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Processen omkring kommuneplantillægget er af overordnet karakter. Hvis der 
for eksempel konkret skal arbejdes videre med det i Simmersted udpegne 
område, forudsætter det, at der forinden bliver udarbejdet og vedtaget en 
lokalplan for området, herunder at der skal foretages mere detaljerede 
miljøvurderinger. Et lokalplanforslag skal ligesom kommuneplantillægget 
fremlægges til offentlig høring i 8 uger inden det kan vedtages endeligt. 
Det er først senere i processen når man kender mere til et projekts konkrete 
udformning, at man går mere i dybden med nabohensyn (se nedenstående om 
værditabsordning, salgsoptionsordning mm). 
  
Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye regler 
gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020 
Værditabsordningen 
Der foretages en række administrative ændringer, blandt andet at information 
om ordningen vil foregå via digital post, herudover flyttes tidspunktet for 
værditabsvurderingen til efter VE-anlægget er stillet op modsat i dag, hvor 
værditabet bestemmes før VE-anlægget stilles op på baggrund af 
visualiseringer. 
 
Salgsoptionsordning 
Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange 
møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større 
solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det 
vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. 
Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige 
taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene 
ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens 
værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Man skal ansøge 
om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab. 
 
VE-bonusordningen 
Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange 
møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større 
solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra 
anlægget svarende til 5 kW. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets 
levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen. 
 
Grøn pulje  
Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale 
88.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der 
opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der 
har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller. Kommunen administrerer 
midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er 
hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer 



til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af 
midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling 
efter nettilslutning. 
  
Aftag af strøm betragter vi som et mellemværende mellem bygherre og 
strømselskab henholdsvis ledningsejer. Her kan det ikke udelukkes at 
eventuelle kapacitetsudfordringer i ledningsnettet kan bidrage til at forsinke 
etablering af et konkret solenergianlæg. 
Haderslev. 
  
Haderslev Kommunes Varme- og Energiplan fra 2014 indeholder overordnede 
målsætninger om Co2 reduktion. Haderslev Byråd skal inden påsken tage 
stilling til offentliggørelse af et forslag til Kommuneplan 2021. Her vil blandt 
andet følgende fremgå omkring den grønne omstilling: 
  
I Trekantområdet har vi de samme høje ambitioner for grøn omstilling af 
samfundet, og vores fælles mål for grøn omstilling i Trekantområdet er: 70% 
reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 ift. 1990 og at vi når netto-nul[1] 
målet senest i 2050. 
 [1] Netto-nul betyder, at udledningen af drivhusgasser skal modsvares af 
tilsvarende optag og lagring i havet, skove, jorden og ved hjælp af teknologi, 
der kan optage og lagre. 
  
  
Grøn omstilling er et begreb, der dækker over alle de tiltag, der har til formål 
at begrænse global opvarmning. Fokus ligger primært på at reducere 
mængden af kuldioxid og drivhusgasser til atmosfæren – både ved at mindske 
udledningen samt ved at optage og binde den. Grøn omstilling dækker på den 
måde alt, der reducerer udledningen af drivhusgasser, lige fra nationale, 
regionale og lokale strategiske indsatser til adfærdsændringer hos den enkelte. 
Kommunerne arbejder hver for sig med grøn omstilling, blandt andet gennem 
udarbejdelse af DK2020 klimaplaner (klimaplaner, som lever op til Parisaftalen 
og viser vejen til netto nul-udledning for kommunerne senest i 2050). 
I Trekantområdet finder vi vores rolle i den samlede klimaindsats i to spor. For 
det første integrerer vi grøn omstilling i den fælles planlægning med fokus på 
helhedsorienteret arealplanlægning i byerne og i det åbne land. For det andet 
samarbejder vi om konkrete omstillingsprojekter, som det giver særlig gevinst 
at være fælles om. Her bygger vi blandt andet videre på det historiske 
samarbejde i Trekantområdet på varme- og energiområdet. 
Grøn omstilling sker gennem omlægning af energiproduktionen fra fossile 
brændsler til vedvarende energikilder. Samtidig er gennemførelsen af 
energieffektivisering og energibesparelser meget væsentlig i forhold til at 
reducere udgifterne til den grønne omstilling - det er billigere slet ikke at bruge 
energien end at producere energi, selvom den er grøn. Grøn omstilling 
indebærer altså en omfattende omlægning af hele måden vi producerer og 
forbruger energi på – til el, varme, transport osv. Planlægning for anlæg for 



produktion af vedvarende energi som solenergi- og biogasanlæg er vigtige i 
den sammenhæng. 
En klimaplan for Haderslev Kommune forventes udarbejdet indenfor de 
nærmeste år. 
  
Har i spørgsmål der brænder på må i gerne kontakte mig på tlf. 24423110. 
  
Venlig hilsen  
Kai Wisnewski 
Planlægger 
 


