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Afgørelse om ikke-miljøvurdering for kajakpolobane

Silkeborg Kommune, Klima- og Miljøudvalget, har på møde den 7. oktober 2020 besluttet 
at opsætning af kajakpolobane ved Søsportens Hus ikke kræver miljøvurdering. 

Silkeborg Kommune, Natur og Miljøsektionen, har den 13. januar 2020 modtaget 
ansøgning om vurdering af projekt omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. Projektet er 
opsætning af permanent kajakpolobane ved Søsportens Hus i Silkeborg Langsøs 
midterbassin. 

Afgørelse
Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, og at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter1 (herefter miljøvurderingsloven).

Projektet er vurderet til at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10f –
Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb
samt pkt. 10b Anlægsarbejder i byzoner

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes, begrundes med, at projektet, efter en 
vurdering af kriterierne i lovens bilag 6, ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
herunder medføre væsentlig forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, 
kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at
projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Projektet vil efterfølgende kræve 
andre tilladelser, fra anden lovgivning, for at det kan gennemføres.

                                               
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lov nr. 973 af 25. juni 2020.
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Beskrivelse af projektet
Silkeborg Kommune, Kultur- og Borgerservice (herefter bygherre), ønsker at opsætter en 
permanent kajakpolobanen ved Søsportens Hus ved adressen Sølystvej 111, 8600 
Silkeborg. Bygherre har indsendt ansøgning og uddybende oplysninger om støj. 

Broens placering i Silkeborg Langsø – rød plet. 

Skitse over broanlægget og kajakbanen indsendt af ansøger. 
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Visualisering af kajakpolobanen

Det er oplyst, at bygherre ønsker at genbruge brofag fra badebroerne ved Østre- og 
Vestre Søbade til rammen omkring selv kajakpolobanen. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at kajakpolobanen skal erstatte kajakpolobanen i 
havnebassinet. Den nuværende placering er uhensigtsmæssig, da der mangler faciliteter 
ved stævner, og da trafikken fra fartøjer i området kan være generende. 

Placeringen ved Søsportens Hus vil ikke genere motorsejlads, da der er meget lidt trafik 
på søen. Ved Søsportens Hus er der plads til at etablere broanlæg rundt om selve banen, 
så tilskuere, dommere m.m. har bedre forhold. Desuden er der gode faciliteter ved 
Søsportens Hus med omklædning, toiletter og parkering.

Bygherre ønsker, at kajakpolobanen skal ligge permanent ved Søsportens Hus, men det 
skal dog stadig være muligt at flytte anlægget, når der afholdes større kajakstævner og 
lignende, hvor det ellers har være nødvendigt at hente brofag andre steder fra. 
Kajakpolobanen vil blive benyttet fra 1. april til 15. oktober, men vil ligge stationært hele 
året. 

Af skitse over anlægget fremgår, at selve banen bliver 36x23 m, og at broanlægget rundt 
om banen bliver 2 m bred. Broanlægget etableres i en firkant rundt om banen med en 
langside på 49 meter og bredside på 30 meter. Anlægget placeres i forlængelse af den 
eksisterende vestlige bro ved Søsportens Hus med en gangbro på 5x2 meter fra den 
eksisterede bro til rammen om kajakpolobanen. 

Selve kajakpolobanen, inden i rammen, vil blive afgrænset med et banetov med røde og 
hvide flydere. I hver ende af banen vil der blive placeret et mål, som ligger på 
flydepontoner og som ligger bagved baglinjen. 

Endeligt fremgår det, at planerne falder i tråd med Silkeborg Kommunes ønsker om at 
støtte udviklingen af udendørsaktiviteter og gøre de eksisterende aktiviteter mere 
attraktive.  

Afstanden til naboskel er mere end 200 meter. 
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Silkeborg Kommune har efter interne screening af ansøgning anmodet bygherre om 
yderligere oplysninger om støj.

Ifølge ansøgning (VVM) samt supplerende oplysninger fra bygherre og kajakpoloklubben 
vil aktiviteten på banen omfatte:

 Kajakpolo i sæsonen fra 1. april til 15. oktober.
 Træning på hverdage, typisk fra kl. 16-21 (først og sidst på sæsonen trænes der til 

kl. 20) og ”belægningen” er i gennemsnit ca. 50% i tidsrummet og ca. 50% af 
træningstiden ligger i dagtimerne (dvs. inden kl. 18) og de sidste 50% i 
aftentimerne (dvs. efter kl. 18). 
Lørdag og søndag trænes der typisk fra kl. 9-17 og belægningen er ca. 30%

 Fløjt i træningen, der vil blive begrænset til det, der anses at være nødvendigt -
det er svært helt at undvære fløjt i træningen – fx vil der blive fløjtet under kampe 
under træningens sidste halvdel. 

