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Referat fra 3. møde i §17.4-udvalget for planlæg-
ning for store solcelleanlæg, den 14.april 2021 
 
 
Mødested: Virtuelt på Webex, kl. 15.00-17.00. 
 
Deltagere: 
Byrådet: Henrik Engedahl, Trine Meldgaard Kristensen, Annette Mosegaard, Heinrich Rune, Kirsten 
York Helms, Ib Lauritsen, Henrik Kraglund, Lotte Stoltenborg, Kasper Pauli Pedersen, Birthe Søren-
sen, Kirsten Hoffmann, Frank Heidemann, Palle Høj, Carl Jensen. 
 
Administrationen: Kenneth Jensen, Jesper Hahn-Pedersen, Jakob Fladeland Iversen, Lilian Ebbe-
sen, Ellen Bach Fjendsbo. 
 
Afbud: Ingen. 
 
Dagsorden - Hvilke hensyn og begrænsninger ønsker vi for placering af 
solcelleanlæg?  

1. Velkomst og opsamling v/Henrik Engedahl 
2. Retningslinjer til kommuneplanen v/Plan og Udvikling 
3. Udpegning af arealer til solcelleanlæg, herunder eventuelle ”negativ-zoner” v/Plan og Ud-

vikling 
4. Nabokritik – hvad siger naboerne til solcelleanlæg? v/Plan og Udvikling 
5. Spørgsmål og kommentarer v/Henrik Engedahl 
6. Politisk proces og skitse til udvalgets konklusioner v/Henrik Engedahl 
7. Afslutning v/Henrik Engedahl 

 
Referat 
Ad. 1. Velkomst  
Henrik bød velkommen – en erindring om at udvalget arbejder med placering af solceller i det åbne 
land  
 
Ad. 2 – Retningslinjer til kommuneplanen 
Administrationen præsenterede de registreringer/udpegninger i kommuneplanen der danner ud-
gangspunkt for udpegning af neutral/negativzoner for opsætning af solceller. Der skelnes imellem 
arealer der helt udelukker opsætning af solceller, og områder hvor der kræves en konkret vurde-
ring og eventuelt en dispensation. 
 
Ad. 3 – Udpegning af arealer 
Administrationen præsenterede udkast til neutral/negativzoner, baseret på ovenstående. Udvalget 
drøftede kort om fordelingen af ”opsættes ikke-områder” og ”kan måske opsættes” skal ændres. 
 
Ad. 4 - Nabokritik – hvad siger naboerne til solcelleanlæg 
Administrationen præsenterede et kort indblik i hvilke problemstillingerne naboerne påpeger forud 
for etablering af solcelleanlæg. 
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Dels baseret på udtalelser til medier og læserbreve, og dels baseret på hørringssvar afgivet til pro-
jektet ved Bur. 
Der er ikke fundet udtalelser der beskriver oplevelser/gener efter etablering af anlægget. 
 
Ad. 5 – Spørgsmål og kommentarer 
Spørgsmål og kommentarer blev drøftet. Administrationen laver 2 korte notater, der hhv beskriver  

 Erstatningsvilkår og nabo/samfundshensyn, fastsat ved lov. 
 Reduktion af CO2 ved lavbundsprojekter 

 
Ad 6 – Politisk Proces og skitse for udvalget konklusioner 
Formanden præsenterede en skitse for udkast til anbefalinger til byrådet. 
 
Næste møde 
Næste møde afholdes d. 27.05 kl 15-17. Forhåbentligt er det muligt at afholde mødet fysisk.  
 
 
 


