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Fra: Jesper Frost Hansen (JEFH) [JEFH@NIRAS.DK]
Til: Inger Juul [Inger.Juul@skanderborg.dk]
Cc: Klaus Høgh [kho@aura.dk];Jacob Kjær [jak@avk.dk]
Sendt dato: 22-04-2022 10:13
Modtaget Dato: 22-04-2022 10:13
Vedrørende: SV: Ansøgning om etablering af solenergianlæg vest for Sjelle

Hej Inger
 
Solpanelerne forventes at have en højde omkring 2,0 meter, hvilket også er benyttet til visualiseringerne:
 

 
 
Med hensyn til energipotentialet for solcelleprojektet ved Sjelle vil et sydvendt anlæg på ca. 70 hektar yde omkring 45-50 GWh/år hvilket vil kunne
forsyne mellem 10.000 – 12.500 husstande (ud fra at et gennemsnit på 4.000 kWh/år pr. husstand).
 
Har I desuden behov for fuldmagt fra lodsejere?
 
 
Med venlig hilsen

Jesper Frost Hansen
Byplanlægger
 

Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Denmark
www.niras.dk
 
M: +45 6025 4965
E: jefh@niras.dk

Følg os på: 
 
 
 
Fra: Inger Juul <Inger.Juul@skanderborg.dk> 
Sendt: 22. april 2022 08:42
Til: Jesper Frost Hansen (JEFH) <JEFH@NIRAS.DK>
Emne: SV: Ansøgning om etablering af solenergianlæg vest for Sjelle
 
Hej Jesper
 
Tak for den tilsendte ansøgning. Jeg har lige læst den hurtigt igennem og har to spørgsmål.
Hvor høje er solpanelerne/hvilken højde er vist på visualiseringerne?
Hvilken årlig produktion forventes der og hvor mange husstandes forbrug svarer det til?
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6063333#0 - Spørgsmål til ansøgning og svar



 
 
 
Fra: Jesper Frost Hansen (JEFH) <JEFH@NIRAS.DK> 
Sendt: 22. april 2022 00:04
Til: Inger Juul <Inger.Juul@skanderborg.dk>
Cc: Jacob Kjær <jak@avk.dk>; Klaus Høgh <kho@aura.dk>
Emne: Ansøgning om etablering af solenergianlæg vest for Sjelle
 
Hej Inger
 
Som aftalt hermed ansøgning for solcelleanlæg vest for Sjelle by på vegne af AURA VE og AVK Danmark A/S .
 
Vi har udarbejdet og opdelt ansøgningen med afsæt i de emner/kriterier, som Økonomiudvalget vil have belyst ifm. igangsætning af planlægning for
solcelleanlæg. Vi håber derfor at materialet er tilstrækkeligt belyst til at planlægningen kan igangsættes på Økonomiudvalgsmødet d. 17. maj.
 
Vi har i ansøgningsmaterialet tydeliggjort, at projektet er beskrevet ud fra nuværende kendskab og forventning til projektet, og at den videre
bearbejdning af projektet og tilpasning af afgrænsning sker i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune og efter dialog med naboer og
interessenter. Netop derfor foreslår vi, at der i materiale til foroffentlighed er tydeliggjort, at projektet og dets afgrænsning ikke er endelig, og kan
tilpasses ifm. kommende proces. Bare så vi undgår at skulle afholde ny foroffentlighed i tilfælde af at projektets afgrænsning måtte tilpasses (inden
for rimelighedens grænser, naturligvis!).
 
Vedhæftet har du:
 
-                           Ansøgning om etablering af solcelleanlæg vest for Sjelle
-                           Bilag 1: Projektafgrænsning inkl. bindinger
-                           Bilag 2: Visualiseringer
 
Med venlig hilsen

Jesper Frost Hansen
Byplanlægger
 

Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Denmark
www.niras.dk
 
M: +45 6025 4965
E: jefh@niras.dk

Følg os på: 
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Fra: Jesper Frost Hansen (JEFH) [JEFH@NIRAS.DK]
Til: Inger Juul [Inger.Juul@skanderborg.dk]
Cc: Klaus Høgh [kho@aura.dk]
Sendt dato: 25-04-2022 15:08
Modtaget Dato: 25-04-2022 15:08
Vedrørende: Revideret visualiseringer - Sjelle solcelleprojekt
Vedhæftninger: Sjelle Visualiseringer_2022_04_25_compressed.pdf

Hej Inger
 
Som lovet har du hermed revideret visualiseringer.
 
Har du spørgsmål til ansøgningen generelt tager du naturligvis fat i mig. Ellers ser vi frem til udfaldet af mødet d. 17 maj.
 
Med venlig hilsen

Jesper Frost Hansen
Byplanlægger
 

Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Denmark
www.niras.dk
 
M: +45 6025 4965
E: jefh@niras.dk

Følg os på: 
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6048272#0 - Revideret visualiseringer - Sjelle solcelleprojekt



1

Udkast Sjelle
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2

Solcellemodellerne som er benyttet i denne visualisering
er lavet på disse mål

bredde:  6,0 m
højde:  3,0 m
dybde: 4,3 m
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3Standpunkt oversigtskort 
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4 Standpunkt 8|Eksisterende forhold
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5Standpunkt 8|Visualisering - uden beplantning-
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6 Standpunkt 8|Visuslisering - med beplantning
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7Standpunkt 9|Eksisterende forhold-
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8 Standpunkt 9|Visuslisering - uden beplantning
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9Standpunkt 9|Visuslalisering - med beplantning-
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10 Standpunkt 10|Eksisterende forhold
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