
Tirsdag den 22.09.2020, Viborg Rådhus

Ny planlægning for store solenergianlæg i Viborg Kommune

Borgermøde i idefasen



Program

Kl. 17:00 Velkommen 
v/Torsten Nielsen, formand for Klima-
og Miljøudvalget i Viborg Kommune

Kl. 17:10 Præsentation af planproces 
v/planlægger Maria Troelsen, Viborg 
Kommune

Kl. 17:25 Solcelleprojektet ved Stoholm
v/Esben Billeskov, Better Energy

Kl. 17:35 Solcelleprojektet ved Kvosted
v/Kresten Vilsgaard, European Energy

Kl. 17:45 Spørgsmål, ideer og forslag
v/ordstyrer Hans Jørn Laursen, direktør 
Teknik & Miljø

Kl. 18:50 Opsamling og afrunding
v/Torsten Nielsen, formand for Klima-
og Miljøudvalget i Viborg Kommune

Ny planlægning for solenergianlæg



Præsensation

Ansøger fra Stoholm

• Esben Billeskov, Better Energy

• Ann-Marie Frydendal Sørensen, 
Better Energy

Ansøger fra Kvosted

• Kresten Vilsgaard, European Energy

• Martin Lehn Brand, European Energy

Viborg Kommune
• Torsten Nielsen, formand Klima- og 

Miljøudvalget
• Byrådsmedlemmer
• Hans Jørn Laursen, direktør
• Karl Johan Legaard, planchef
• Maria Troelsen, planlægger
• Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, 

planlægger



Politisk grundlag for grøn omstilling

• Byrådet har med sammenhængsmodellen 
vedtaget en målsætning om, at Viborg 
Kommune (som geografisk område) i 2025 
skal have mindst 35 % af sit energiforbrug 
dækket af vedvarende energi.  

• I september 2019 vedtog Byrådet katalog 
over indsatser for grøn omstilling.

• Her indgår planlægning for solceller som en 
indsats.



Formål med indkaldelse af idéer og forslag

• Der indkaldes idéer og forslag til en overordnet planlægning for 
solenergianlæg i hele kommunen og en planlægning for to konkrete 
ansøgninger om solcelleanlæg ved hhv. Stoholm og Kvosted. 

• Alle indsendte idéer og forslag vil blive taget i betragtning i forbindelse med 
afgrænsningen af planerne og miljøkonsekvensrapporternes 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 de konkrete projekter.



Idé-fase

Idé-fasen: 10. september til 15. oktober 2020

Svarfrist: 15. oktober 2020

Idéer og forslag sendes via viborg.dk/idefase

Konkrete projektforslag sendes til plan@viborg.dk



Formål med planlægningen

• Viborg Byråd begynder planlægningen for store solenergianlæg i kommunen.

• Formålet med planlægningen er:

• at opdatere retningslinjen for solenergianlæg i Kommuneplan 2017 –
2029. 

• at udarbejde konkrete planer for de ansøgte solcelleanlæg.

• at indkalde konkrete projektforslag til placering af andre solcelleanlæg i 
Viborg Kommune. 



Ny retningslinje for store solenergianlæg

• Revision af gældende retningslinje 13 i 
Kommuneplan 2017 – 2029. 

• Udpege negative områder, hvor der ikke kan 
etableres solcelleanlæg, og neutrale områder, 
hvor der efter nærmere undersøgelser eventuelt 
kan etableres solcelleanlæg. 

• De negative områder vil fx være områder, hvor 
udpegede natur- og landskabsinteresser 
prioriteres højere end energiproduktion.



Solcelleanlæg ved Stoholm

• Ca. 71 hektar.

• Afgrænses af Nr. Søbyvej mod vest og 
Skalmstrupvej i syd.

• Realisering af projektet kræver:

• Kommuneplantillæg

• Lokalplan

• Miljøvurdering af planerne

• Miljøkonsekvensvurdering af projektet



Solcelleanlæg ved Stoholm

• Miljørapport og miljøkonsekvensrapport 
forventes at omhandle:

• Påvirkning af værdifulde landskaber

• Påvirkning af naboejendomme

• Støjpåvirkning

• Arealforbrug 



Solcelleanlæg ved Kvosted

• Ca. 109 hektar.

• Afgrænses af Skivevej mod syd. 
Gennemskæres øst-vest-gående retning af 
Kvostedvej og i nord-syd-gående retning af 
Gammelstrupvej.

• Realisering af projektet kræver:

• Kommuneplantillæg

• Lokalplan

• Miljøvurdering af planerne

• Miljøkonsekvensvurdering af projektet



Solcelleanlæg ved Kvosted

• Miljørapport og miljøkonsekvensrapport 
forventes at omhandle:

• Kystnærhed 

• Påvirkning af værdifulde landskaber

• Påvirkning af naboejendomme

• Støjpåvirkning



Planproces
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Ny lovgivning vedr. hensynet til naboer

• Pr. 1. juni 2020 er der trådt ny lovgivning i kraft (Lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og 
personskatteloven ), der bl.a. vedr. hensynet til naboer ved etablering af 
solcelleanlæg. 

• Formålet med lovændringen er at sikre forbedrede vilkår for naboer til 
fremtidige VE-anlæg ved:
• ændring af værditabsordningen om omfattede opstillere og vurderingstidspunktet
• indførelse af en salgsoptionsordning
• indførelse af VE-Bonus til nære naboer, som erstatter den tidligere køberetsordning
• Indførelse af en grøn puljeordning til kommuner med midler til lokalsamfundet



Ny lovgivning vedr. hensynet til naboer

Værditabsordning: 
Alle naboer til et solcelleanlæg kan få vurderet et evt. værditab på 
ejendommen. Naboer indenfor 200 meter kan få vurderet ejendommen gratis, 
mens naboer længere væk betaler gebyr på ca. 4000 kr. Gebyr tilbagebetales, 
hvis der vurderes et værditab. Værditab skal udbetales af udvikler og vurderes 
af taksationskommissionen. 

Lovgivningen giver stadig mulighed for indgåelse af frivillige aftaler mellem 
naboer og udvikler.



Ny lovgivning vedr. hensynet til naboer

Salgsoptionsordning:
Alle naboer indenfor 200 meter af et solcelleanlægget har ret til at få vurderet 
deres ejendom af en uvildig taksationskommission. Hvis ejendommen har lidt 
tab på blot 1 % tilbydes en købsoption. Det er dermed muligt at frasælge sin 
ejendom til udviklerne, men ikke et krav.

VE-bonus: 
Alle naboer indenfor 200 meter af et solcelleanlægget modtager årligt en 
bonus, der afhænger af elproduktion og elpris. Bonus er skattefri.



Ny lovgivning vedr. hensynet til naboer

Grøn pulje: 
Opstiller betaler et engangsbeløb (30.000 kr. pr. MW) til kommunen til en grøn 
pulje.

Midlerne skal fortrinsvist benyttes til grønne tiltag i nærområdet af 
solcelleanlægget. Dernæst projekter, der understøtter den grønne omstilling i 
hele kommunen.



Spørgsmål, idéer og forslag

• Ordstyrer Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik & Miljø.

• Man bedes sige sit navn, samt hvor man bor.

• Der skrives ikke referat.



Indsend idéer og forslag

Idéer og forslag til den forestående planlægning, skal være modtaget senest 
den 15.10.2020. 

Idéer og forslag sendes via viborg.dk/idefase

Konkrete projektforslag sendes til plan@viborg.dk

Tak for i aften.


