotorvejen og jernbanen. Projektet består af 2 etaper, 

hvor etape 1 forventes etableret i 2022, og etape 2 forventes igangsat i 2023. 

Solcelleanlægget vil forsyne ØSBs anlæg og faciliteter med energi.  

 

Samlet forventes anlægget at kunne producere op til 4 MW. Til anlægget etableres der 

et teknikhus mellem etape 1 og 2 med en størrelse på op til 50 m2. Solcellerne vil være 

refleksbehandlet med en dokumenteret lysrefleksionsværdi på maksimalt 7 procent. 

Anlægget vil være synligt fra motorvej og jernbane, men vil ikke medføre visuelle gener. 
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Vest for etape 1 etableres byggepladsen i forbindelse med opsætning af 

solcelleanlæggene. Byggepladsen vil have en størrelse på ca. 0,3 ha og indeholde 

maskiner, oplag, skurvogne o.l. Pladsen bliver ikke befæstet. 

 
EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000 

Peberholm og det tilgrænsende vandområde indgår som en del af Natura 2000 område 

142 – Saltholm og omliggende hav. Natura 2000 området består af habitatområde nr. 

126 og fuglebeskyttelsesområde nr. 110. 

 

ØSB har som bilag til deres ansøgning udarbejdet en bilag IV artsvurdering og en 

Natura 2000 væsentlighedsvurdering. 

 

Opsummeret konkluderer artsvurderingen og væsentlighedsvurderingen følgende: 

 

• Etablering af solceller vurderes ikke at påvirke Peberholms artsdiversitet, idet 

området ikke rummer arter, der ikke findes andre steder på øen. 

• Der er ikke registreret bilag IV arter i projektområdet. 

• Peberholm vurderes ikke at rumme ynglende bestande af flagermus. 

• At projektområdet ikke vil påvirke den grønbroget tudse negativt i forbindelse 

med etablering og drift af solcelleanlæg. 

• Projektområdet berører ikke vigtige yngle- eller rastelokationer for de 

ynglefugle, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

• At det ønskede solcelleanlæg og byggeplads hverken under etablering eller 

drift vil påvirke Natura 2000-området N142 ”Saltholm og omkringliggende hav”, 

bestående af Habitatområde H126 og Fuglebeskyttelsesområde F110 

væsentligt negativt. 

 

Teknisk Forvaltning har gennemgået den fremsendte artsvurdering og 

væsentlighedsvurdering og vurderer i tråd med ØSB, at solcelleprojektet ikke vil berøre 

bilag IV arter eller påvirke Natura 2000, habitat- og fuglebeskyttelsesområdet 

væsentligt negativt. Vurderingerne er yderligere baseret på rapporten "Naturen på 

Peberholm", der redegør for naturens udvikling på Peberholm de sidste 20 år, der er 

opstået uden regulering af dens rammer. Der har siden 2001 årligt været foretaget 

registreringer af udviklingen på øen.  

 
Strandbeskyttelseslinjen 

Hele Peberholm er beliggende i strandbeskyttelseslinjen. Etablering af konstruktioner, 

byggeri eller anlæg i strandbeskyttelseslinjen forudsætter, at Kystdirektoratet meddeler 

dispensation fra § 15 i Naturbeskyttelsesloven. 

 

ØSB har fremsendt en separat ansøgning til Kystdirektoratet, der d. 18. maj 2022 har 

meddelt dispensation. 

 
Kystnærhedszonen 

Planloven tilsigter, at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og 

landskabelig værdi. Kystnærhedszonen er i udgangspunktet en 3 km bred 

planlægningszone langs kysten i landzone og sommerhusområder. Af denne årsag er 

hele Peberholm beliggende i kystnærhedszonen, hvorfor der skal redegøres for 

projektets indvirkning på denne.  

 

I den konkrete sag vurderer Forvaltningen, at der er tale om særlige planmæssige 

omstændigheder i kystnærhedszonen. Peberholm er etableret som en kunstig ø i årene 

1995-2000 som en del af Øresundsforbindelsen. Peberholms primære formål er derfor 
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en trafik/teknisk infrastrukturanlæg, hvor tunnel og jernbane forbindes til 

Øresundsbroen. Øen kan derfor betragtes som værende både en nyere 

menneskeskabt ø og kyst, der ikke kan sidestilles med Danmarks naturlige og åbne 

kystlandskab. Derudover er Peberholm ikke offentlig tilgængelig og kan derfor ikke 

benyttes rekreativt som hovedparten af Danmarks kyst. Hertil placeres 

solcelleanlægget mellem motorvej og jernbane. Eftersom at øen er en del af et allerede 

etableret større teknisk anlæg ved Øresundsforbindelsen, vurderes etablering af 

solceller i den konkrete sag ikke at påvirke kysten ved Peberholm væsentligt. 

 
Vurdering af projektet 

Da projektet ikke vurderes at påvirke Natura 2000, habitat- og 

fuglebeskyttelsesområdet eller kystnærhedszonen og har en størrelse på 2,5 ha, 

vurderer Forvaltningen, at det ikke skal Miljøkonsekvensvurderes. Etablering af 

solceller på Peberholm vurderes at være et gavnligt tiltag for at forsyne ØSB med 

bæredygtig energi. 

 
Naboorientering 

Ansøgningen er sendt i orientering i to uger til berørte myndigheder og parter, jf. § 35, 

stk. 4 i planloven. CPH Lufthavn har fremsendt bemærkninger, der ikke har givet 

anledning til ændringer. 

 
Klage  
Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet. En klage vil have 
opsættende virkning. På følgende link findes en klagevejledning:  
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/vil-du-klage/  

(det kan være nødvendigt at kopiere linket over i din webbrowser) 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 

Teknisk chef 

  

 /  

  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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