 Én træning strækker sig typisk over 1,5 time.
 Årligt 5-6 mindre stævner og 1-2 større stævner.
 Klubben vil annoncere stævner på klubbens hjemmeside minimum 1 måned før de 

afholdes og orientere naboerne langs Sølystvej om afholdelse af stævner - også 
minimum 1 måned før de afholdes – fx via brev eller pr. mail

Screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Afgørelsen om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering er truffet på 
grundlag af bygherres ansøgning, støjnotat, andre supplerende oplysninger fra bygherre, 
intern screening og indkomne høringssvar. 

Vandafledning
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke har indflydelse på afvandingsmæssige interesser 
i Silkeborg Langsø. Det skyldes, at det relativt beskedne anlæg med flydebroer og bøjer 
(som flyder oven på vandet) ikke vil kunne begrænse eller påvirke afvandingskapacitet i 
en sø med den vandvolumen, som Silkeborg Langsø har. 

Vandstanden i Silkeborg Langsø styres af vandstanden i Gudenåen nedstrøms Silkeborg 
Langsø, og det styrende punkt for vandføringsevnen gennem midtbassinet er brosluget 
(afløbet) mod østbassinet. Anlægget begrænser ikke vandgennemstrømningen i en grad, 
der overstiger begrænsningerne i afløbets (broslugets) dimensioner, og anlægget kan 
dermed ikke have betydning for vandføringsevne gennem, eller vandstand i, langsøens 
midtbassin.

Målsætning og natur
Den økologiske tilstand i søer vurderes på baggrund af kvalitetselementerne: klorofyl, 
fytoplankton (alger), makrofytter (planter), fisk og miljøfarlige forurenende stoffer. I 2015 
er den samlede økologiske tilstand i Silkeborg Langsø registreret som dårlig i vest- og 
midtbassinerne og moderat økologisk tilstand i østbassinet, idet der er henholdsvis god til 
moderat tilstand på baggrund af klorofyl og dårlig til moderat tilstand på baggrund af 
makrofytter. For de øvrige kvalitetselementer er tilstanden ukendt. Søen opfylder derfor 
ikke målsætningen. 

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke de 
miljømæssige interesser negativt eller ændre på søens mulighed for at opnå 
målopfyldelse. Det skyldes, at der er tale om et forholdsvist begrænset anlæg, som 
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placeres ude i søen, hvor det ikke væsentligt påvirker plante- og dyrelivet eller andre 
miljømæssige interesser. 

Silkeborg Langsø er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale 
om et område med en høj grad af forstyrrelse uden nogen særlig naturmæssig interesse,
og Teknik- og Miljøafdelingen vurderer derfor ikke, at det ansøgte vil medføre en 
væsentlig tilstandsændring af Silkeborg Langsø. 

Støj
Bygherre har fået udarbejdet et støjnotat for støj fra kajakpolobanen. 

Der er lavet beregninger for tre driftssituationer:
A. Træning: 12-14 medlemmer på banen
B. Mindre stævner: max 5-6 om året, 5-6 timer timers varighed på enten en lørdag 

eller en søndag. Støjniveauet ved disse arrangementer svare til niveauet ved 
træning.

C. Større stævner: sandsynligvis et årligt og måske to, der vil vare hele weekenden 
fra kl. 8-21. Her vil der forekomme speak (annoncering af kampe, evt. oplysning 
om spillere og mål). 
Derudover vil der kunne forekomme musik i et niveau, hvor det er muligt at føre 
samtale på banen og høre speakeren.  Der vil blive lagt en opvarmningsbane ud i 
forbindelse med de store stævner, hvor der kan varmes op inden en kamp. Musik 
og opvarmningsbane er ikke omfattet af støjnotatet.

Man har ikke kunne fremskaffe kildestyrken for kajakpolokamp eller -træning. 
Kildestyrken, der er anvendt i beregningen, er estimeret ud fra støj fra en fodboldbane 
(Rambølls Kløvermarkrapport).

Der er som udgangspunkt ikke vejledende grænseværdier for støj gældende for 
idrætsaktiviteter som kajakpolo, og støjen kan ikke sidestilles med virksomhedsstøj jf. 
afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (NMK-10-01063).

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder hhv. dag og aften i boligområder 
er:

Mandag - fredag kl. 07-18, 
lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag kl. 18-22, 
lørdag kl. 14-22, 
søn- og helligdag kl. 07-22.

