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Der ansøges af Better Energy om tilladelse efter vandløbslovens §17 om
regulering af vandløb.

Baggrund
Better Energy agter på baggrund af Lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup i 20. december 2021
starten af 2022 at etablere et solcelleanlæg inden for lokalplanområdet, som
berører det rørlagte, beskyttede, private vandløb vist på kortet nedenfor.

Figur 1: Oversigt med den eksisterende registrering af vandløb, mellem Odensevej og
Ravnekærvej.

I forbindelse med etableringen af solcelleanlægget ønskes det inden for lokalplanområdet at udskifte rørene så de ikke ligger i selve byggefeltet for solcelleborde.
Projektbeskrivelse
Solcellemodulerne har en højde på maksimalt 3 m målt fra terræn. De vil blive
placeret i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. Solcelleanlæg
placeres på stativer (solcelleborde med ben), hvor stålprofiler bankes i jorden.
Omkring 118 meter af den rørlagt del ønkes omlagt til udenfor området med ben til
de fremtidige solcelleborde. Det giver en omlagt længde på 75 meter. Se figur 2.
Det eksisterende vandløb er rørlagt med Ø400 betonrør (se figur 3) af 1 meters
længde, forskudte samlinger fyldt op med sten.
Det planlægges at udskifte med Ø400 plastrør.
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Figur 2: Ønsket omlagt strækning, samt eksisterende forhold

Placering er søgt og målt med GPS der hvor den ikke er frigravet. Placeringen som
angivet på Figur 2 er som målt og må derfor anses som værende mere retvisende
end offentligt tilgængelige data.
bilag A beskrevne.

Figur 3: Billede af eksisterende rør som fundet ved udgravning i forbindelse med etablering af
solcellepark

Rørdimensionerne bibeholdes fra det eksisterende vandløb, så vandløbets funktion
og vandføringsevne bibeholdes.
Det endelige projekt tilpasses de eksisterende forhold.
Faldet på den omlagte strækning bliver en smule større grundet omlæggelsens
formindskede længde.
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Ejendomme
Vandløbet løber på: matr.nr. 1i og 1m Egerup By, Gamtofte
matr.nr. 7a, 8f og 30, Ebberup By, Kærum
matr.nr. 7d, Voldbro, Gamtofte
Omlægningen omhandler dog kun matr.nr. 1i og 1m Egerup By, Gamtofte.
Benævnte matrikler er helt eller delvist omfattet af lokalplan for solceller.
Omlægningen ønskes kun lavet inden for lokalplanområdet for solceller og Better
Energy lejer arealet til solceller på baggrund af tinglyst 30-årig lejekontrakt.
Omlægningen ændrer ikke på muligheden for afvanding fra oplandet hverken
under anlæg eller drift af solcelleanlægget. Dette sikres ved overpumpning under
anlægsarbejdet, samt dimensionering og fald af det nye anlæg.
Udgifter og tidsplan
Der forventes en anlægsperiode til omlægning af vandløbene på cirka 1 uge og
arbejdet forventes igangsat umiddelbart efter opnået tilladelse.
Alle udgifter til projektet afholdes af Better Energy.
Solcelleanlægget skal nettilsluttes i 2022, og kræver en byggeperiode på omkring 6
måneder. Etableringen af en del af projektet afventer omlægning af vandløbet, som
derfor ønskes igangsat hurtigst muligt, så snart tilladelse til regulering foreligger.
Jeg håber derfor, at I vil se positivt på ovenstående ansøgning og har mulighed for
at prioritere den, da tilladelsen således har stor betydning for opførelsen af
solcelleanlægget.
Hvis I har behov for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte mig.
Med Venlig Hilsen
Niclas Horn

3

