Et solcelleanlæg ved Bisgaard – hvorfor, og hvad er fakta?
Af Anders D. Lassen, Bra/ngsborg Gods.
opdateret oktober 2020
Ansøgningen om et solcelleanlæg ved Bisgaard drø<es ivrigt i Samsø Posten og på de sociale medier. Men hvad er
egentlig op og ned i sagen? Det vil jeg i det følgende gerne forsøge at tydeliggøre, så misforståelser m.v. undgås i
den videre debat.
Hvorfor et solcelleanlæg på Samsø?
Samsø Kommune har en overordnet plan om, at Samsø skal være fossilfri i 2030. Skal deLe mål nås, er bl.a. mere
solenergi et nødvendigt middel. Det har i debaLen været hævdet, at Samsøs nuværende strømforbrug fuldt ud
dækkes af vindenergi. I en Nme for Nme betragtning er deLe dog ikke Nlfældet, idet en mindre blæsende dag
fakNsk giver øen et underskud af strøm.
Generelt vil fremNden i et fossilfrit samfund (Samsø 2030, Danmark 2050) medføre et langt større behov for
energirigNg strøm Nl dækning af det nuværende fossile brændstoﬀorbrug. Et solcelleanlæg ved Bisgaard vil
således være et både væsentligt og nødvendigt bidrag Nl denne proces.
Medfører solcelleanlægget genskin og støj?
DebaLen har også omhandlet, hvorvidt der er risiko for genskin og støjgener for anlæggets naboer. HerNl skal
understreges, at jeg forventer en minimal risiko for genskin – svarende Nl det, man ser ved f.eks. sort asfalt eller en
græsmark. Endvidere anNreﬂeksbehandles solcellerne, så eventuelle reﬂeksioner og produkNonstab minimeres.
Genskin og reﬂeksioner er således heller ikke ønskelige parametre for selve produkNonen.
Derudover skal fremhæves, at anlægget ikke medfører støjgener. Solceller i sig selv genererer ikke støj, og
anlæggets 20 invertere (der omsNller jævnstrøm Nl vekselstrøm) placeres mod midten af anlægget og således væk
fra bebyggelse. Inverternes kildestøj er endvidere lav og vil med de givne afstande ikke kunne høres af naboerne.
Solcelleanlægget ne/lsluLes Nl 60 kVneLet, gennem en 60 kV step-up transformer, der opsNlles inde i
solcelleparken, herfra trækkes et jodkabel Nl den eksisterende transformerstaNon ved Vadstrup. Herved sikres, at
transformerstøjen ikke vil være højere hos naboerne, end den støj der i dag kommer herfra.
I Nllæg Nl ovenstående skal nævnes, at den valgte placering ved Vadstrup skyldes det nødvendige
Nlslutningspunkt, som er transformatoren øst for Vadstrup.
Hvad får lokalbefolkningen ud af solcellerne?
Solcelleanlæggets hovedejer vil være det lokale, andelsejede energiselskab NRGi. I forbindelse med opdateringen
af VE-loven skal ejeren yde et engangsbeløb Nl en grøn pulje, hvor formålet blandt andet kan være at yde Nlskud,
e<er ansøgning, Nl energibesparende Nltag. Den grønne pulje reguleres og administreres af Samsø Kommune.
Beløbssatsen på den grønne pulje er fastsat ved lov (bekendtgørelse 125 af 7. februar 2020) Nl 30.000 kr./MW. Et
beløb, som med et nyt lovforslag forventes øget Nl 40.000 kr. /MW ved årsski<et 20/21. Den grønne puljes formål
skulle således gerne Nlvejebringe væsentlige aﬂedte eﬀekter, såsom sparet CO2 og øget beskæ<igelse Nl bl.a. øens
håndværkere.
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Hvor stort bliver anlægget, og hvad sker der med adgangsforhold, fredninger osv.?
1: Det ansøgte areal er på ca. 64 hektar, og højden på solcellerne bliver max. 2,5 meter. Det ansøgte areal er
således nu reduceret med marken umiddelbart nord og vest for Vadstrup, ligesom arealet ved Østerby reduceres
(en samlet reducering på i alt ca. 36 hektar i forhold Hl det oprindelige forslag).
2: Der bliver min. 200 meter fra Østerby bebyggelse Hl solcelleanlægget.
3: Der plantes levende hegn Hl afskærmning rundt om hele anlægget.
4: Oﬀentlig adgang som nu Hl Bjælkerenden - herfra mod nord på nyetableret vej under el-tracen.
5: Der HlknyPes får Hl afgræsning af området (helst økologiske, hvis det kan skaﬀes på øen).
6: Der etableres fårehegn (med adgangslåger) med tre glaPe tråde som på Nordby Hede.
7: Biodiversitet - græsset mellem solcellerne afgræsses af får, hvilket giver en bredere diversitet end konvenHonelt
landbrug. Etablering af solcelleanlægget forventes dermed at have en posiHv eﬀekt på ﬂora og fauna, idet
konvenHonel opdyrkning af jorden ophører, og den afskærmende beplantning vil give mulighed for ly, læ og føde
Hl faunaen i området. Solcelleanlægget vil desuden, idet planteavlen indsHlles, mindske eventuel
kvælstofudledning Hl vandmiljøet og udledning af pesHcidrester.

Hele planforslaget, som er i høring i perioden 5. oktober Hl 28. december 2020, kan ses her:
hPps://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/oﬀentliggoerelse-af-planforslag-for-solcelleanlaegved-bisgaard-med-Hlhoerende-miljoevurdering
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