24. januar 2019

GreenLab - Information om projektansøgning om vindmøller og solceller, og planlægningsprocessen
Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har torsdag d. 16. januar 2019 modtaget en ansøgning fra GreenLab Skive Vind ApS om opstilling
af et såkaldt hybrid energianlæg inde i og syd for GreenLab Skive.
Denne ansøgning kommer efter en længerevarende proces der startede i foråret 2018. Du kan læse mere om dette i bilagsmaterialet.

Beskrivelse af projektet:
Hybrid energianlægget består af 12 vindmøller syd for GreenLab Skive, en
demomølle inde i GreenLab Skive-området og et solcelleanlæg på 44 ha.
Ansøgningen med projektets placering er vedhæftet i bilagsmaterialet.
Opstilling af vindmøller og solcelleanlæg kræver at der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan, en miljørapport for plangrundlaget og en miljøkonsekvensrapport for projektet, også kaldet en VVM.
Vindmøllen inde i GreenLab-området vil blive mellem 130 meter og 149,9
meter i totalhøjde til vingespids i topstilling, mens møllerne syd for GreenLab
vil være op til 149,9 meter i totalhøjde. Solcelleanlægget vil omfatte et område på op til 44 ha.
Vindmøllerne forventes tilsammen at producere ca. 160-167 GWh/år, dertil
forventes solcelleparken at producere ca. 19 GWh/år. En produktion på totalt
se ca. 186 mio. kWh/år svarer til 10,6% af Skive Kommunes samlede energiforbrug, som også omfatter brændsel til transport, industri, fjernvarmeværker mv.
Projektet formindsker udledningen af CO2 med mellem 40.362 og 160.332
tons årligt, afhængig af beregningsmetoden, se bilag.
Ved opstilling af de nye vindmøller fjerner GreenLab Skive Vind ApS et tilsvarende antal eksisterende møller, blandt andre de 8 vindmøller som står syd
for Nomi4S’ affaldsanlæg ved Kåstrup.
Opstillingen af de ansøgte 12 vindmøller syd for GreenLab vil kræve nedlæggelse af 10 beboelser. Se i bilaget hvilke der er tale om.
Der vil blive anlagt grusvej ud til hver enkelt vindmølle, samt en permanent
kranplads på ca. 1.500 m2 ved hver mølle.
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GreenLab Skive Vind ApS har indgået aftaler med ejerne af beboelserne som
projektet kræver nedlagt og de ejendomme som de ansøgte vindmøller placeres på.

Forhold til anden planlægning
Skive Kommune skal jf. Energi- og bæredygtighedsstrategi 2029 være selvforsynende med vedvarende energi i 2029. For at kunne opfylde dette mål,
er det nødvendigt at øge produktionen af vind- og solenergi. Med realisering
af dette projekt træder Skive Kommune et stort skridt tættere på målet.
Realisering af dette store projekt vil betyde at Skive Kommune kan nedbringe
det samlede antal af nye vindmølleprojekter frem mod 2029. Ved at gøre
dette håber forvaltningen på at færre borgere vil føle sig påvirket af uvisheden om hvorvidt et nyt projekt placeres nær dem.
Opstilling af det ansøgte hybrid energiprojekt er i tråd med visionen for
GreenLab Skive Innovationspark, som er beskrevet i redegørelsen for GreenLab i Kommuneplan 2016-2028:
”Visionen er at etablere Europas ledende erhvervspark som et fremtidens
energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder indenfor fremstilling af bl.a.
biogas, brint og metan, geotermisk varme, solenergi, vind samt balancering
af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere
og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.”
Vindmøllerne er i dette projekt placeret i to rækker langs Rute 26. Hermed
tilgodeses Teknik- og Miljøudvalgets opfordring fra udvalgsmødet i april
2018, da møllerne i denne projektansøgning placeres i henhold til det udlagte
perspektivområde, men i to parallelle rækker. Se mere om dette i bilagsmaterialet.

