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6. Godkendelse - Kommissorium for § 17,4-udvalg - 
Planlægning for store solcelleanlæg (D)  

01.02.00-G01-52-20 

Beslutning 

Godkendt. 

Behandlingsforløb 

Økonomi- og Planudvalget 8. december 2020 
Byrådet 14. december 2020 

Tidligere udvalgsbeslutninger 

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 8. december 2020, pkt. 24: 

Anbefales. 

Indstilling 

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at 
 

 der nedsættes et § 17,4-udvalg for planlægning for store solcelleanlæg 
 kommissoriet for § 17,4-udvalget godkendes, som beskrevet i sagsfremstillingen 
 De fem politiske grupper i Byrådet indmelder, hvem der deltager i §17,4-udvalget. 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at 
varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for 
Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. 
 
I denne sag defineres §17,4-udvalgets arbejde nærmere i form af et kommissorium.  
 
Kommissorium for § 17,4-udvalget for planlægning for store solcelleanlæg 
 
Udvalgets formål og opgaver: 
Udvalget skal drøfte, hvorvidt der skal planlægges for solceller i Ikast-Brande Kommune, 
herunder hvilke principper der i så fald skal være styrende for planlægning af store 
solcelleanlæg i det åbne land. 
 
Udvalgets sammensætning: 
Den politiske repræsentation består af de byrådsmedlemmer, der ønsker at deltage. 
Partiformændene tilmelder deltagere til udvalgsformanden. Formand for udvalget er 
formanden for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl. 
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Den øvrige repræsentation består af Teknik- og stabsdirektøren samt Teknik- og Miljøchefen. 
Teknik og Miljø varetager sekretærfunktionen i udvalget. 
Derudover kan der indkaldes ressourcepersoner (interne såvel som eksterne) efter behov til 
drøftelse af aktuelle emner og problemstillinger med det formål at kunne rådgive udvalg og 
Byråd om retning og principper for planlægningen. 
 
Mødefrekvens, -dagsorden og -referat: 
Første møde forventes afholdt i februar 2021 i form af en studietur til eksisterende store 
solcelleanlæg i det åbne land. Udvalget mødes derefter en gang om måneden i tre måneder, 
tidspunktet berammes mellem kl. 15.00 og 17.00. Det sidste møde bruges til at konkludere. 
Datoerne for møderne, mødernes indhold og dagsorden fastlægges efter aftale med formanden 
for udvalget. Der udarbejdes referat fra møderne. Der er mødepligt på samme vis som til 
fagudvalgsmøder.  
 
Udvalget nedlægges efter konklusionsmødet. Efter indstilling til Byrådet kan § 17,4-udvalget 
nedlægges før dette.  
 
Indstilling og orientering: 
§17,4-udvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence eller myndighed, men kan alene 
indstille til Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget orienteres efter behov. Efter behov kan 
fællestimen før byrådsmøderne benyttes til at orientere de øvrige byrådsmedlemmer om 
status.  
 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 


