Sjelle Bylaug
Voldbyvej 17
8464 Galten

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for
etablering af en solcellepark ved Wedelslund, Sjelle
Økonomiudvalget har på deres møde den 25. august 2021 besluttet at
indkalde idéer og forslag forud for mulig planlægning for etablering af
solcellepark ved Thorsminde, Låsby. Se punkt nr. 205 på dagsordenen.
Foroffentlighedsfasen afholdes jf. Planlovens § 23c, og løber fra den 28.
oktober 2021 til og med 11. november 2021.

Dato
15. oktober 2021
Sagsnr.: 01.02.00-G01-17-21
Din reference
Pernille Falborg Helmer
Tlf.: 87947166

Læs Debatoplæg om projektet og sammenhængen til Byrådets politikker
og planer her:
https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
http://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=565

Planlovens hensigt med en foroffentlighedsfase er, at naboer, brugere og
andre borgere og foreninger skal have mulighed for at bidrage med deres
forslag og idéer med henblik på at forbedre vidensniveauet og dermed
plangrundlaget, inden planlægningen igangsættes.
Først når foroffentlighedsfasen er afsluttet, vil Økonomiudvalget tage
stilling til, om planlægningen skal igangsættes.

Baggrund for foroffentlighedsfasen

208194893

AURA Energi a.m.b.a. har i samarbejde med lokal lodsejer ansøgt om
etablering af en solcellepark på et nuværende landbrugsareal, der hører
til de oprindelige jorder til Wedelslund Gods, nærmere bestemt matrikel
1f, Vedelslund Hgd., Sjelle.
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Du kan indsende idéer og forslag til planlægningen via linket til høringsportalen:
https://www.borgeronline.dk/746/NemForm/hoeringssvarWedelslund
eller som post til:
Plan, Teknik og Miljø, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Høringssvaret skal være Skanderborg Kommune i hænde senest den 11. november 2021.
Du skal være opmærksom på, at alle høringssvar inklusive navn og adresse, fremgår af de offentligt
tilgængelige dagsordner for udvalgs- og byrådsmøderne. Beskyttede navne og adresser offentliggøres
ikke.
Indkomne idéer og forslag vil indgå i Byrådets videre arbejde om, hvorvidt planlægningen skal
igangsættes.

Borgermøde – Tidlig dialog
Som en del af foroffentlighedsfasen inviterer Byrådet til tidlig dialog om projektet i høringsperioden.
Torsdag den 28. oktober ved Wedelslund, Sjelle kl. 17.00 – 18.00.
Mødet afvikles der, hvor solcellerne ønskes placeret, så det er muligt at tage omgivelserne i betragtning
samtidig.
Tag tøj på efter vejrforholdene, da der vil være begrænset mulighed for at søge læ.
Af hensyn til forplejning og mødets logistiske afvikling, beder vi dig om at tilmelde dig på

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/1556/

Du vil så modtage nærmere information om muligheder for parkering inden mødestart.
Med venlig hilsen
Plan, Teknik og Miljø

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores
databeskyttelsesrådgiver.
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