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Ansøgt Projektområde i Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
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Størrelse og Kapacitet
•

Arealets Størrelse:
• ca. 300 ha

•

Arealet er opdelt i 4
underområder – med
vildtpassager i begge
retninger

•

Anlæggets Kapacitet:
• 176 MWp

•

Anlæggets specifikke
produktion:
• 1200 MWh/MWp

•

Anlæggets produktion:
• 211.200 MWh/år

•

Anlæggets produktion:
• Forbruget i
48.000 hustande

•

CO2 reduktioner er:
• 78.000 tons
CO2/år
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Kort fra landinspektør - Geopartner

Overblik over Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
Gennemgang fra Lodsejerne – Styregruppen

•

Overblik over anlægget og dets placering
• Kort
• Areal: Ca. 300 ha – opdelt i 4 områder

•

Anlæggets Produktion
• Kapacitet, produktion,

•

•

Hvorfor lige i Tændpibe?
• Lavbundsjord for langt den overvejende del
• Solindstråling – højt for DK
• Adgang til nettet efter 2023 – Tilkobling inde i området
• Langt til naboer som ikke er med i projektet – ingen inden
for 200 meter
• Nye store møller i tændpibe = co-lokation af vind og sol
• Tæt på Lem-Kær og Gestenge = Potentielt PtX i skala
Særlige tiltag overfor naturen – sikring af biodiversitet
• Beplantningsplan (DN)
• Plejeplan (DN)
• Områder for bistader (Sol-honning)
• Blomster i randbælte
• Insektvolde
• Krøblerender i overfladen
• Afgræsning med får

•

Særlige tiltag i parken overfor lokalområdet
• Samarbejde med Naturkraft / Informationsstander
• Samarbejde med Lem-Kær vind-projekt og PtX jævnfør
tidligere dialog og fælles skriv til kommunen

•

Afsætning af strøm lokalt
• Ladestandere
• Potentielt Energilandskab med PtX – grundet størrelse
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•

Lavbundsjorde i langt den overvejende del
• Udvikling over tid (Arealet er faldet op til 1 meter grundet
dyrkning)

•

Ingen naboer inden for 200 meter, som ikke er med i projektet

•

Godkendte store testmøller i Velling-Mærsk og Lem-Kær

•

Bidrag til lokalområdet fra lodsejere og projekt
•

Bidrag ved idriftsættelse af Solpark:
• 30.000 DKK/MWp til kommunen som følge af VEloven – som kan søges tilbage til lokalområdet =
4.500.000 DKK
•

•

Bidrag løbende:
•

•

Værdi af fællesanlæg som sælges med resten af
anlægget og pengene ligges i den lokale fond =
5.200.000 DKK

500 DKK/ha per år under nuværende VE-Lov =
4.500.000 DKK over 30 år (Der gives i alt 1000
DKK/ha per år – herfra fragår beløb til kommunen)

Samlet bidrag;
• Over 30 år der deles mellem de relevante sogne:
14.200.000 DKK
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Gennemgang fra GreenGo Energy – Jacob H. Christensen

Overblik over Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem

-

Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne
samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering
kikkes på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan
har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i
projektet).

•

GreenGo Energy bemærker at den samlede størrelse på arealerne
muliggør at der udlægges store sammenhængende arealer.

•

GreenGo Energy opfordrer kommunen til at samle så mange hektar
som muligt i afgrænsede områder med co-lokation med vindmøller for
at: Generer så få borgere som muligt: få de laveste samfundsmæssige
omkostninger og dermed den billigste energi. Større parker og colokation med vindmøller muliggør også Power-to-X. I relation til
Tændpibe-projektet er der mulighed for at udvikle et Energilandskab
ved Lem.

•

Der er ekstremt få naboer. Lodsejerne har været i kontakt med
naboerne og Sogneforeningerne i området

•

Projektet er landfast med det formelle tilslutingspunkt

-

Der planlægges både for store og små̊ parker (store 200-400 hektar,
små̊ 25-75 hektar).

•

Energiparken ved Tændpibe vil blive en af de store parker med et
samlet areal på ca. 300ha.

