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Introduktion

Better Energy er et dansk energiselskab, der udvikler, bygger, ejer og driver 

solcelleparker i Danmark, Sverige og Polen. 

Der anvendes en helhedsorienteret tilgang og kommercielt fungerbare løsninger, der 

kan skaleres og integreres i vores samfund. 

Via vores biodiversitetsprogram arbejder vi målrettet på at forbedre miljøkvaliteten 

og biodiversiteten på de arealer, vi ejer og lejer. 



Solkraft i Danmark

Der er bygget ca. 1 GW solcelleparker over de seneste ca. 5 år. Størstedelen af disse er bygget med statsstøtte, hvilket der ikke 

forventes på fremtidige parker, da teknologien er blevet konkurrencedygtig.

Der er yderligere ca. 0,8 GW solcelleparker med lokalplan, der forventes bygget indenfor de næste 1-3 år. Det tilsvarer et areal på 

ca. 900 ha.

Der er yderligere ca. 4,7 GW solcelleparker i lokalplansproces, der med myndighedsgodkendelser på plads kan bygges over de 

næste 2-5 år. Det svarer til et areal på ca. 5.000 ha.

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har anslået et behov for ca. 9-10 GW solcelleparker inden 2030 for at nå de danske 

klimamål om 70% reduktion af CO2-udledning. 

Behovet for solkraft, der er den mest konkurrencedygtige danske VE-kilde, kan potentielt være endnu større, hvis elektrificeringen 

stiger mere end forventet eller hvis forventningen om 4,3 GW havvind og 1,7 GW helt eller delvist ikke kan realiseres.



Danske kommuner med VE-match under 50%

Behovet for grøn energi er stort i Danmark, hvor der i 73 ud af 98 kommuner er mindre end 50% VE-produktion (sol og vind) i 

forhold til det samlede forbrug inden for kommunegrænsen. 



Placering af solcelleparker

Kriterier der indgår ved udpegning af egnede arealer til solcelleparker:

• Jordpriser

• Arealbindinger

• Topografi

• Demografi

• Solindstråling

• Det kollektive elnet

• Miljømæssige synergier:
• Grundvandsbeskyttelse

• Natur og biodiversitet

• Vådområder

Alle Better Energys solcelleparker drives uden nogen former for sprøjtemidler og afgræsses af får i samarbejde 

med lokale fåreavlere. 

Via vores biodiversitetsprogram måles og overvåges biodiversiteten vha. metodikken anvendt i Biological

Diversity Protocol.
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Potentialet for solcelleparker 
på lavbundsjord

Den nuværende støtteordning til udtagning af lavbundsarealer har haft 

en begrænset effekt med i alt 1.200 ha udtaget siden ordningen blev 

indført i 2016. Kompensationen har ofte ikke været fundet attraktivt ift. 

den landbrugsmæssige værdi af jorden.

38.000 hektar af Danmarks 171.000 ha lavbundsjorde 

er sammenhængende arealer, der kan være egnet til solcelleparker. Det 

er vores vurdering, at det er muligt at opkøbe og anlægge solceller på en 

betydelig del frem mod 2030. 

Køb af jord har endvidere – i modsætning til leje – den fordel, at vi kan 

investere i biodiversitetstiltag, hvilket i mindre grad er muligt ved leje, da 

jorden i udgangspunktet skal afleveres i samme stand som overtaget. 

Lavbundsarealerne kan efterfølgende naturligt indgå i statens 

naturforvaltning.



Solcellepark på lavbundsjord

Illustrativt projektforslag nord for Videbæk:

• Området udgør ca. 100 ha og er ikke påvirket af øvrig arealmæssig 
regulering fra sektorlovgivning eller kommuneplan

• Det er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune, der fokuserer på 
nye energiprojekter i forbindelse med eksisterende anlæg (derfor 
vindmøllerne) og afskåret fra tæt beboede områder

• Der er indenfor området udpeget i alt ca. 50 ha på kulstofrig jord

• Den østlige del af området er beskyttet iht. 
Naturbeskyttelseslovens §3 og vil ikke kunne bruges til solceller, 
men vil i stedet kunne benyttes til natur- og biodiversitetsmæssige 
tiltag



Meromkostninger ved solcelleparker på lavbundsjord

Der er i dag en række meromkostninger forbundet med at etablere solceller på lavbundsjord: 

• Opkøber et energiselskab lavbundsjord, hvor der efterfølgende afbrydes dræn, vådgøres og tinglyses 

servitutter, der sikrer, at arealet ikke tilbageføres til landbrug, skal energiselskabet afholde et betydeligt 

værditab på jorden (mindst 4.267 kr. pr. hektar over en 30-årig periode)

• Etableringen af solcellepark på lavbundsjord er forbundet med større krav til materialevalg, el-teknisk arbejde 

samt fastgørelse grundet bundforhold (ca. 8.333-11.667 kr. pr. hektar over en 30-årig periode)

• Endelig forøges beskatningen af lavbundsarealet markant (som det ligeledes gør sig gældende for øvrig 

landbrugsjord), hvis energiselskabet køber jorden og anlægger solceller (4.100 kr. pr. hektar over en 30-årig 

periode)

Vi er indstillet på at afholde den ekstraomkostning, der er ved at bygge på lavbundsjord for at accelerere 

udtagningen, men i dag gør jordens værdiforringelse samt det øget beskatningsgrundlag samlet set udtagning 

prohibitivt dyrt. 



Fjernelse af barrierer i planlovgivningen

Forslag til opdatering af planlov

Mange lavbundsjorde kan med fordel udtages fra almindelig landbrugsdrift ved i stedet at anvende dem til 

solcelleparker. Det manglende klimamæssige hensyn i planloven kan dog vanskeliggøre mulighederne for at 

anvende lavbundsarealer til solcelleparker. Dette kan nemt løses ved en ændring af planlovens § 11 a, således at 

hensynet til klimaeffektiv placering af solcelleparker indgår som vægtig retningslinje i kommuneplanlægningen. 

En ændring skal sikre, at det positivt følger af planloven, at der kan planlægges solcelleparker på lavbundsarealer. 

Det kan konkret løses ved at tilføje følgende retningslinje til §11 a, stk. 1: På lavbundsarealer omfattet af 

retningslinjer efter stk. 1, nr. 13, kan der planlægges for solcelleparker.

Det kan evt. videre præciseres, at parkerne ikke må forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i 

eventuelt fremtidige naturgenopretninger. Der skal fortsat tages højde for landskabsmæssig værdi, natur og 

biodiversitet, som der står nu i planloven.



Mulige løsningsmodeller

Vi er indstillet på at afholde den ekstra omkostning, der er ved at bygge på lavbundsjord for at accelerere 

udtagningen. Vi tror på de langsigtede synergieffekter. 

Vi skal dog pt. absorbere for store omkostninger til, at vi for alvor kan bruge solcelleparker som værktøj. 

- En løsningsmodel, som vi tidligere har peget på, er at fastfryse beskatningsgrundlaget på lavbundsjord, der 

udtages fra landbrugsdrift og vådgøres.

- En anden mulighed er at omdirigere støtten til energiselskaber, hvis vi køber lavbundsjord af lodsejer, så vi 

kan udtage det fra landbrugsdrift og vådgøre. 

Det er samtidig afgørende, at Planloven opdateres, så det positivt følger heraf, at der kan planlægges 

solcelleparker på lavbundsarealer. 

Vi er klar til at indgå i en dialog for at afsøge mulighederne for at bruge solceller som værktøj til at sætte fart i 

udtagningen af lavbundsjord.


