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Planlægning for solvarme

Send idéer og forslag

oM PROJEKTET

Hvis du har forslag, ideer eller bemærkninger til den forestående planlægning,
vil byrådet gerne høre fra dig, så bemærkningerne evt. kan indgå i den kommende planlægning.

Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. har fået godkendt et projektforslag efter varmeforsyningsloven til
etablering af et solvarmeanlæg ved Værum.

Fordebatten holdes efter planlovens
§ 23c og varer i 4 uger fra den
5.11.2018 til den 3.12.2018.
Der er følgende hovedspørgsmål til
planlægningen:
Er der særlige hensyn, der skal tages i
planlægningen?
Er der andre emner, der bør indgå i vurderingen?
Du kan sende forslag, ideer og bemærkninger til kommunen, så vi har modtaget dem senest den 3.12.2018 på email til plan@randers.dk
Du bedes oplyse afsendernavn og adresse, samt at din henvendelse handler om
solvarmeanlæg ved Værum

Anlægget skal levere varme til værkets forbrugere. Produktionen af varme sker i dag ved en kombination af
naturgas og træpiller.
Solvarmeanlægget tænkes placeret på et landbrugsareal, der ligger op til Hammelvej ved Værum, matr. nr.
19k Værum By, Værum.
Det samlede projekt omfatter etablering af et ca.
8.000 m 2 solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og en teknikbygning.
Solpanelerne placeres på parallelle rækker med en afstand mellem rækkerne på ca. 5 m, og sådan at højden
på solpanelerne ikke overstiger 2,5 m.
I tilknytning til solvarmeanlægget etableres en teknikbygning med en højde på ca. 6 m. samt en akkumuleringstank med en højde på ca. 18 m.
Teknikbygning og akkumuleringstank placeres i den
lavest liggende del af projektområdet og udføres med
ikke-reflekterende overflader.
Der planlægges for et samlet areal på i alt ca. 4,6 ha,
hvoraf det konkrete projekt udgør ca. 2,6 ha.
Med den foreslåede planlægning sikres muligheden for
en fremtidig udvidelse af solvarmeanlægget og dermed
udbygning af mængden af vedvarende energi i området.
Projektområdet omkranses af et 4 m bredt og afskærmende beplantningsbælte.
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Giv din mening til kende

giv din mening til kende
Da projektet forudsætter en væsentlig ændring af kommuneplanen, er det et krav i planloven, at byrådet skal indkalde
idéer og forslag til planlægningen i form af en fordebat.
Første led i processen for planlægningen er dette debathæfte,
som over en periode på 4 uger giver borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsætte idéer og forslag m.v. til den foreslåede
planlægning.
Hvis Randers Kommune herefter ønsker at fortsætte planlægningen, vil der blive udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan - herunder gennemført en screening efter miljøvurderingsloven.
Hvis du har forslag, idéer eller bemærkninger til den forestående planlægning, vil vi gerne høre fra dig.
Skriv til plan@randers.dk. Vi skal have modtaget dine bemærkninger senest den 3.12.2018.
Oplys venligst afsendernavn og adresse.
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