-

Afstandskrav mellem parker skal være så̊ stor, at to parker ikke bliver
synligt sammenhørige.

•

Energiparken er ikke sammenhængende med andre solcelleanlæg. Der
er taget hensyn til andre projekter i området og det er ved den valgte
placering, udformning og brug af eksisterende hegn i området tilsikret,
at der ikke synlig sammenhørighed men andre solparker.

-

De store parker skal deles op med grønne
arealer/beplantningsbælter – max. 100 hektar pr. del.

•

Energiparken deles op af en række beplantningsbælter som medvirker
til, at ingen arealer samlet overstiger 100ha. Der ønskes et samarbejde
med Ringkøbing-Skjern Kommune og Danmarks
Naturfredningsforening omkring endelig udformning af dette.
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Hvordan har projektet og udvikler forholdt sig

Politiske signaler og spørgsmål

Overblik over Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
Hvordan har projektet og udvikler forholdt sig

-

Alle parker skal indhegnes med minimum 3 rækker træer. Disse hegn
skal etableres inden montering af solcelleinstallationer starter - gerne
hurtigst muligt efter politisk godkendelse af projektet.

•

•

-

-

Ansøger skal inddrage lokalbefolkningen fra starten med
borgermøder, hvor især lokale interesser og ønsker skal indarbejdes
i projekteringen, stor fordel hvis lokalbefolkningen kan organisere sig.

Der opfordres til, at projektmager også̊ indtænker lokal anvendelse af
strømmen, fx ved opstilling af ladestandere lokalt.
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Energiparken vil blive etableret med grønne hegn i minimum 3 rækker.
Eksisterende grønne hegn anvendes hvor det er muligt og hvor de er
tilstrækkeligt tætte. Der anvendes oprindeligt hjemhørende arter efter
anbefaling fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).
DN har også lavet en plejeplan for området.

•

Hvad angår den foreslåede energipark ved Tændpibe, er der tale om
et meget tyndt befolket område, med få ejendomme i nær tilknytning.
Projektområdet ligger på en måde, hvor der ikke er beboelser indenfor
en grænse på 200 meter til parken. I forbindelse med fastlæggelsen af
afgrænsningen af projektområdet, har der været gennemført besøg
hos alle de husstande, der ligger i umiddelbar nærhed til parken.
Besøgene har haft karakter af en orientering om projektet med
mulighed for dialog om de faktiske forhold, herunder oplysning om, at
Ringkøbing-Skjern Kommune ansøges om projektet. Det har givet
anledning til, at området har ændret sig af flere omgang og nu er
tilpasset til områdets ønsker i størst muligt omfang.

•

Alle på nær en enkelt boger har ved disse orienteringsmøder udtrykt
en neutral eller positiv indstilling til projektet

•

GreenGo arbejder pt på flere fronter for lokalt aftag af strømmen,
herunder opsætning af ladestandere i byen. Det vil Projektet bidrage til

•

GreenGo lægger op til et tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern
Kommune omkring en samlet strategi for Power-to-X i forbindelse med
den ansøgte Energipark. Der henvises til projekt ansøgningen.
denne forbindelse er der indgået en hensigtserklæring med Skovgaard
Invest og Energicenter Nord omkring et samarbejde omkring om et
fælles energilandskab.
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Politiske signaler og spørgsmål

Overblik over Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem

1. Hvor mange naboer bor inden for 200 m - 500 m ?

•

Der er INGEN beboere inden for 200 meter, som ikke er lodsejere i
projektet. Dette er helt unikt for Tændpibe projektet og en væsentlig
kvalitet ved projektet.

•

Der er 4 lodsejere inden for 200 meter.

•

Der er 8 beboere som ligger mellem 200 meter og 500 meter fra
energiparken.

•

Se i øvrigt kort på side 11

2. Er der lavet aftaler med naboerne?

•

Projektet har formidlet en aftale mellem bolig 5 og bolig 6 omkring
hvilke arealer der skal med for ikke at generer bolig 6

3. Hvor meget lavbundsjord er der i projektet?

•

Næsten al jord er lavbundsjord. Der er drænet over det hele og der
vandes om sommeren.

