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Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til Temaplan for solenergi
Slagelse Kommune indkalder hermed idéer og forslag til den kommende
planlægning for lokalisering af store fælles solenergianlæg. Denne foroffentlighedsfase vedrører således Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi.
Foroffentlighedsfasen forløber fra den 7. februar 2019
til den 28. februar 2019.
Anledningen til at der udarbejdes et kommuneplantillæg er, at kommuneplanens retningslinjer for placering af store solenergianlæg skal opdateres.
Planlægningen omfatter alene store solenergianlæg på terræn.
Mindre private solenergianlæg som typisk opsættes på facader eller terræn i
tilknytning til boliger, virksomheder, offentlige bygninger m.v. er ikke omfattet af den kommende planlægning.
Planlægningen omfatter en revision af kommuneplanens retningslinjer for
placering af store fælles solenergianlæg. Til retningslinjerne udarbejdes et
retningslinjekort med udpegning af Positivområder til lokalisering af store
fælles solenergianlæg.
Se vedlagte udkast til retningslinjekort.
Der er således ikke taget stilling til konkrete arealer, men alene foretaget en
overordnet afvejning af planlægningsmæssige interesser og hensyn. Dermed
foretages en positivudpegning i forhold til hvor der, efter en nærmere konkret planlægning og afvejning af lokale planlægningsmæssige interesser og
hensyn, kan indpasses store solenergianlæg.
Planlægningen har et særligt fokus på beskyttelse af grundvandsinteresser.
Derfor søger planlægningen at fremme lokalisering af store fælles solenergianlæg, der alene producerer el, i områder med særligt sårbare grundvandsinteresser. Disse områder fremgår ligeledes af retningslinjekortet som Primær positivområder.
Idéer til planlægningen
Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.
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Det kan være idéer til
• Konkrete hensyn i forhold til lokalisering af store solenergianlæg,
• Konkrete områder hvor store solenergianlæg kan lokaliseres,
• Hvordan en konkret solenergipark skal fremstå i forhold til omgivelserne.
eller noget helt andet.
Har du en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning
for solenergi, så skal du sende det til plan@slagelse.dk eller ’Center for Miljø,
Plan og Teknik’, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, så det er modtaget senest den 28. februar 2019.
Høringsfristen er den 28. februar 2019.
Planprocessen
Der er tale om et kommuneplantillæg som omfatter hele kommunen, og som
fastsætter det overordnede plangrundlag for den efterfølgende planlægning
for konkrete solenergianlæg. Den efterfølgende planlægning vil omfatte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for konkrete anlæg.
Inden udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan
2017 – Temaplan for Solenergi, skal Slagelse Kommune, iht. planlovens §
23c, indbyde offentligheden til at fremsende idéer, forslag og bemærkninger
til den forestående planlægning, også kaldet foroffentlighedsfasen.
Når foroffentlighedsfasen er afsluttet, udarbejder Slagelse kommune et forslag til kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i op til 8 ugers offentlig høring, hvor
der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.
Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt Planlægger Carsten Sloth
Møller på mail csmol@slagelse.dk eller tlf.: 58 57 47 68.
Venlig hilsen
Carsten Sloth Møller
Planlægger
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Kortbilag:
Foreløbigt retningslinjekort
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