TIDSLINJE FOR
PLANLÆGNING AF
ENERGIANLÆG
MED VINDMØLLER
OG SOLCELLER
Punkter med borgerinddragelse
er markeret med rød skrift.

TID

MARIAGERFJORD KOMMUNE

Feb. 2016
Mar. 2016

Foroffentlighedsfase
Dialogworkshop på GASmuseet
Politisk behandling
Kommuneplantillæg i høring

Apr. 2016
Juni 2016
Efterår 2016

Workshops i lokalområder
Følgegrupper
Kommuneplantillæg vedtaget

Maj 2020

Modtagelse af projektforslag
Politisk behandling, start fordebat

Sep. 2020

Info- og dialogmøder i lokalområde
Nedsættelse af følgegruppe*
Politisk behandling om område til
energianlæg, antal og omfang

Høringsfrist:
5. oktober
2020

Modtagelse af projektansøgning

VINDMØLLEOPSTILLER,
ENERGINET og
TAKSATIONSMYNDIGHED
Udarbejdelse af
miljøkonsekvensrapport

Høring om ideer og forslag til
undersøgelser

Høringsfrist:

Borgermøde i lokalområde
Opsamling på høringsperiode
Politisk behandling - planproces
Vurdering miljøkonsekvensrapport
Forslag til kommuneplantillæg og
lokalplan
Politisk behandling - Høring af planer
Høring - kommuneplantillæg, lokalplan, Høringsfrist:
§ 25-tilladelse, miljøkonsekvensrapport

Informationsmøde om
ordninger om værditab,
salgsoption og VE-bonus
- 8 ugers frist til søgning

Borgermøde i lokalområde
Opsamling på høringsperiode
Politisk behandling - vedtagelse af
planer
Offentliggørelse af vedtagne planer og
§ 25-tilladelse

Værditabsordning
gennemførelse af taksation

*NB Der bliver løbende afholdt møder i
følgegruppen efter behov

Anlægsfasen påbegyndes
Evt. eksisterende møller
nedtages
Nye møller rejses og nettilsluttes
VE-bonus ordning
Ordning om salgsoption det
første år

Grøn pulje

FORLØB VED OPSTILLING
AF ENERGIANLÆG MED
VINDMØLLER OG SOLCELLER
Planlægningsforløbet ved opstilling af energianlæg med vindmøller og solceller kan inddeles i tre
faser: Området, Energiprojektet og Planerne.
FASE 1 OMRÅDET
KOMMUNEN

BORGERNE

Kommunen skal tage stilling til området:
• Hvor, hvad og antal
• Fra potentielt vindmølleområde til
energiudviklingsområde
• Borgerinddragelse
• Nedsættelse af en følgegruppe

Borgerne inddrages om:
• bekymringer
• potentialer
• input
•

Repræsentanter i en følgegruppe

Fase 1 afsluttes med politisk behandling med stillingtagen til omfanget af energianlæg i området
FASE 2 ENERGIPROJEKTET
KOMMUNEN

BORGERNE

Kommunen skal tage stilling til
den konkrete ansøgning:
• Hvad der skal undersøges i
miljøkonsekvensrapporten
• Borgerinddragelse
• Orientere og mødes med følgegruppen

Borgerne inddrages:
• Hvad skal undersøges i
miljøkonsekvensrapporten?
• Er der særlige hensyn, der skal tages
stilling til?
• Mødes i følgegruppen

Fase 2 afsluttes med politisk behandling med stillingtagen til afgrænsning af undersøgelser i
miljøkonsekvensrapporten.
FASE 3 PLANERNE
KOMMUNEN

BORGERNE

Kommunen skal tage stilling til planer:
• Vurdere miljøkonsekvensrapport
Behandle høringssvar
• Udarbejde kommuneplantillæg
• Udarbejde lokalplan
• Borgerinddragelse
• Orientere og mødes med følgegruppen

Borgerne inddrages:

Kommunen deltager ikke i møde om
økonomiske foranstaltninger

•
•
•
•

Høringssvar til miljøkonsekvensrapport,
kommuneplantillæg og lokalplan?
Visualiseringer, støj, skygger, lys, natur
og andre forhold
Mødes i følgegruppen
Deltager i møde om økonomiske
foranstaltninger

Fase 3 afsluttes politisk behandling med stillingtagen til kommuneplantillæg og lokalplan.
Kommunen skal herefter give diverse
tilladelser, indhente støjmålinger og mødes
med følgegruppen efter behov.

Borgerne kan herefter søge økonomiske
ordninger og søge midler til projekter fra
grøn pulje, når energianlægget er etableret.

NB! Forløbene er under forudsætning af, at der træffes beslutning om at fortsætte, og at der ikke sker forsinkelser eller uforudsete hændelser.

