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Nyhedsbrev nr. 3

Vedvarende energianlæg - vindmøller
og solenergianlæg
Jeg har to gode nyheder med dette nyhedsbrev. Den ene er, at jeg i sidste uge har
været til afleveringsmøde om vores digitale dynamiske høringsplatform. Høringsplatformen er et pilotprojekt, der offentliggøres sammen med første offentlighedsfase for temaplanen for vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune (Temaplan for
VE-anlæg). I den kommende periode vil jeg forberede platformen med relevant
materiale til første offentlighedsfase. Du kan læse mere om denne høringsplatform i
Nyhedsbrev nr. 2, som ligger inde på vores hjemmeside:
www.aarhus.dk/vedvarende_energianlæg.
Den anden nyhed drejer sig om støtteordninger til solcelleanlæg. Statens midlertidigt forhøjede støtte til solceller er trådt i kraft ved loven om ændring af støtte til
visse solcelleanlæg. Loven trådte i kraft 11. februar 2015 (lov nr. 900 af 4. juli
2013). For at understøtte at private husholdninger fortsat investerer i solceller, har
Folketinget med lov nr. 900 af 4. juli 2013 vedtaget midlertidigt forhøjede satser
for nye solcelleanlæg på op til 6 kW pr. husstand inden for en pulje på 20 MW i
årene 2013-2017. Fælles anlæg vil også kunne komme i betragtning til puljen.
Første ansøgningsrunde til puljeordningen til private husstande er igangsat den 16.
marts 2015. Du kan læse meget mere om ordningen inde på Energistyrelsens
hjemmeside.
I øvrigt kan jeg nævne til de interesserede, at Aarhus tænder for Danmarks største
elkedel til varmeproduktion. Når vindmøllerne snurrer i blæsevejr, kan det blive
overflødigt, hvis elforbruget ikke er stort nok. Danmarks største elkedel skal nu
lave den billige overskudsstrøm om til varme. En ny og stor elkedel på Studstrupværket betyder billigere og grønnere varme til de aarhusianske varmekunder. Læs
mere om projektet på AffaldVarmes hjemmeside her.
Første offentlighedsfase – hvornår?
Jeg er desværre ikke nået helt i mål med indstillingen til byrådet inden fristen før
sommerferien. Det betyder, at indstillingen kommer på byrådsmøde efter sommerferien. Datoen er endnu ikke fastlagt og jeg vil naturligvis give jer besked, så snart
jeg kender datoen. Efter byrådsbehandlingen starter første offentlighedsfase og det
kommer dermed til at foregå i efteråret.
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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.
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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