
Find dit Grønne Omstillingssind
- VE’tik omkring solcelleplaceringer

Efter den første afvikling af “Find dit Grønne Omstillingssind“ i Alken 21/5 2022,
samledes en lille men dedikeret gruppe af lokalborgere for at diskutere/undersøge,
hvad de selv ville mene var gode solcelleparkplaceringer i Dover sogn (et af i alt 21
sogne i Skanderborg kommune).

Her er hvad de kom frem til …

På kortet herunder ser man rå placeringer for solcelleparker, fordelt på forskellige
klynger. Gruppen finder det Etisk vigtigt at få implementeret solcelleparker på tværs af
landet. Farverne præsenterer det Æstetiske modsvar som medinddrages fra lokale. En
del finder nemlig VE-industrianlæg mere skæmmende end nødvendige.

Et potentielt område for solceller kan have risiko, for at udgøre Æstetisk Skade
på de nære omgivelser.

Rød farve: Meget Æstetisk Skade
Orange farve: Moderat til Udpræget Æstetisk Skade
Gul farve: Lav Æstetisk Skade
Grøn farve: Ingen til Minimal Æstetisk Skade

Illustration 1: Ovenstående præsenterer allerførste borgerfeedback, hvor tre borgere fra Alken har givet sit
besyv/sin mening omkring Etik og Æstetik vedr. Solcelleplaceringer (VE’tik for sognet). Yderligere to
Alken-borgere, finder Den Grønne Omstilling så vigtig, at de ikke mener det æstetiske har betydning (altså
at hele sognet kan males grønt efter deres mening).



Kommunalt udstukket præmis om nødvendigt/påkrævet solcelleparkareal

I foråret 2022 udstak Skanderborg kommune en opsætnings-vision for opstilling af
henved 700 hektar solcellepaneler. Dover Sogn udgør ca. 14% af kommunen alene -
Dette vil give et areal på 58,27 hektar solceller for sognet (jvf det blå areal herunder).

Illustration 2: Den blå cirkel viser det påkrævede areal på 58,27 hektar. Borgernes foreslåede placeringer
(de opridsede arealer) herover udgør i alt 394 hektar. Således opnås en kritisk masse at tage fra, der
bedre sikrer brede valgmuligheder fremfor indskrænkede.

Dette arbejdsdokument kan - nærdemokratisk - deles mellem sognets beboere for
yderligere feedback og konsensus inden de kommende VE-borgermøder i kommunalt
inviteret regi.
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