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Til 
Teknik og Miljø 
Kommuneplanafdelingen 
Rådhuset, 
8000 Aarhus C  

Sabro, den 8. december 2019 

Høringssvar vedr. placering af solenergianlæg ved Sabro 
Vi har med interesse læst det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der er udpeget et 
meget stort område (ca. 500 ha) syd for Sabro, hvor en væsentlig del er nordvendte skrånin-
ger.  

Af materialet fremgår det, at der ligger 30-40 boliger indenfor eller på grænsen til området 
(side 41 i Miljøvurderingen) Hvordan man når frem til dette antal fremstår uklart. Kvarteret 
omkring Bjørnkærvej omfatter således alene de 40 husstande. Derudover er der et antal 
ejendomme langs Stillingvej, samt i det åbne land. Vi taler således om over 100 boliger; ikke 
om ”30-40 boliger”. I det hele taget fremstår de anviste områder som meget lemfældigt lavet 
til lejligheden med nogle cirkler eller ellipser og så området udpeget uanset om parcelhus-
områder fx inddrages 

Det virker som, at man i Aarhus Kommune ikke tåler åbent landbrugsland eller åbent land i 
det hele taget. Således er stort alle de foreslåede områder i oplandet til Aarhus by, men så 
tæt på udkanten er de omkringliggende kommuner vil være berørt  

Vi bor herude i udkanten af Aarhus, fordi vi netop holder af at være omgivet at åbent land og 
natur og har ikke noget ønske om at det åbne land skal plastres til med fx Solceller i 3 meter 
højde.  

Solceller bør ikke placeres i det åbne land, men på de tage der i forvejen findes masser af i 
store arealer på ikke mindst industribygninger og som fint kan anvendes uden gene for no-
gen.  
Den producerede strøm kan endda udnyttes af virksomhederne uden at belaste el-nettet. 

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at det naturligvis ikke vil være acceptabelt 
for Sabro-området at få vores åbne land plastret til med solceller. Det åbne land omkring vo-
res byer er netop en af de værdier der gør at vi har valgt at bor her – og ikke inde i Aarhus. 
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