4. Dækker arealet over drikkevandsressourcer?

•

Nej der er ikke drikkevandsressourcer i området

5. Hvor mange penge er projektet klar til at genere til lokalsamfundene?

•

Der gives i alt 14,2 Mill DKK til lokale formål over 30 år. De fleste penge
gives i starten – se opgørelse side 3

6. Hvad vil de gøre for lokalsamfundene ?

•

Dette aftales med sognene. Lodsejerne er i kontakt med sognene. Der
laves en fond som der kan søges fra – a la strukturen kendt fra
Nørhede-Hjortmose Vindpark.
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Hvordan har projektet og udvikler forholdt sig

Politiske signaler og spørgsmål

Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
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•

Solressource:
• Noget af det bedste i DK

•

Lavbundsjord:
• 280 ha af 300 ha er lavbundsjord
• Jord som folketinget ønsker at
udtage af produktion grundet
CO2 udslip fra dyrkning

•

Adgang til og kapacitet på el-nettet
• Landfast med transformer ved
Lille Ulfkær
• Tæt på Lem-Kær 150KV station
• Fra 2023 er der adgang til og fri
kapacitet på Stovstrup 400 KV
transformeren
• Kan dele udgiften med andre
projekter til en ny forbindelse til
Stovstrup under den nye
Klimalov = større sikkerhed for
gennemførsel af alle projekter i
området.

•

Langt til naboer som ikke er med i
projektet
• Der er ingen nabo til projektet
inden for 200 meter som ikke
også er Lodsejer i projektet =
Det eneste projekt GreenGo
kender til uden opkøb.
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Hvorfor lige i Tændpibe?

Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
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Hvorfor lige i Tændpibe? – Skala og sol og vind i Co-production er grundlaget for lønsom PtX – Investor!
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Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem

12
11

•

1) Lodsejer

•

2) Lodsejer

•

3) Uden for 200 meter –
Kvægbonde ønsker ikke at
være med

•

4) Lodsejer

•

5) Lodsejer – har reduceret
sit areal grundet 6)

•

6) Har aftalt udformning
med 5)

•

7) Uden for 200 meter modstander

•

8) Uden for 200 meter - Er
ok med anlæg

•

9) Uden for 200 meter - Er
ok med anlæg

•

10) Uden for 200 meter

•

11) Uden for 200 meter

•

12) Uden for 200 meter

9
10

8

7

6
5

4

3

2
1

Signatur forklaring
Beboelses ejendomme (12 stk – ingen inden for 200 meter)
Projektområde
Buffer 200m
Buffer 500m
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Overblik over de nærmeste naboer - Kort fra GreenGo GIS–System

Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
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Overblik over Drikkevandsinteresser - Kort fra GreenGo GIS–System

Drikkevandinsteresser
Områder med særlig drikkevandsinterese
Områder med drikkevandsinteresser
Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse
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Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
Overblik over Jordkvaliteter - Kort fra GreenGo GIS–System
Signatur forklaring

M01C

M68

M69

Projektområde

Strictly Confidential

M36

M37
M61
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Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
Særlige tiltag overfor naturen – sikring af biodiversitet
Beplantningsplan (DN)

•

Plejeplan (DN)

•

Områder for bistader (Solhonning)

•

Græs udlagt med blomster

•

Vilde blomster blomster i
randbælte

•

Insektvolde

•

Krøblerender

•

Afgræsning med får
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•
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Tændpibe Energipark i Velling-Mærsk - En del af Energilandskabet ved Lem
Afsætning af strøm lokalt

Særlige tiltag i parken overfor lokalområdet
Samarbejde med Naturkraft om formidling
Informationsstander
Samarbejde med Gestenge Naturpark om formidling

•
•
•

Ladestandere opsættes i kommunen efter aftale
Power-to-X i Skala sammen med Gestenge
Samarbejde med Lem-kær Projektet (Sammenfald i
lodsejergruppen)
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•
•
•
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Tændpibe Energipark – En del af Energilandskabet ved Lem
Hvorfor ligger Solparken hvor den ligger?

