Høringssvar til forslag om solcelleanlæg ved Mørkøv.
Lokalforum har også i forbindelse med forhøringen om solcelleanlægget afgivet
høringssvar, som vi vedhæfter dette endelige høringssvar.
Det der især undrer – og ærgrer os – er den manglende overordnede planlægning.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2021 den nuværende kommuneplan.
Hvad står der så i kommuneplanen om solcellearealet ved Torbenfeld? Intet.
Ifølge hjemmesiden er ”kommuneplanen således den sammenfattende og oversigtlige
plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om
de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det
åbne land. ”
Så kan man som borger, virksomhed, interesseorganisationer regne med
kommuneplanen, der ikke engang er et år gammel? Næh.
Samtidig har kommunalbestyrelsen på mødet den 18. maj 2022 besluttet at sende
den efterlyste overordnede solcelleplan i offentlig høring. Den er ikke udsendt endnu,
men det vil efter det oplyste formodentlig ske inden sommerferien. Denne plan skal
opstille retningslinjer for opstilling af solceller i kommunen. Vil disse retningslinjer så
også komme til at gælde for solcelleanlægget ved Mørkøv? Ikke umiddelbart, men det
bør som minimum være et krav.
Vi fremhæver dette fordi der efter vore opfattelse mangler en plan – altså en rigtig
plan, som er gennemtænkt, og som alle kan (og skal) indrette sig efter, og som kan
sikre en sammenhængende planlægning, der ”forener de samfundsmæssige interesser
i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skabe gode
rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og
planteliv og øget økonomisk velstand”, jf. Planlovens § 1.
I flere sammenhænge har vi påpeget, at der i forbindelse med det nye
motorvejsprojekt vil være mulighed for at planlægge og etablere et erhvervsareal
langs motorvejen, hvor man kan lave denne sammenhængende planlægning.
Kommunen er tilsyneladende i andre sammenhænge opmærksom på denne og andre
muligheder for energieffektiviseringer mv. Således er det i relation til varmeplanen
fremhævet, at der i forbindelse med energieffektiviseringen bør tænkes energi- og
symbiosesamarbejder ind. Men nu kommer dette projekt solcelleprojekt så ”dumpene”
ind fra sidelinjen – det er slet ikke optimalt og slet ikke i tråd med planlovens tanker
om at forene samfundsmæssige interesser og udfordringer.
Hele tilslutningsproblematikken er ikke belyst, men ifølge det oplyste fra Better Energi
er der også i forbindelse med dette projekt problemer med tilslutningsmulighederne.
Denne problemstilling er der ikke taget stilling til i oplægget, men
samfundsøkonomisk har dette aspekt også betydning og bør derfor afklares.

