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Nyhedsbrev nr. 7

Vedvarende energianlæg (VE-anlæg)
- vindmøller og solenergianlæg
Status for opsamling af første offentlighedsfase og det videre forløb i arbejdet for en
temaplan om VE-anlæg i Aarhus.
Arbejdet med opsamling fra første offentlighedsfase for en temaplan om VE-anlæg er
undervejs, men har været sat i bero for en periode, for at frigive ressourcer til arbejdet
med den nye kommuneplan 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 blev behandlet første
gang i byrådet den 5. april 2017 – læs evt. mere her. Forslag til Kommuneplan 2017
kommer i offentlig høring inden længe - forventeligt i juni 2017.
Den kommende temaplan om VE-anlæg bliver et tillæg til Kommuneplan 2017. Før temaplanen udarbejdes bliver byrådet forelagt de idéer og bemærkninger, som er indkommet i første offentlighedsfase (godt 150 høringsbidrag i alt). Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om indholdet for det videre arbejde med temaplanen for
VE-anlæg. Jeg arbejder pt. på at få allokeret de nødvendige ressourcer til at ovenstående kan ske inden udgangen af 2017.
Jeg skriver til jer igen, så snart en byrådsindstilling om VE-anlæg er klar og vedhæfter
naturligvis et link til indstillingen samt sagens bilag.
Når byrådet har behandlet ovenstående indstilling udarbejder Teknik og Miljø et forslag til en temaplan for VE-anlæg, som kommer i offentlig høring efter en byrådsbehandling. Her har du igen mulighed for at komme med dine bemærkninger til det konkrete forslag, som vil blive forelagt byrådet inden byrådet træffer endelig beslutning
om en temaplan for VE-anlæg i Aarhus Kommune.
Nyhedsbrevet om VE-anlæg
Nyhedsbrev om planprocessen for en VE-temaplan i Aarhus Kommune, udsendes når
der er nyt i sagen. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet via dette link:
https://voresenergi-aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev, så kan du afmelde dig ved at
klikke på følgende link: Afmeld nyhedsbrev

Med venlig hilsen
Christina Friis-Hasché
Arkitekt
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