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Referat fra 1. møde i §17.4-udvalget for planlægning for 
store solcelleanlæg, den 25. februar 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, Palle Høj. 
 
Administrationen: Kenneth Jensen, Jesper Hahn-Pedersen, Ellen Bach Fjendsbo, Jakob Fladeland 
Iversen, Lilian Ebbesen. 
 
Afbud: Frank Heidemann, Brian Bøge Christensen og Carl Jensen. 
 
Dagsorden 

1. Velkomst v. formand Henrik Engedahl 
2. Udvalgets rammer, formål og opgaver v. Henrik Engedahl 

a. Udvalget skal drøfte, om vi skal planlægge for store solcelleanlæg i det åbne land  
b. Udvalget skal drøfte, hvilke principper der skal styre planlægningen. 

3. Virtuel studietur til store solcelleanlæg i Lemvig kommune og Holstebro kommune v. admi-
nistrationen i Teknik og Miljø 

4. Erfaringer fra planlægningsprocessen i Lemvig kommune - Oplæg ved teknisk direktør i 
Lemvig Kommune, Claus Borg 

5. Opsamling og spørgsmål v. Henrik Engedahl 
6. Afslutning og afrunding v. Henrik Engedahl 

 
 
Referat 
Ad. 1. Velkomst  
Henrik bød velkommen og orienterede om dagsorden. 
 
Ad. 2. Udvalgets rammer, formål og opgaver 
Henrik Engedahl orienterede om udvalgets rammer, formål og opgaver.  
Formålet med nedsættelsen af udvalget er at drøfte, om byrådet skal planlægge for store solcelle-
anlæg i det åbne land. Og såfremt man ønsker dette, skal udvalget drøfte hvilke principper, der 
skal styre planlægningen. 
 
Henrik orienterede desuden om den kommende møderække, rammerne for møderne og om bag-
grunden for hvorfor udvalget skal drøfte sagen. 
 
Ad. 3. Virtuel studietur til store solcelleanlæg i Lemvig kommune og Holstebro kommune  
Administrationen fra Teknik- og Miljø viste billeder og video fra solcelleanlæg i Nees, Kikkenborg og 
Bur. 
 
Ad. 4. Erfaringer fra planlægningsprocessen  
Claus Borg teknisk direktør i Lemvig Kommune viste to præsentationer. Først én mere generel om 
planlægningsprocessen for eksisterende og kommende solcelleanlæg. Han uddybede de planmæs-
sige krav til anlæggene og kravene til projektudviklerne. 
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Den anden præsentation omhandlede et konkret projekt ved Nees og de supplerende tiltag i lokal-
området, som udvikler præsenterede politikerne for. Det drejer sig blandt andet om tilbud om 
skovrejsning, vandområder og naturgenopretning. 
 
Til sidst var der mulighed for at stille spørgsmål til Claus Borg. 
 
Ad. 5. Opsamling og spørgsmål  
Der blev delt erfaringer fra dagens møde, herunder oplægget fra Claus Borg. Der kom desuden bud 
på emner til de kommende møder i udvalget. 
 
Ad. 6. Afslutning og afrunding 
Der blev orienteret om, at referatet fra mødet vil blive tilgængeligt både i Prepare og på hjemmesi-
den.  
 
Næste møde er fastsat til den 25. marts 2021. 
 


