IDÉOPLÆG
NY PLANLÆGNING FOR SOLCELLEANLÆG VED UHREVEJ
INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG
Indledning
Viborg Byråd har på baggrund af en forespørgsel fra virksomheden European Energy påbegyndt planlægningen for solcelleprojekt ved
Uhrevej.
Byrådet opfordrer alle til at komme med idéer
og forslag til planlægningen samt til hvilke emner, der skal belyses i vurderingen af projektets
miljøpåvirkninger og alternativer til det ansøgte
projekt.
Med dette idéoplæg startes en høring, som skal
give input til arbejdet med kommune- og
lokalplanlægning samt miljøvurdering af projekt
og planforslag. Høringen foretages på baggrund
af planlovens § 23C, samt miljøvurderingslovens § 32 stk. 1 nr. 3 og § 35 stk. 1 nr. 2 om,
hvad miljøvurderingen skal indeholde.
Denne fase er første fase i en række aktiviteter
frem mod en eventuel realisering af planlægningen.
I denne fase har alle mulighed for at komme
med idéer og forslag.
Afgrænsningen kan i forbindelse med den
igangværende idéfase blive justeret blandt
andet på baggrund af indkomne idéer og forslag.

Planer og projektet
Formålet med planlægningen er at udlægge
området til tekniske anlæg i Kommuneplan

2017-2029 med tilhørende lokalplan, som
muliggør etablering af et solcelleanlæg ved
Uhrevej syd for Karup nær kommunegrænsen. I
forbindelse med planarbejdet vil der blive lavet
en miljøvurdering af planerne og det konkrete
projekt.
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Projektområdet har et areal på ca. 310 ha. Det
forventes, at der kan opstilles solcellepaneler
på ca. 272 ha, da projektområdet indeholder
beskyttet natur, som projektet respekterer. Der
opsættes ikke solcellepaneler inden for
bevaringsværdige landskaber.
Projektet omfatter bl.a. solcellepaneler, som vil
blive monteret på faste stativer eller trackere,
der kan dreje sig efter solen. Derudover er der
brug for tekniske installationer som blandet
andet transformere. Rundt om solcellepanelerne forventes der etableret trådhegn og afskærmende beplantning.
Projektet skal afhjælpe et industrielt problem
ved at bidrage med grøn strøm til kartoffelmelsproduktionen ved Karup Kartoffelmelfabrik
samt aftage en større andel af vaskevandet.
Karup Kartoffelmelfabrik udbringer i dag vaskevand på egne arealer. Der vil blive afholdt en
respektafstand til naboer og vandet vil blive udbragt med en teknologi, så lugtgener reduceres
i forhold til normal udbringelse. Der vil gennem
vaskevandet blive tilført næringsstoffer, som
fraføres ved enten høst eller afgræsning med
får.
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Projektområde til solcelleanlæg er vist med rød.

Eksempel på solcelleanlæg. Illustration: European Energy.
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IDÉOPLÆG
Området
Solcelleanlægget ønskes placeret ved Uhrevej i
landzone i et delvist landbrugs- og hedelandskab.
Inden for projektområdet forekommer der
naturbeskyttede arealer. I forhold til anlæg,
beplantningsbælter og veje sikres der en
respektafstand på 5 meter til beskyttede
naturtyper. Solcelleanlæg, tekniske anlæg og
mindre bygninger placeres med en afstand på
mindst 10 m til projektområdets afgrænsning.
Inden for de 10 meter reserveres der areal til
afskærmende beplantning og interne veje.

Plangrundlag og miljøvurdering

Rapporterne vil også beskrive hvilke foranstaltninger, der kan laves for at afværge uønskede
miljøpåvirkninger.

Den videre planlægning og krav
Når denne fase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes planforslag, miljørapport og miljøkonsekvensrapport.
Forslag til planer og rapporter vil blive offentliggjort i minimum 8 uger. Her får du mulighed for
at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen
om planernes endelige vedtagelse.

Projektets realisering kræver udarbejdelse af
kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering af planforslagene.

Til slut kræves en tilladelse efter § 25 i lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).

Bygherre har anmodet om, at der udarbejdes
en miljøvurdering af projektet for at sikre, at
der ikke sker væsentlige miljøpåvirkninger af
enten landskab eller natur og miljø, jf. miljøvurderingslovens § 18 stk. 2.

I den efterfølgende drift har Viborg Kommune
miljøtilsyn, og vi kan til enhver tid stille krav om
overholdelse af retningslinjer, lovkrav og vilkår.

Rapporterne skal indeholde en beskrivelse og
vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved
etablering af solcelleanlæg ved Uhrevej samt af
planforslagene. Miljøvurdering af projektet og
planerne forventes at have fokus på følgende
emner:
•
Landskab/visuel påvirkning
•
Klima
•
Sundhed (Støj)
•
Natur
•
Rekreative interesser
Arealforbrug
•

Hvad skal planer og rapporter
indeholde?
En række emner vil sammen med relevante
idéer og forslag fra idéfasen indgå i planerne og blive belyst i rapporterne, som udarbejdes efter denne fase.

Dette idéoplæg kan findes på
viborg.dk/idefaseuhrevej, hvor du også kan
læse mere om planlægningen.
Du er velkommen til at kontakte os på
tlf. 87 87 86 31, hvis du har spørgsmål.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

Borgermøde

•

Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser

Der afholdes borgermøde den 20. september
2021 kl. 17.00-19.00 i Karup Kultur- og
Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup.

•

Mulig påvirkning af naboer

•

Mulig påvirkning af landskab og natur

•

Afvikling af trafikken

•

Effekter på klima og miljø

•

Andre relevante placeringer

På borgermødet vil der være mulighed for at
stille spørgsmål til projektet og processen.

Lovgrundlag

Send dine idéer og forslag

Bekendtgørelse af lov om planlægning
(LBK nr 1157 af 01/07/2020 )

Hvis du har idéer og forslag, vil byrådet
gerne høre disse, så de evt. kan indgå i
planlægningen og miljøvurderingen.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 973 af
25/06/2020)
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi (LBK nr 125 af 07/02/2020)

Eksempel på græsning. Foto: Agri Nord.

Vil du vide mere?

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (LOV nr
738 af 30/05/2020)

Dine idéer og forslag skal indsendes
senest den 14. oktober 2021.
De skal indsendes via kommunens
webside viborg.dk/idefaseuhrevej via boksen ”Indsend idéer og forslag”.

