14. januar 2015

Nyhedsbrev nr. 2

Vedvarende energianlæg - vindmøller
og solenergianlæg
Først og fremmest rigtig godt nytår til jer! Og velkommen til det andet nyhedsbrev i
denne planproces for vedvarende energianlæg (VE-anlæg).
Indtil nu…
Aarhus Byråd har som mål, at Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. I
Aarhus Kommune vil vi gerne have hjælp fra lokale beboere og lodsejere til at planlægge vores fælles vedvarende energi sammen.
Som nævnt i det første nyhedsbrev har lokale netværk formuleret anbefalinger til
politikerne i Aarhus Kommune i forbindelse med den kommende planlægningsproces om vedvarende energianlæg. Du kan læse nyhedsbrev nr. 1 på vores hjemmeside: www.aarhus.dk/vedvarende_energianlæg
Efterfølgende er Teknisk Udvalg blevet inddraget ad flere omgange og senest den
8. december 2014.
Næste skridt – indstilling til byrådet
Det har været en dejlig lang juleferie denne jul. En indstilling til byrådet om igangsættelse af første offentlighedsfase har derfor ikke taget ordentlig form endnu. Der
er mange aspekter i denne indstilling, som skal synliggøres. Anbefalinger fra de
lokale netværk skal blandt andet indarbejdes i indstillingen. Selve hæftet med anbefalinger kommer naturligvis med som bilag til indstillingen.
Behandlingstiden af selve indstillingen kan jeg ikke sige noget om på nuværende
tidspunkt. Det afhænger i høj grad af, hvorvidt byrådet sender sagen i Teknisk Udvalg. Det vil konkret betyde, at sagen kan få to byrådsbehandlinger. Jeg er på nuværende tidspunkt derfor usikker på, om den første offentlighedsfase kan gå i gang
inden sommerferien. Uanset hvad så får I naturligvis besked, så snart jeg ved
nærmere. Offentlighedsfasen vil være længere end normalt, og hvis den forløber
henover sommerferien bliver den yderligere forlænget. Det er nemlig vigtigt, at I
alle har mulighed for at deltage i første offentlighedsfase.
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Første offentlighedsfase
Formålet med første offentlighedsfase er i høj grad at forsøge at finde en fælles
platform, som kan give de rette muligheder for vedvarende energianlæg i Aarhus
Kommune. Det kan bedst ske i samarbejde mellem alle med interesse i vedvarende
energianlæg, dvs. borgere, myndigheder og opstillere. Jeg vil derfor sende drejebogen til første offentlighedsfase ud til formanden for hver netværksgruppe for at få
feedback inden selve offentlighedsfasen starter. Det vil give mig mulighed for at
tilrette og gøre processen endnu bedre. Jeg håber, I har lyst til at deltage og give
mig feedback eller give stafetten videre til en anden i jeres netværksgruppe. Hvis
andre – for eksempel jer der ikke har været med i det forudgående netværksarbejde – har lyst til at give feedback, så skriv gerne en mail til mig.
Dynamisk høringsportal
Under netværksarbejdet var der flere der nævnte, at vi kan gøre det lidt smartere,
når vi arbejder sammen. For eksempel er det oplagt at give folk mulighed for at
skrive på fælles dokumenter på nettet. I den digitale verden kan det være en fin
måde at hjælpe deltagere til at organisere sig på. Jeg har taget det til efterretning,
og arbejdet med en digital, dynamisk høringsportal er i fuld gang. Formålet med
portalen er at give jer et bedre og nemmere overblik over processen og høringen.
Samtidig er formålet, at I får nogle dynamiske værktøjer, så I lettere kan gå sammen om at organisere jer om projekter eller temaer.
Et af nøgleordene er samskabelse mellem lokale beboere, opstillere og kommune.
Jeg forestiller mig, at der på portalen stilles indledende spørgsmål, som starter dialogen op og som afføder nye spørgsmål og emner, som alle har mulighed for at
bringe i spil på portalen.
Jeg har overvejet at stille spørgsmål som kunne lyde sådan:
•

Hvis der skulle være et vedvarende energianlæg i vores lokalområde, hvad
er så særlig vigtigt?

•

Hvis vi skal have vindmøller i Aarhus Kommune, er det så en god idé at inddrage herregårdslandskaber, såfremt der er lokal opbakning?

•

Vindmøllestøj og skyggegener med videre påvirker folk forskelligt og nogle
er mere generede end andre. Hvordan kan opstillere og lokale beboere
sammen tage hånd om dette problem?

Har du forslag til spørgsmål jeg skal stille i første offentlighedsfase? Så skriv endelig til mig.
Høringsportalen er et spritnyt hjælpemiddel i Aarhus Kommune. Tanken er, at det
skal gøre offentlighedsfaser i mange forskellige sammenhænge bedre og lettere.
Denne proces omkring vedvarende energianlæg er første gang portalen kommer i
brug. Derfor er jeg også interesseret i feedback omkring selve portalen. Udover
dialog på selve høringsportalen kommer jeg også ud til møder hos jer. Se nedenstående afsnit.
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Møder hos jer
I løbet af første offentlighedsfase, vil jeg komme rundt i forskellige lokalområder.
Det er selvsagt svært at nå hele Aarhus Kommune, så jeg kan desværre ikke nå at
besøge jer alle. Hvem jeg kommer til at besøge, er endnu ikke fastlagt, og jeg vil
gerne have, at I hjælper mig, ved at fortælle mig om gode anledninger til at komme ud i jeres lokalsamfund. Til eksempel skal jeg med til den månedlige fællesspisning i Lyngby i slutningen af januar. Med andre ord: Skriv en mail eller ring, hvis du
har en invitation eller blot en ide til et møde..
Nyhedsbrevet
Jeg håber, at I alle vil hjælpe mig med at sende nyhedsbrevet videre til jeres naboer og andre I kender, som måtte have interesse i denne planproces om vedvarende
energi i Aarhus Kommune. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden:
www.aarhus.dk/vedvarende_energianlæg

Bedste hilsner
Christina Friis-Hasché
Teknik og Miljø
cfh@aarhus.dk
mobil: 4185 9776

Nyhedsbrevet udsendes cirka en gang hver anden måned.
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