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I forbindelse med høringen ønsker vi i Landsbyfællesskabet at sætte fokus på processen i 
Sjelle da denne sag må forventes at blive een af flere i Skanderborg Kommune. 

Først og fremmest skal vi understrege at vi er fortalere for den grønne omstilling, men 
finder at denne bør være til alles fordel, og at processen som den indtil videre er foregået i 
vid udstrækning foregår på projektudviklere og lodsejer premisser, og dermed kun tager 
hensyn til disses økonomiske og forretningsmæssige prioriteter. 
Dette med betydelige gener for beboerne i landdistrikterne som igen risikerer at blive 
behandlet som "leverandør" til centerbyer og industrien.  

Vi anser dette for et demokratisk problem som vil være med til at øge spændingerne 
mellem land og by, og dermed også mellem land og den kommunale institution. 

Vi er som allerede nævnt ikke imod grøn omstilling men vil gerne anvise løsninger som der 
arbejdes med flere steder i DK da samme udfordring jo som en følge af DK 2020 er 
tilstede i langt de fleste kommuner. 
Vi er bekendt med at der allerede nu forskes på området "lokalenergi", og at der findes 
virksomheder, samt lokale sammenslutninger som beskæftiger sig med dette og vil gerne 
med dette høringssvar opfordre byråd og administration til et samarbejde om hvordan 
Skanderborg Kommune vil kunne opnå sine mål gennem kloge, bredt funderede løsninger, 
hvor fordele og ulemper følges ad. 

Løsningen er dialog og inddragelse af borgerinteresser, forstået på den måde at der inden 
der slippes projekter løs i naturen laves en ordentlig helhedsplan for den lokale produktion 
af energi og varme. 
Vi finder at dette ønske helt og aldeles flugter med teksten i landdistrikts politikken, og 
forhåbentlig også med intentionen. 

Må vi foreslå at der fra politisk hold inviteres til en samling mellem repræsentationen for 
begge parter, byråd og landsbyer, ved Landsbyfællesskabet, med mulighed for videns 
indlæg om mulighederne. Det vil fra vores side styrke demokratiet i landdistrikterne, 
forhåbentligt kvalificere løsningerne og sætte en ramme for hvordan vi i fællesskab 
målsætte så Skanderborg Kommune kommer til at leve op til DK 2020 målene, uden at 
sætte tilliden over styr. 


