Se solcelleparken i Glansager under etablering
Solcelleparken i Glansager er et vigtigt skridt på vejen mod at etablere solcelleparker omkostningseffektivt og uden tilskud.
A (mailto:hb@projectzero.dk?subject=solcelle)f Henrik Bielefeldt (mailto:hb@projectzero.dk?subject=solcelle)
Danmark får snart et nyt boost af grøn energi. Det sker, når Better Energy inden årets udgang tilslutter to store solcelleanlæg.
Selskabet har netop modtaget finansiering fra Danish Green Investment Fund. Sådan cirka 120 millioner kroner.
I alt 32 MW
Den ene af parkerne er på 24,75 MW og er placeret på et 33 hektar stort areal ved Vollerup i Sønderjylland. Den kommer til at producere strøm nok til at
dække 3.800 danske husstandes strømforbrug.
Den anden park opføres i Nees, hvor Better Energy allerede driver solcelleparker. Den bliver på 7 MW og opføres på et areal, der strækker sig over 10
hektar. Den vil kunne levere strøm til rundt regnet 1.100 danske husstande.
Begge parker opføres næsten uden tilskud.
- Begge projekter repræsenterer det næste skridt på vejen mod at etablere solcelleparker omkostningseffektivt og uden tilskud, skriver Better Energy i en
pressemeddelelse.
Parkerne i Nees og Vollerup er under opførelse.
Kilde: Energy supply (https://www.energy-supply.dk/article/view/624513/better_energy_tilslutter_32_mw_sol_inden_arets_udgang?
ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily)

På videoen ovenfor kan man se, at byggeriet af solcelleanlægget i perioden 28. august til den 5. oktober.
Anlægget forventes net-tilsluttet inden årsskiftet 2018/19 og vil dermed tælle med i Sønderborgs CO2-opgørelser fra 2019, hvor det forventes at reducere
områdets CO2-udledning med op til ca. 10.000 ton CO2 årligt de kommende 25 år.
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AT Solar er en del af Better Energy
Better Energy A/S er en dansk virksomhedsgruppe, som bl.a. omfatter AT Solar i Sønderborg. Better Energy har udover Sønderborg også kontorer i
Vejle og København. Læs selskabets årsrapport (http://bebetterenergy.com/media/1076/better_energy_group_annual_report_2017.pdf) og bliv
klogere på både selskabets aktiviteter, fokus og regnskaber.
Læs mere om Better Energy A/S på selskabets hjemmeside (http://bebetterenergy.com).
Læs mere om AT Solar Aps på selskabets hjemmeside (http://www.atsolar.dk/).

Glansager Energy Valley
Solcelleparken sætter også turbo på transformationen af det tidligere industriområde øst for Vollerup. Området omfatter allerede Solparken med
10.000 m2 solvarmepaneler og forgasnings-demonstrationsanlægget ved Skovbyvej. I løbet af efteråret forventes Nature Energy at tage første
spadestik til det nye biogas-anlæg, som etableres øst for solcelleparken og Sønderborg Forsynings genanvendelsesstation i Glansager.
”Glansager Energy Valley” har hermed potentialer for afprøvning af nye integrerede energiløsninger, nye symbioser mellem de enkelte anlæg og
styrket tiltrækning af besøgende gæster.

Informationsmøde for berørte naboer
Ca. 20 naboer til det kommende solcelleanlæg deltog i inviteret nabo-informationsmøde den 28. juni på vandrehjemmet i Vollerup. Kommunen var
vært, ProjectZero satte klima-scenen og Better Energy (og AT Solar) fortalte om anlægget og besvarede spørgsmål fra de fremmødte.
Informationsmødet blev gennemført i tilslutning til den gennemførte VVM screening. Læs mere om screeningen her (/Files/Images/Menu2018/tekniske_nyheder/vvm_screening_solceller_0.pdf).

Om arealet i Glansager
Den nye solcellepark placeres på et areal udlagt til tung industri. Anlægget vil få vejadgang fra Linbækvej og Mommarkvej, alternativt fra fremtidig vej
i området. Selve anlægget vil blive indrettet med interne serviceveje i en bredde af ca. 6-8 meter.
Ubebyggede arealer mellem og under solcellepanelerne, som ikke anvendes til interne serviceveje, vil fremstå som græsklædte arealer.
Better Energy vil etablere et beplantningsbælte omkring anlægget med en højde på mindst 3 meter. Området vil blive indhegnet med trådhegn.
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