
Onsdag den 8. februar 2023, Tjelecenteret 

Planlægning for energipark ved Tjele

Borgermøde i idéfasen



Program
Kl. 17:00 Velkommen 

v/ Eva Pinnerup, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune

Kl. 17:10 Proces for behandling af projektet
v/ Viborg Kommune og Miljøstyrelsen 

Kl. 17:30 Præsentation af projektet
v/ BioCirc

Kl. 17:55 Spørgsmål, ideer og forslag
v/ Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik & Miljø

Kl. 18:55 Opsamling og afrunding
v/ Eva Pinnerup, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune

Kl. 19:00 Tak for denne gang



Præsentation
Ansøger/rådgiver

• Bertel Maigaard, BioCirc

• Victor Hoffmann-Brogaard, New Power Partners

• Peter Forfang Sørensen, Rambøll

Miljøstyrelsen

• Birgitte Kudahl Jensen, VVM-myndighed for energiklyngen

Viborg Kommune

• Eva Pinnerup, formand for Klima- og Miljøudvalget

• Kurt Mosgaard, næstformand for Klima- og Miljøudvalget

• Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik og Miljø

• Thomas Damgaard, chef for Natur og Miljø

• Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, planlægger i Strategi og Udvikling



Nationale klimamål

• Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 ift. 
1990.

• Danmark skal senest i 2050 ikke udlede flere drivhusgasser, end der 
optages. Målet er fremrykket til 2045 i grundlaget for den nuværende 
regering.

• Den tidligere regering annoncerede med Danmark kan mere II (DKMII), at 
den samlede energiproduktion fra solceller og vindmøller på land skal 
firedobles frem mod 2030.



Kommunale mål

• Viborg Kommune har udarbejdet en klimaplan, der 
viser vejen til en klimaneutral kommune inden 
udgangen af 2050. 

• I 2030 skal Viborg Kommune have mindst 70 % af sit 
energiforbrug dækket af vedvarende energi.

• Det forudsætter en hurtig og omfattende udbygning af 
produktionen af vedvarende energi i Viborg Kommune.



Formål med indkaldelse af idéer og forslag

Der indkaldes idéer og forslag til planlægningen og miljøvurderingen 
for projektet: 

• Alle indsendte idéer og forslag vil blive taget i betragtning i 
forbindelse med udarbejdelse af planforslag og afgrænsningen af 
miljørapporternes indhold.  

• Alle indsendte idéer og forslag vil blive politisk behandlet. 

• Borgermødet er et tilbud til borgere og interessenter, hvor 
kommunen, ansøger og rådgiver informerer om processen og det 
konkrete projekt.



Idéfase

Idéfasen: 3. februar til 31. marts 2023

Svarfrist: 31. marts 2023

Idéer og forslag sendes via viborg.dk/idefaseEnergiparkTjele



Information om borgermøde

Borgermødet er annonceret på:

• viborg.dk

• Viborg Kommunes facebook-side

• Ugeavisen Landsbyerne

• Ca. 1.900 breve til beboere inden for 1,5 km fra planområderne



Planområdet

• Planområdet har et samlet areal på ca. 800 ha.

• Der opstilles solcellepaneler på ca. 700 ha.

• Der rejses i alt 18 vindmøller på 185 meter.

• Hertil kommer en centralt placeret 
industriklynge på ca. 60 ha. 



Planområdet - Syd for Tjele Langsø



Planområdet - Øst for Tjele Langsø



Planområdet - Ved Kvorning



Projektet ved Tjele

Planområdet – Der er søgt om etablering af følgende delprojekter:
A. Biogasanlæg med tilhørende tryksterilisering til produktion af biogas

B. Anlæg til produktion af brint (elektrolyse)

C. Anlæg til produktion af e-metanol (katalyse)

D. Anlæg til nyttiggørelse af digestat (pyrolyse)

E. Græsproteinanlæg

F. Solcelleanlæg til elproduktion

G. Vindmøller til elproduktion

H. Højspændingsstation



14

Planproces



Planer, tilladelser og godkendelser

• Kommuneplantillæg

• Lokalplan

• Miljørapporter indeholdende: 
• Miljøvurdering af planerne 

• Miljøvurdering af projektet

• VVM-tilladelse jf. § 25 i miljøvurderingsloven



Miljøvurdering

• Kommunen skal lave en afgrænsning af, hvilke emner ansøger skal 
have fokus på ved miljøvurdering af planer og projekter. 

• Kommunen og ansøger har på forhånd en ide om, hvilke emner der 
skal miljøvurderes. Men vi kan have overset noget. Derfor indkalder 
vi forslag og ideer fra borgere, interessenter og berørte 
myndigheder. 



Forventet indhold i miljøvurdering

• Påvirkning af naboer – støj, lys, lugt

• Påvirkning af landskab og natur

• Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed

• Afvikling af trafik

• Arealforbrug

• Effekter på klima og miljø



Spørgsmål, idéer og forslag

Man bedes sige sit navn, samt hvor man bor.



Indsend idéer og forslag

Idéer og forslag til den forestående planlægning, skal være modtaget 

senest den 31. marts 2023

Idéer og forslag sendes til viborg.dk/idefaseEnergiparkTjele

Tak for i aften


