Nyhedsbrev nr. 9
7. september 2018

Vedvarende energianlæg (VE-anlæg)
- vindmøller og solenergianlæg

Indstilling om VE-anlæg er nu på vej til byrådet. Indstillingen omhandler opsamling på første
offentlighedsfase og retning for indhold i et kommende kommuneplantillæg (temaplan) for
vedvarende energianlæg.
På mandag den 10. september behandler Magistraten en byrådsindstilling om VE-anlæg fra Teknik
og Miljø. Du kan se hele indstillingen ’Grundlag for kommuneplantillæg/temaplan om vedvarende
energianlæg’ på Magistratens dagsorden under sag nr. 7, klik her. Forud for at indstillingen kommer på byrådets dagsorden, bliver og Teknisk Udvalg orienteret om sagen ligeledes på mandag den
10. september. Byrådsbehandling af sagen sker forventeligt den 26. september 2018.
Hvis byrådet sender sagen til behandling i Teknisk Udvalg (sandsynligvis den 3. oktober eller
den 8. oktober 2018) vil der være mulighed for at søge om foretræde for udvalget. Ønske om
foretræde skal meddeles Byrådssekretariatet pr. e-mail: byraadsservice@ba.aarhus.dk.
Du kan i øvrigt læse mere om foretræde ved at klikke her.
På næste side er indsat en liste med de ønsker om foretræde, som allerede er registreret.
Det videre forløb
Efter sagens behandling i byrådet, udarbejder Teknik og Miljø et forslag til en temaplan for VEanlæg. Forslaget vil forventeligt blive behandlet i byrådet inden udgangen af 2019, hvorefter
der vil være en offentlig høring om forslaget. Her har du mulighed for at komme med dine bemærkninger til det konkrete forslag, som vil blive forelagt byrådet inden byrådet træffer endelig beslutning om temaplanen 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, projektleder
M +45 4185 9776 E cfh@aarhus.dk
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Aktuel liste med registrerede ønsker om foretræde for Teknisk Udvalg
a) YOUFLY, v. Henrik Frandsen (høringssvar nr. 78), Glamhøjvej 30, 8220 Brabrand
(modtaget 24.10.2016).
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