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Invitation til workshop –
Udpegning af områder til solenergi
Hermed inviteres du til at deltage i en workshop omkring udpegning af områder til solenergi i lokalområdet Slagelse Nordøst.

8. september 2020
Sagsid.:

Workshoppen finder sted tirsdag den 29. september 2020 fra kl. 18.0020.00 i Lille Valby Forsamlingshus, Valby Engvej 2, 4200 Slagelse.
Baggrundsinformation
Slagelse Kommune er i fuld gang med en revision af kommuneplanen som
skal munde ud i en endeligt vedtaget Kommuneplan 2021 i sidste halvdel af
2021.
Et af de temaer der skal revideres i kommuneplanen, er temaet om solenergi, som du kan læse om under kommuneplanens retningslinjetema 2.6 i
Kommuneplan 2017:
https://www.slagelsekp17.dk/retningslinjer/2-energi-og-teknik/26-solcellerog-solvarmeanlaeg/
Du kan også læse den politiske beslutning vedr. revisionen af temaet om solenergi her:
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=179300&ItemId=179357
Som en del af forarbejdet til revisionen af temaet om solenergi ønsker vi at
inddrage lokale interessenter, som i første omgang er afgrænset til menighedsråd, lokalråd og vandværker. Men også andre lokale interessenter kan
være vigtige at involvere, hvorfor du er velkommen til at videresende denne
invitation til andre lokale interessenter.
Inddragelsen vil ske i form af en workshop og har til formål at give jer mulighed for at fortælle os, hvad I synes, er vigtigt i den videre planlægning for
solenergi i jeres lokalområde.

Kontaktperson:
Carsten Sloth Møller
Dir.tlf.: 58574768
csmol@slagelse.dk
EAN nr.: 5798007391850

Som udgangspunkt for inddragelsen har vi delt Slagelse Kommune op i 8 lokalområder, hvor der potentielt kunne planlægges for solenergianlæg. I hver
af de 8 lokalområder afholdes en workshop. På vedlagte kort fremgår de 8
lokalområder med det aktuelle lokalområde ”Slagelse Nordøst” fremhævet.
På kortet fremgår ligeledes den foreløbige udpegning af områder, hvor der
potentielt kunne planlægges for solenergianlæg. Disse områder fremstår
med hhv. blå og grå markering på kortet.
Slagelse Kommune har modtaget en række konkrete ansøgninger om solenergi, som der politisk er truffet beslutning om at arbejde videre med gennem en lokalplanproces. I de lokalområder, hvor der foreligger konkrete ansøgninger, vil disse indgå i workshoppen, og repræsentanter for de konkrete
projekter vil være til stede på workshoppen primært for at lytte og svare på
spørgsmål.
Tilmelding til workshoppen
Af hensyn til bestilling af forplejning (vi byder på en sandwich og vand/sodavand) bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til plan@slagelse.dk. I emnefeltet skal du skrive ”workshop om solenergi Slagelse Nordøst”. Du må
også gerne skrive hvilket råd, vandværk eller andet, du repræsenterer, og
hvis du tilmelder på vegne af flere, bedes du angive, hvor mange I deltager.
Tilmelding til workshoppen skal ske senest den 24. september 2020 til
plan@slagelse.dk.
Er der andre lokale interessenter, du mener bør deltage i workshoppen, er
du velkommen til at sende denne invitation videre til vedkommende.
Vi glæder os til en konstruktiv og udbytterig workshop om solenergi i lokalområdet Slagelse Nordøst.

Venlig hilsen

Carsten Sloth Møller
Planlægger, Cand. Scient.
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