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Dato: 27. september 2019 12:45:49


Fra: Per Mikkelsen <per.a.mikkel@gmail.com>
Dato: 1. august 2019 kl. 17.54.33 CEST
Til: Maria Reumert Gerding <maria@dn.dk>
Cc: Tage Madsen <mli.tm@turbopost.dk>,  Kristian Albæk Pedersen
<kap.pedersen@gmail.com>,  Vibeke Kanstrup <vkanstrup@gmail.com>,  Jonna Odgaard
<jonnaodgaard@gmail.com>,  Olav Christensen <olavrexchristensen@gmail.com>,  John Clausen
<clausenlemvig@gmail.com>
Emne: Solcelleparker


Velkommen tilbage fra ferie, Maria.
 
Vi vil opfordre dig, hovedbestyrelsen og sekretariatet til at vurdere og afklare,
hvordan DN skal forholde sig til solceller, herunder til nye store solcelleanlæg.
 
Vi har fornylig deltaget i et møde med projektudviklere for en solcellepark på 5-600
ha i et område mellem Ringkøbing og Skjern.
Det fremgik af mødet, at der er store finansielle interesser fra pensionskasser og
fonde i investeringer i solcelleparker uden offentlig støtte, ligesom lodsejere vil få
store lejeindtægter (over 15.000 kr. pr. ha. årligt i en 30 årig lejeperiode). Det blev
oplyst, at Energistyrelsen har udarbejdet et oplæg til en betydelig udbygning med
solcelleanlæg, og at der er en del flere projekter på tegnebrædtet. Desuden blev
det oplyst, at parkerne skal hegnes ind (mod mennesker og dyr), og at de frie
arealer evt. kunne sås til biologisk værdifulde planter.
 
I Ringkøbing-Skjern Kommune er der allerede etableret en større park i forbindelse
med en vindmøllepark og en anden større park er ved at blive godkendt udenfor en
vindmøllepark (kommune har godtaget ansøgerens modvilje mod at placere
solcellepanelerne imellem møllerne).
 
DNs holdning kunne være


-          At udbygningen med solcelle skal ske på grundlag af en landspolitisk
udpegning af principper for placering af solcelleparker


-          At solcelleanlæg prioriteres på eller ved eksisterende bygninger og i
tilknytning til andre tekniske anlæg


-          At der ikke etableres anlæg i beskyttet natur
-          At anlæg ikke sker i værdifulde landskaber
-          At der ikke inddrages landbrugsjord, som vil kunne omlægges til værdifuld


natur
-          At anlæg prioriteres på landbrugsjorder, som er vanskeligt tilgængelige på


grund af veje og andre infrastrukturanlæg.
 
Vi synes der er brug for en DN politik, som kan danne grundlag for
lokalafdelingernes deltagelse kommunernes planlægning og sagsbehandling.
 
M.v.h.
Per



mailto:per.a.mikkel@gmail.com

mailto:maria@dn.dk

mailto:mli.tm@turbopost.dk

mailto:kap.pedersen@gmail.com

mailto:vkanstrup@gmail.com

mailto:jonnaodgaard@gmail.com

mailto:olavrexchristensen@gmail.com

mailto:clausenlemvig@gmail.com





DN Ringkøbing-Skjern
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 



https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986



