VEDVARENDE ENERGIANLÆG – UDKAST TIL TEKST TIL HJEMMESIDE

Vedvarende energi-anlæg i Skanderborg Kommune
- indkaldelse af ideer og projekter
Skanderborg Kommune inviterer borgere, lokalsamfund og udviklere til at komme med ideer og
konkrete projekter til etablering af vindmøller, solceller og andre vedvarende energianlæg i
kommunen
Både vores biler og dele af vores varmeforsyning vil i den nærmeste fremtid være drevet af el, og generelt
vil vores strømforbrug stige.
Skanderborg Kommune ønsker at bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Byrådet har en ambitiøs
klimamålsætning for kommunen som geografi, der sigter mod en 70 % reduktion i udledningen af CO2 i
2030 set i forhold til 1990.
Et effektivt virkemiddel for at nå klimamålsætningen er at øge andelen af vedvarende energi af den stadig
stigende mængde strøm, der strømmer ud af stikkontakterne i kommunen.
Derfor indkalder byrådet nu ideer og projekter til vedvarende energianlæg. Og opfordrer alle interesserede
borgere, lokalsamfund og udviklere til bidrage.
Alle projekter er velkomne
Formålet med den fri og åbne indkaldelse er at afklare om der er behov for planlægning for nye,
vedvarende energianlæg i kommunen. Der er ikke udpeget areal til vedvarende energianlæg i
kommuneplanen.
Alle ideer og projekter, både i større og mindre skala, vil blive taget i betragtning.
I afklaringsprocessen efter deadline vurderes det på baggrund af en gennemgang af de indkomne forslag,
om der er behov for en samlet planlægning, eller om etableringen af vedvarende energianlæg bør fremmes
via enkeltprojekter.
Konkrete ideer og projekter skal beskrive hvordan lokalsamfundet tænkes involveret, samt forholde sig til
lovgivningsmæssige bestemmelser (eksempelvis afstandskrav og støjkrav) og andre bindinger fra
eksempelvis kommuneplanen for den foreslåede lokalitet og det konkrete anlæg.
Der er deadline for indlevering af ideer og projekter den 1. januar 2022. Ideer og projekter sendes til:
abc@skanderborg.dk.
Engagement hos borgere og lokalsamfund
Et bærende element i byrådets arbejde med klimaspørgsmålet er, at alle skal bidrage hvor de kan, med
handlinger der trækker i en grøn retning. Samtidig skal den grønne omstilling foregå på en måde, så
borgere og erhvervsliv har mulighed for at bidrage og følge med. Den balance gælder også når der skal
etableres vedvarende energianlæg.
Succesfulde projekter med etablering vedvarende energianlæg har da også det fællestræk, at de er baseret
på tillid, medindflydelse og en retfærdig fordeling af fordele og ulemper ved etablering af anlæggene
mellem udvikler og lokalsamfundene.
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Derfor vil der fra politisk side blive lagt vægt på at de konkrete projekter, der ønskes gennemført, skal
involvere og engagere lokalsamfundet i udformningen af de konkrete projekter, både i planlægningsfasen,
under og efter opførelse.
For borgere i kommunen er det eksempelvis muligt at samle sig i borgerenergifællesskaber, der skal sikre
grøn strøm/varme til medlemmerne. Byrådet opfordrer alle interesserede borgere til at finde sammen og
udvikle konkrete projekter, der kan indgå i kommunens videre arbejde med at udbrede vedvarende energianlæg i kommunen.
Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde om vedvarende energianlæg den xx.yy. Mødet foregår virtuelt. Tilmeld dig
her – [link til nemtilmeld].
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte NN fra Skanderborg Kommune på xyz.
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