14. februar 2019

Orientering om igangsætning af planlægning for solcelleanlæg ved
Harre
Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har den 23. december
2018 modtaget en ansøgning om opstilling af solcelleanlæg på arealer nordøst for Harre. Se bilag for placering.
Teknik- & Miljøudvalget har den 5. februar 2019 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag som muliggør realisering af projektet.
Fordebat
Udarbejdelsen starter med en fordebat hvor alle borgere, virksomheder, interesseorganisationer, foreninger og øvrige myndigheder har mulighed for til
at komme med bemærkninger og forslag til planlægningen.
Efter fordebatten behandles de modtagne bemærkninger og afsender af bemærkningerne vil modtage svar på bemærkningerne
Fordebatten starter 14. februar og slutter 1. marts 2019. I denne periode kan
bemærkninger og forslag til planlægningen sendes til Skive Kommune på:
Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

115555994

Husk at angive tydeligt at bemærkningen vedrører fordebatten for solcelleanlæg ved Harre.
Borgermøde
Torsdag den 21. februar 2019 vil der blive afholdt borgermøde som del af
fordebatten.
Indbydelse til borgermødet finder du i bilagsmaterialet.

TEKNIK, MILJØ & UDVIKLING
Plan & Support
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
EAN-nr.
www.skive.dk
Reference: 779-2019-95
Henvendelse til:
Amanda M. de Z. Dam Knudsen
Direkte tlf.: 9915 7707
amzr@skivekommune.dk

Tilmelding til borgermødes kan rettes til mig på AMZR@skivekommune.dk eller tlf. 9915 7707.
Projektbeskrivelse
Arealet for anlægget er 95 ha. Inden for dette areal er der flere forhold som
forhindrer en fuld udnyttelse af arealet til opstilling af solceller. Solcelleanlæggets størrelse bliver derfor 60 til 95 ha. Se bilag for nærmere beskrivelse
af disse forhold.
Når anlægget er opstillet vil det kunne forsyne mellem 12.900 og 20.200
husstande med el, beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug pr. husstand på
3275 kWh.
Solpanelerne som opstilles i anlægget vil både være den typiske skrå model
som er 2,5 meter høj, men der vil også indgå en model på op til 3,95 meter
som drejer sig efter sollyset. Se bilag for tegninger af de to typer solpaneller.
Der vil blive sat afskærmende beplantning om solcelleanlægget hvor det er
nødvendigt, vurderet på baggrund af udsyn fra trafik og naboer til anlægget.
Panelerne vil blive antirefleksbehandlet for at minimere gener for trafik og
naboer. Der vil blive mulighed for at vedligeholde området med græssende
får.
Lov og plangrundlag
Det kræver et plangrundlag at opstille et solcelleanlæg. I dette tilfælde består
plangrundlaget af et kommuneplantillæg og en lokalplan.
Skive Kommune skal jf. Energi- og bæredygtighedsstrategi 2029 være selvforsynende med vedvarende energi i 2029. For at kunne opfylde dette mål,
er det nødvendigt at øge produktionen af vind- og solenergi. Med realisering
af dette solenergiprojekt er Skive Kommune et skridt tættere på målet.
Den videre planlægning
Kommuneplantillægget og lokalplanen forventes politisk behandlet i løbet af
dette forår. I denne behandling besluttes om plangrundlaget skal sendes i offentlig høring.
Den offentlige høring bliver på mindst 8 uger og forventes at forløbe til sommer i år. Der vil blive afholdt et borgermøde i løbet af denne periode.
Under den offentlige høring vil det være muligt for alle at komme med bemærkninger og indsigelser til plangrundlaget.
Efter den offentlige høring behandles de indkomne bemærkninger og indsigelser, og fremlægges politisk. Det vurderes her også hvorvidt plangrundlaget skal revurderes eller ændres på baggrund af de modtagne bemærkninger
og indsigelser.
Plangrundlaget forventes endeligt vedtaget i sensommeren i år.
Efter at plangrundlaget er vedtaget
Gennem udbud af Staten kan projekter som dette vinde et pristillæg. Dette
vil blive en mulighed efter at plangrundlaget for projektet er vedtaget.
Hvis dette projekt vinder et pristillæg ved udbud vil projektet blive omfattet
af Værditabsordningen og Køberetsordningen. Dette vil kunne få betydning

for naboer og beboere til solcelleanlægget. I det tilfælde vil anlæggets ejer
afholde et borgermøde hvor der informeres om ordningerne.
Du kan læse mere om Værditabsordning og Køberetsordning på i Energistyrelsens vidensblade:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoette_vedvarende_energi/vidensblad__koeberetsordningen_-_solceller.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoette_vedvarende_energi/vidensblad__vaerditabsordningen_-_solceller.pdf
Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål til er du velkommen til at tage kontakt til mig på
AMZR@skivekommune.dk eller tlf. 9915 7707.

Med venlig hilsen
Amanda M. de Z. Dam Knudsen
Planlægger
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