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Referat af sidste møde i §17.4-udvalget for planlægning 
af store solcelleanlæg, den 27. maj 2021  
 
 
Mødested: Byrådssalen, kl. 15.00-17.00.  
 
Deltagere  
Byrådet: Henrik Engedahl (Formand), Kasper Pauli, Birthe Sørensen, Kirsten Hoffmann, Henrik 
Kragelund, Lotte Stoltenborg, Ib Lauritsen, Palle Høj, Heinrich Rune, Kirsten York Helms, Trine 
Meldgaard  
 
Administration: Kenneth Jensen, Jesper Hahn-Pedersen, Lillian Ebbesen 
 
Afbud  
Frank Heidemann, Carl Jensen, Anette Mosegaard. 
 
 
Dagsorden 
1. Gennemgang af udkast til udvalgets anbefalinger v/Henrik Engedahl 
2. Politiske forhandlinger 
3. Konklusion og oversendelse til byrådet 
4. Eventuelt 
 
 
Referat 
Ad. 1. Gennemgang af udkast til udvalgets anbefalinger v/Henrik Engedahl 
Formanden fremlagde et udkast til §17-4 udvalgets anbefalinger til byrådet. 
I anbefalingerne var der bl.a. forslag om, at  

 planlægningen gennemføres for et samlet areal på ca. 500 ha med en tilnærmet fordeling 
på 1 projekt <200 ha, 2 projekter <100 ha og 2 projekter <50 ha. planlægningen gennem-
føres for et samlet areal på ca. 500 ha med en tilnærmet fordeling på 1 projekt <200 ha, 2 
projekter <100 ha og 2 projekter <50 ha. 
 

 byrådet sender anbefalingerne i offentlig høring før endelig vedtagelse, så de kan blive 
drøftet bredt, inden udvælgelse af projekter. Send målrettede breve om offentlig høring til 
interessenter (Landdistriktsråd, projektudviklerne, m.fl. – se Henriks anbefalinger.) 

 
Ad. 2. Politiske forhandlinger 
Forslaget til anbefalinger blev drøftet. 
 
Ad. 3. Konklusion og oversendelse til byrådet  
Udvalgets medlemmer bakkede op om formandens forslag til anbefalinger - med den tilføjelse, at 
planlægningen og processen bør evalueres af byrådet efter gennemførelsen af første pulje-proces 



 

Dato: 01. juni 2021 
 
Sagsnr: 01.02.00-G01-52-20 

2 

forud for en eventuel igangsættelse af yderligere udbudsrunder. 
 
Udvalgets medlemmer blev enige om at fremsende det ændrede forslag til anbefalinger og konklu-
sioner til behandling i udvalg/byråd i august/september 2021, hvor de endelige konklusioner og 
beslutninger om den videre proces træffes. Forslaget suppleres med kort, der viser negative zoner 
og neutrale vurderingszoner. 
 
Anbefalingerne skal ses som et led i processen med planlægningen for solcelleprojekter. 
 
Ad. 4. Eventuelt 
Jævnfør byrådets godkendte kommissorie for § 17.4-udvalget, skal udvalget nedlægges efter det 
møde, hvor udvalget træffer en konklusion. Udvalget er derfor nedlagt efter dagens møde. 

 
 