Proces for udarbejdelse af plangrundlag og politisk behandling
Det kræver et plangrundlag at opstille vindmøllerne og solcelleanlæg. I dette
tilfælde består plangrundlaget af et kommuneplantillæg, en lokalplan, og en
miljørapport for lokalplanen. Dertil skal der også godkendes en VVM for selve
projektet.
Planprocessen starter med en fordebat hvor alle har mulighed for at komme
med bemærkninger og forslag til det fremtidige plangrundlaget for det ansøgte projekt. Alle betyder både privatpersoner, virksomheder, foreninger,
organisationer og myndigheder.
Teknik- og Miljøudvalget tager som det første stilling til, om der skal igangsættes en fordebat, og til den borgerinddragelse som skal foregå under fordebatten. Efter fordebatten taget Teknik- og Miljøudvalget stilling til den videre planproces. Dette beskrives mere detaljeres i det efterfølgende afsnit.
Skive Kommune ønsker at informere borgere og virksomheder i nærområdet
om fordebatten og planlægningsprocessen. Inden planlægningsprocessen afsluttes er der flere muligheder for at borgere og virksomheder kan deltage i
processen, og blive informeret og hørt. Skive Kommune håber at du vil benytte dig af disse muligheder.
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I løbet af processen vil du også modtage flere underretningsbreve og have
mulighed for at holde dig opdateret på Skive Kommunes hjemmeside;
www.skive.dk samt på hjemmesiden for GreenLab Skive Vind ApS:
www.GreenLabSkiveVind.dk.
Husk også at referater fra Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget kan se på
https://www.skive.dk/kommune-politik/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordener-og-referater/
Politisk behandling af igangsætning af fordebat: Den 5. februar
Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har vurderet at det
ansøgte projekt stemmer overens med kommuneplanens mål for GreenLab,
og klima- og energistrategien. For at fordebatten kan igangsættes skal der
træffes en politisk beslutning om dette. Teknik- og Miljøudvalget behandler
forvaltningens indstilling om igangsætning af fordebat den 5. februar 2019.
Den 8. februar vil forvaltningen udsende informationsbrev om udvalgets beslutning.
Fordebat: 11. februar til 11. marts
Som opstart til udarbejdelse af plangrundlaget, skal der afholdes fordebat
hvor alle har mulighed for til at komme med bemærkninger og forslag til
planlægningen.
Fordebatten starter 11. februar og slutter 11. marts 2019. I denne periode
kan bemærkninger og forslag til planlægningen sendes til Skive Kommune.
I foråret 2018 blev der også afholdt fordebat, dengang på baggrund af en ansøgning om 7 vindmøller og et solcelleanlæg ved GreenLab-området. Forvaltningen modtog under den fordebat 15 bemærkninger. De bemærkninger vil
blive medtaget og behandles på lige fod med de bemærkninger som forvaltningen modtager i en kommende fordebat.
I løbet af fordebatten vil der blive afholdt et åbent arrangement med information om projektansøgningen og planprocessen.
Du vil modtage mere information om fordebat og arrangement i underretningsbrevet den 8. februar.
Politisk behandling af bemærkninger fra fordebatten og beslutning om den videre planproces: Den 7. maj
Efter fordebatten får Teknik- og Miljøudvalget fremlagt bemærkningerne fra
2018 sammen med de modtagne bemærkninger fra denne fordebat, og forvaltningens svar til disse. På baggrund af bemærkninger og svar tager udvalget stilling til den videre planproces.
Hvis udvalget beslutter at forsætte planprocessen, kan den forventes at forløbe som beskrevet i det følgende.
Forvaltningen vil kort efter udvalgsmødet informere om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Politisk behandling af planforslag til offentlig høring
Miljørapport, miljøkonsekvensrapport, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes og forventes politisk behandlet i løbet af sommeren eller
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først på efteråret 2019. I denne behandling beslutter Byrådet om planforslag,
miljørapport og VVM skal sendes i offentlig høring.
Efter byrådsmødet vil der blive udsendt et underretningsbrev om beslutningen.
Offentlig høringsperiode
Den offentlige høring bliver på mindst 8 uger og forventes at forløbe i efteråret/vinteren 2019.
Der vil blive afholdt et borgermøde i løbet af denne periode, hvor også Energistyrelsen vil deltage og informere om muligheden for erstatning for værditab på naboejendomme (Værditabsordningen).
Under den offentlige høring vil det være muligt for alle at komme med bemærkninger og indsigelser til miljørapporten, VVM og forslagene for kommuneplantillæg og lokalplan.
Nærmere information om offentlig høring og borgermøde vil fremgå af underretningsbrevet om Byrådets beslutning.
Efter den offentlige høring behandles de indkomne bemærkninger og indsigelser. Det vurderes hvorvidt miljørapporten, VVM og forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan skal revurderes på baggrund af bemærkningerne og
indsigelserne.
Politisk behandling af endelig vedtagelse af plangrundlaget
Planforslagene forventes fremlagt til endelig politisk vedtagelse i vinteren/foråret 2020, hvor det besluttes hvorvidt planforslagene, miljørapporten og VVM
kan vedtages endegyldigt.
Ved denne politiske behandling får Byrådet forelagt forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport og VVM samt bemærkninger fra høringsperioden og eventuelle ændringer som forvaltningen har foretaget i planerne på
baggrund af bemærkninger fra den offentlige høring.
For at miljørapporten, VVM og planforslagene kan vedtages endeligt, skal de
behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og endeligt
af Byrådet som tager den afgørende beslutning.
Offentliggørelse af vedtagne planer
Såfremt plangrundlaget vedtages skal de herefter offentliggøres for at træde
i kraft. Dette sker ved at Skive Kommune offentliggør miljørapport, VVM,
kommuneplantillæg og lokalplan på www.skive.dk, lægger plandokumenterne
på statens hjemmeside www.plandata.dk og udsender underretningsbrev om
Byrådets beslutning.
De som havde bemærkninger og indsigelser under den offentlige høring, underrettes om at plangrundlaget er vedtaget, og får samtidig forvaltningens
svar på deres indsigelser.
Offentliggørelse af de vedtagne planer forventes at finde sted vinteren/foråret 2020.
Klagefrist
Efter at planerne er offentliggjorte er der en periode på 4 uger hvor det er
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muligt at klage over kommunens afgørelse.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen vedrørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport, kan der rettes henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. For afgørelser vedrørende lokalplan og kommuneplantillæg kontaktes
Planklagenævnet. Begge klagenævn kontaktes gennem Klageportalen.

