Fordebat om kommuneplantillæg for solvarmeanlæg i Mou
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for etablering af solvarmeanlæg ved Mou Kraftvarmeværk.

CVR nr.: 29 18 94 20
PBS nr.: 44199

En del af området vest for Gl. Høstemarkvej (se kort nedenfor) ønskes anvendt til
nyt solvarmeanlæg. På området øst for Gl. Høstemarkvej er Mou Kraftvarmeværk beliggende og her ønskes opført en ny tank til kølervæske.

Åbningstider:
Man-ons 9-15
Tor 9-17
Fre 9-14
Send så vidt muligt
elektronisk post til
Aalborg Kommune

Hvad går projektet ud på?
I de senere år har solvarme vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal
findes i de stigende brændselspriser og ønske om en CO2-neutral varmeproduktion. Samtidig er
markedet for solfangere i vækst, hvilket har betydet højere effektivitet og lavere anlægsomkostninger.
Solfangeranlægget placeres på et ca. 2,7 ha stort areal. Arealet ryddes, planeres og tilsås med
græs inden solfangerne monteres. Der etableres fårehegn omkring solfangeranlægget, så der kan
gå får i indhegningen til afgræsning. Der etableres en kørefast servicevej i stabilt grus langs solfangerne. Tilkørsel til arealet er forudsat fra den omlagte markvej via en ca. 145 m lang og 3 m
bred stabilgrusvej
Selve solfangeranlægget udgør ca. 4.800 m2 og vil kunne producere ca. 20 % af fjernvarmeselskabets årlige produktion. Solfangerne placeres i rækker med op til 20 solfangere i hver række og med
en rækkeafstand på ca. 5 m afhængig af fabrikat.

Ved siden af kraftvarmeværket placeres en 10 m3 tank til opbevaring af kølervæske.
Arealet vest for Gl. Høstemarkvej er beliggende i et område der er udlagt til økologisk forbindelse,
skovrejsningsområde, skovbeskyttelseszone og fjernbeskyttelseszone for kirken.
Det videre forløb
På baggrund af fordebatten vil Aalborg Kommune vurdere, om en mere detaljeret planlægning for
projektet skal igangsættes. En sådan planlægning vil omfatte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til tekniske anlæg, samt en detaljeret lokalplan, der forholder sig til
bestemmelser vedrørende vejadgang, anlæggets udformning mv.
Kommuneplantillæg og lokalplan vil også komme i offentlig høring, og borgere, foreninger, myndigheder mv. vil her få mulighed for at give deres mening til kende i forhold til det konkrete projekt.
Deltag i debatten
Der er offentlig debat fra den 29. august 2012 til den 26. september 2012.
Bemærkninger, idéer og forslag skal sendes til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Team Kommuneplan
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Eller pr. mail til plan.byg@aalborg.dk
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at henvende dig til Tina Adamsen på
9931 2233 eller Mia Thomsen på 9931 2036.