Hvorfor ser Solparken ud som den gør?
•

Størrelse
• Et kompromis mellem beboere og lodsejere i området

•

•

Samarbejde med DN
• Beplantningsplan
• Plejeplan
• Opdeling i områder
• Fokus på vand i overfladen med krøblerender
• Dyreveksel

•

Lavbundsjorde med ring dyrkningsmæssig værdi ud over år med
kartofler

•

Jorde kræver dræning og vanding (Dyr drift)

•

Ikke et langsigtet perspektiv for landbrugsmæssig drift på
arealerne da spagnum/morr af-gasser over tid

•

Lavbundsjordene ønskes udtaget af landbrugsmæssig drift fra
folketingets side

•

Der er i gang med at blive sat nye store møller op såvel i
Tændpibe som i Lem-Kær.

•

Der er meget få naboer i området ud over dem, som er med i
projektet

Placering
Så det ikke genrer nogen og tilpasset den ene beboer der
er centralt i området
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•
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Tændpibe Energipark – En del af Energilandskabet ved Lem
Bidrag til Lokalsamfundet

Opbakning fra Lodsejerne
•

Hvad siger lodsejerne til et Energilandskab?
•

Der er opbakning til at gå videre

Lokal fond til støtte for områdets aktiviteter
•

Der tilgår lokalsamfundet ca. 14,2 Mill DKK pba. solparken

Respekt for de politiske signaler
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Fri kapacitet på el-nettet i Stovstrup i 2026

•
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Figurer der understøtter dialogen
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Fremtidige mulige kapaciteter på el-nettet

Strictly Confidential

Udvikling i Elforbruget frem mod 2030

Kilde Energinet – Klimapartnerskabets Rapport – 2020
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Fremtidige mulige kapaciteter på el-nettet
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Fordeling i elproduktion for at opnå 70% CO2 reduktion i 2030

Kilde Energinet – Klimapartnerskabets Rapport – 2020
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Belastning af elnettet i DK nu og i fremtiden som følge af fremtidig forbrug og VE-udbygning

Forventede flaskehalse på elnettet i 2025 – Stovstrup - OK
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Forventede flaskehalse på elnettet i 2021

Kilde Energinet – Kapacitetskortet 2020 – September 2020

Fremtidige mulige kapaciteter på el-nettet

Eksempler på mulige Power-to-X clusters
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Forventet fri kapacitet på elnettet i 2026

Kilde Energinet – Systemperspektiver – Marts 2020
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Arealbehov for solenergi ved fuld penetration
Med 1% af Danmarks landbrugsareal kan vi generere 21 TWh solenergi årligt med moderne teknologi
Nøgletal

“ Med 1% af Danmark’s
landbrugsarealer kan
solenergi generere
21 TWh årligt “
“ Det svarer til 30%
af forventede totale
behov 2030 “
“ Eller 50%
af væksten i behov
mod 2030 “

•

Samlet landbrugsareal i Danmark: 2,6 mio. hektar.

•

1% af Danmarks totale landbrugsareal: 26000 Hektar (260km2)

•

Energiproduktion pr. Hektar: 0,8 GWh pr. Hektar årligt.

•

Samlet energiproduktion pr 1% af dansk landbrugsjord: 21 TWh årligt

•

Ny behov mod 2030 (Klimapartnerskabet): 45TWh (mod totalt 71TWh)

•

Andel af samlet elektricitetsbehov 2030: 30%

•

Andel af samlet vækst i behov mod 2030 : ca. 50%

Copyright 2020 by GreenGo Energy A/S

Danmark

1% = 260 km2
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21 TWh svarer til 30% af det samlet behov i 2030

Denmark
GreenGo Energy Group
Headquarters
Gammel Holtevej 139
2970 Hørsholm, Denmark

United States
GreenGo Energy US
US Head Office
1447 S. Tryon St., Suite 201
Charlotte, NC 28203

Mexico
GoGreen Energy
Lomas de Angelópolis
Local 207
Puebla, 72830 Mexico

Tel

Tel

Tel

+45 77 34 85 32

+1 704 612 3010

+52 222 709 9093
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