Efter endelig vedtagelse af plangrundlag og udløbet klagefrist
På ansøgers hjemmeside www.GreenLabSkiveVind.dk, vil du kunne følge det
videre arbejde med at realisere projektet efter at klagefristen er udløbet.
Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på
tlf. 99 15 77 07 eller amzr@skivekommune.dk.

Med venlig hilsen
Amanda M. de Z. Dam Knudsen
Planlægger
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Tidslinje:
Tid

Begivenhed

5. februar
8. februar
11. februar – 11. marts
7. maj
Sommer/efterår 2019
Efterår/vinter 2019
Vinter/forår 2020
Vinter/forår 2020
Vinter/forår 2020

Politisk behandling af igangsætning af fordebat
Underretningsbrev om politisk beslutning
Fordebat i 4 uger
Politisk behandling af bemærkninger og beslutning om den videre planproces
Politisk behandling af plangrundlaget til offentlig høring
Offentlig høringsperiode på 8 uger, inklusiv borgermøde
Politisk behandling af plangrundlaget til endelig vedtagelse
Offentliggørelse af vedtagne planer
Klagefrist på 4 uger

Link:
Referater fra Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget kan se på
https://www.skive.dk/kommune-politik/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordener-og-referater/
Information fra GreenLab Skive Vind ApS om projektet: www.GreenLabSkiveVind.dk

Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:

Ansøgning om hybrid energiprojekt
Supplerende materiale til ansøgningen
Placering af projektet
Den forudgående projektansøgning
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