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Nyhedsbrev nr. 4

Vedvarende energianlæg - vindmøller
og solenergianlæg
Byrådsindstillingen om igangsættelse af første offentlighedsfase for en temaplan for
vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er på Magistratens dagsorden til magistatsmødet den 1. februar 2016. Byrådsbehandling af indstillingen sker forventeligt i
februar/marts 2016. På Magistratens dagorden kan du finde indstillingen med tilhørende bilag.
Første offentlighedsfase – hvornår?
Efter byrådsbehandlingen bliver første offentlighedsfase sat i gang – forventeligt i
marts/april 2016. Offentlighedsfasen/debatfasen kommer til at forløbe over en periode på 12 uger. Så snart datoerne for høringsperioden er fastlagte bliver de offentliggjort og jeg sender et nyhedsbrev ud i den forbindelse.
Digital høringsplatform
Du kan snart deltage i debatten om vedvarende energi på vores digitale høringsplatform voresenergi-aarhus.dk, hvor du også kan finde materiale om høringen. På
høringsplatformen kan du skrive din mening om de forskellige scenarier, eller
komme med dine øvrige synspunkter. Du kan også kommentere på andres synspunkter. Vær opmærksom på at hele debatten vil indgå som høringssvar og bliver
forelagt byrådet. Alle dine synspunkter på den digitale høringsplatform betragtes
dermed som dit høringssvar i debatten om vedvarende energianlæg.
OBS! Bemærk at høringsplatformen er under opbygning, og selve debatten på høringsplatformen bliver tilgængelig, når byrådet vedtager at igangsætte 1. offentlighedsfase. Først herefter, vil du kunne skrive indlæg på debatsiden. Du kan alligevel
smugkigge allerede nu, mens vi opbygger siden og lægger det sidste materiale ud.
Aarhus Kommunes digitale høringsplatform, er et pilotprojekt, som lige nu afprøves
i forbindelse med høringer for andre projekter, herunder ’Trafik og mobilitetsplan
for Aarhus midtby’. Hvis du har lyst til at kigge nærmere på høringsplatformen om
vores trafik kan du gå ind på vorestrafik.dk. (Høringen om vores trafik stopper den
14. februar 2016). Du kan også kigge på høringen om forslag til ’Planstrategi 2015’
– aarhusplanstrategi2015.dk - som slutter den 10. februar (her er der dog ingen
debat på den digitale høringsplatform).

Side 1 af 2

1. februar 2016

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
Næste nyhedsbrev udsendes når byrådet har tiltrådt indstillingen om VEanlæg – dvs. umiddelbart inden første offentlighedsfase starter.
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