
Udfordringer
• Landskabelige påvirkninger: Anlæg kan pakkes ind 

men aldrig skjules helt.

• Nabobebyggelser (NIMB)

• Øvrige arealinteresser – umuligt at finde områder, 
der ikke er omfattet af andre interesser.

Hvad kan vi gøre?
• Fastlægge et ambitionsniveau for VE-produktion.

• Fastsætte retningslinjer for udformning og placering 
af solceller, herunder prioritering ift. andre arealinte-
resser. 

• Indkalde forslag til nye solcelleparker.

Status
Folketinget har beslutning, at elproduktionen fra sol 
og vind skal firedobles (til ialt 50 TWh) frem mod 2030, 
bl.a. ved solcelleparker i hovedstadsområdet.

Tidligere beslutninger
Budgetaftale 2023-2026: 

• Hillerød Kommune skal være CO2-fri før 2050, og 
have CO2-fri energiforsyning før 2035.

• Der igangsættes planlægning for solcelleanlæg og 
Power-to-X.

Oktober 2022: ABT og ØU indmeldte to områder som 
mulige fremtidige statslige energiparker. 

Målsætning ift. areal: Hvis Hillerød skal dække en andel 
svarende til kommunens areal (249 GWh)

Potentialer
• Solcellepark på 200 ha kan dække 75 % af strøm-

forbruget i hele kommunen – Power-to-X-anlæg 
kan dog bruge det meste af strømmen.

• VE-loven indeholder kompensationsordninger for 
naboer samt ‘grøn pulje’ der giver penge tilbage til 
lokalsamfundet.

• KL har peget på yderligere bonusordninger som 
fx mulighed for medejerskaber eller billig strøm.

Grøn pulje
Kommunalbestyrelsen kan prioritere at give tilsagn 
om tilskud fra grøn pulje til følgende kommunale 
tiltag:

• Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg

• Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen

• Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg

• Projekter vedrørende tiltag i kommunen

Værktøjer
Udarbejde retningslinjer til kommuneplanen for pla-
cering og udformning af solcelleparker.

Indkalde arealønsker til nye solcelleparker.

Behandle lokalplanansøgninger.

Strategisk energi- og var-
meplan samt klimaplan 
(DK2020) 
Ambitionsniveau for vedvarende energi kan fastlægges 
i kommende strategisk energi- og varmeplan samt kli-
maplan (DK2020).

Solcelleparker

Beskyttelsesinteresser 
og ønsker til solcelleparker

Kortet viser en oversigt over arealinteresser i kommunen. Interesserne er inddelt i 5 niveauer, alt efter hvor meget for-
valtningen vurderer, at arealinteressen konflikter med muligheden for et opføre solceller. Niveau 1 er restriktioner som 
kommunen i udgangspunkt ikke kan påvirke (fx Natura 2000 områder) og niveau 5 er de arealer, hvor der ikke findes 
nogle interesser, der taler i mod solceller. I niveau 2-4 er fx udpegninger fra Kommuneplan 2021, som kan være i mod-
strid med etablering af solcelle anlæg. Det er fx værdifuldt landskab, kulturmiljøer mv. Kortet markerer også de områ-
der, hvor der er konkrete ønsker fra European Energy og BeGreen om at etablere solceller.


