FORDEBAT
Om etablering af solcellepark ved matrikel
nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere en solcellepark
umiddelbart øst for Navnsø. På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den 13. marts 2019 at igangsætte en fordebat,
med henblik på at indsamle forslag og ideer til ny planlægning.
HVAD ER EN FORDEBAT?
Forud for større ændringer i kommuneplanen skal der, jf.
Planlovens § 23 c, afholdes en fordebat.
Fordebatten tager som oftest udgangspunkt i en henvendelse
om et konkret projekt. Formålet er at give naboer og andre interesserede en mulighed for at bidrage med deres bekymringer, forslag, ideer og opmærksomhedspunkter, inden der tilvejebringes et forslag til en ændring af gældende planlægning.

Følgende hovedspøgsmål kan fungere som inspiration til dine
inputs til planlægningen:




KOM MED DINE IDEER & FORSLAG



Hvis du har forslag, ideer eller bemærkninger til den
forestående planlægning, vil Byrådet meget gerne høre fra
dig.



Hvilke klima- og miljøpåforhold skal der tages højde for?
Hvordan vil anlægget påvirke nærliggende kulturmiljøer og
landskabs- og naturområder?
Hvordan sikres det at anlægget ikke får en negativ indvirkning
Navnsø området eller de § 3 udpegede naturtyper?
Er der steder, hvorfra der bør laves visualiseringer af
solcelleparken?
Er der andre særlige forhold, der bør tages højde for?

Du kan sende dine inputs til:
kommuneplan@vesthimmerland.dk, så vi har dem senest den
23. april 2019.
PLANPROCESSENS FORLØB
Vi er her nu

Byrådet præsenteres for
projektet, og
beslutter om
der skal igangsættes en fordebat

Fordebat afholdes i 2-4 uger

Byrådet behandler hørringssvar
og beslutter om
planproces for
tillæg til kommuneplan og evt.
lokalplan skal
igangsættes

Forvaltningen
udarbejder
udkast til planforslag

Planforslaget
sættes i offentlig høring i 8
uger

Forvaltningen
behandler høringssvar og
udarbejder det
endelige udkast
til planer

Byrådet behandler høringssvar, og
beslutter om
udkast til endelige planer skal
vedtages endeligt

Endelig vedtagelse af planer
offentliggøres.
Herefter følger
4 ugers klagefrist

PROJEKTET
iEnergy og grundejer ønsker at etablere en solcellepark på matrikel 3a
Bjørnstrup By, Gundersted. Matriklen udgør et areal på ca. 46 ha og
ligger i landzone.
En realisering af projektet vil bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes
af vedvarende energi i 2050.
Der ansøges om at etablere en solcellepark, der kan producere 28 MW
eller, hvad der svare til ca. 7.000 hustandes årlige forbrug af el.
Projektet består af solcellepaneler der er monteret på markstativer.
Solcellepanelerne vil blive opstillet i rækker med omkring 6 meter mellem hver. Jorden under solcellerne vil blive tilsået med græs.
Solcellepanelerne forbindes med kabler til inverterer, som monteres
under panelerne, og disse inverterer forbindes til mindre transformere.
Transformerne opstilles bag solcellestativerne og forbindes til det offentlige elnet, hvortil elproduktionen leveres. Solcelleparken forventes
at være i drift i 30 år, hvorefter arealet reetableres og tilbageføres til
landbrugsjord.
OMRÅDET
Projektområdet, der ligger placeret ca. 8 km nordvest for Aars og umiddelbart øst for Navnsø, anvendes i dag som landbrugsjord og grænser
op til følgende:
-

Mod syd ligger vejen Bjørnstrupvej
Mod øst er landbrugsjord og en ejendom med landbrug. Endvidere er der på arealet mod øst opstillet én vindmølle
Mod nord er en landejendom
Mod nordvest ligger området med Navnsø
Mod vest er landbrugsjord

Der er få naboer til projektområdet. Inden for en afstand af 100 meter til
projektområdet, er der 3 beboelsesejendomme, indenfor en afstand af
300 meter, er der 4 og inden for en afstand 500 meter til projektområdet
er der 12 beboelsesejendomme.

Den røde markering viser projektområdet, hvor det
ønskes at placere en ny solcellepark.

PRINCIPPER FOR PLANLÆGNING
Den kommunale administration har vurderet at fremsendte projektforslag ikke vil medføre en væsentlig negativ effekt på det omgivende
miljø. På trods af dette, er der en række forhold, der er relevante at
forholde sig til:
-

Området grænser helt op til Natura 2000 område nr. 200,
Navnsø hede
Der findes tre § 3 områder inden for projektområdet
Ca. havldelen af projektområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt
som særligt værdifuldt landskab
En stor del af projektområdet er i kommuneplan udpeget som
potentiel natur

I en eventuel kommende planproces skal planlægningen derfor bl.a.
sikre;
-

At der tages hensyn til anlæggets visuelle påvirkning i landskabet
At anlægget ikke har en negativ indvirkning på dyre- og plantelivet i det natura 2000 udpegede Navnsø område.
At anlægget etableres på en sådan vis, at det ikke påvirke de §
3 udpegede naturtyper, der ligger indenfor projektområdet.