45 dB 40 dB

Støj fra boldbaner, herunder tale og støj fra børn og voksne, har en anden karakter end 
støj fra virksomheder. Den vurderes at være mindre generende end mekanisk og teknisk 
støj. Københavns Kommune har fået foretaget undersøgelser for støj fra fodboldbaner
(Kløvermarksrapporten), der siger at støjgener fra boldbaner på 55 dB(A) er acceptabelt, 
også for aftner og weekender, ved naboboliger. 

Ifølge beregningen er støjbelastningen det mest belastede sted i skel til Sølystvej 140 
(R1). Her er støjniveauet beregnet til 51 dB(A) i både driftssituation A og B. Ifølge 
støjnotatet vil der kunne forekomme impulser i støjen (træner-/dommer-fløjt) og til 
støjbidraget skal der derfor tillægges et bidrag for impulser på 5 dB. Derfor samlet 56 
dB(A).
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Derudover vil der forekomme 1-2 større årlige stævner (situation C), hvor støjniveauet 
også vil være 56 dB(A) inkl. impulser, når der ikke spilles musik på pladsen.

Ifølge det støjnotat bygherre har fået udarbejdet, er de beregnede støjniveauer 
overestimerede, da det typisk for denne form for aktiviteter er svært at holde et konstant 
højt støjniveau. 

Træning og mindre stævner
Det er vurderet, at støj fra kajakpolo er sammenlignelig med støjen fra fodbold, både 
hvad angår støjens karakter (råb og fløjt) og niveau, og derfor er der i ansøgers beregning 
anvendt kildestyrken for fodboldspil. I forbindelse med udarbejdelse af 
Kløvermarkrapporten (fodbold) blev der dog ikke konstateret impulser i støjen, som det er 
vurderet, at der vil være i forbindelse med kajakpolo. Der er derfor lagt 5 dB til det 
beregnede støjbidrag, så det samlet bidrag er 56 dB(A). 

Niveauet ligger 1 dB over det niveau der i Kløvermarkrapporten vurderes at være 
acceptabelt fra et idrætsanlæg. Kløvermarkrapporten tager udgangspunkt i, at der ikke er 
impulser i støjen fra fodboldspil.

Større stævner
Der foreligger ikke oplysninger om støjniveauet ved større stævner med musik, da man 
ikke ved hvor højt der vil blive spillet. Det oplyses, at hvis der spilles musik, så vil det 
være i et niveau, hvor alm. samtale vil være mulig på pladsen. Uden musik er niveauet 
beregnet til 56 dB(A) inkl. impulsbidrag.

Det vurderes, at det ikke vil være til væsentlig gene, at der afholdes 1-2 årlige weekend-
stævner, hvor støj fra stævner med musik overskrider 55 dB(A).

Samlet vurdering
Med den beskrevne brug af banen:

 At der typisk vil blive trænet ca. 2,5 time i gennemsnit på ugens dage.
 At banen ikke vil blive benyttet efter kl. 21
 At banen ikke vil blive benyttet fra 1. oktober til ultimo april
 At der vil forekomme 5-6 årlige stævner af én dags varighed i weekender
 At der vil forekomme 1-2 årlige weekendstævner

og at det i støjrapporten konkluderes, at støjen fra banen er overestimeret og derfor 
sandsynligvis ikke overstiger 55 dB(A), vurderes det, at der ikke vil være væsentlige 
støjgener i forbindelse med træning og mindre stævner. 

At der afholdes op til to årlige weekendstævner, hvor støjniveauet overstiger 55 dB(A) ved 
den oplyste brug af musik vurderes ikke at være til væsentlig gene.

Vurderingen er foretaget ud fra de oplysninger der er indkommet i forbindelse med sagen 
og er derfor en forudsætning for afgørelsen.
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Støjkort – træning og stævne uden 
musik

LAeq, 1 time, 
dB(A)

LAeq, 1 time, dB(A)

Konklusion
Der vurderes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering af 
projektet.

Høring
Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos berørte myndigheder (Naturstyrelsen og 
Miljøstyrelsen). 

Desuden har udkast til denne afgørelse samt støjnotatet være i høring hos ejere af 
nærmeste ejendomme. Der er ikke modtaget høringssvar. 

Behandling af personoplysninger
Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig for at kunne behandle sag om 
kajakpolobane. Ønsker du at vide mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger, og 
hvilke rettigheder du har, kan du læse mere på denne hjemmeside: 
https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/vandloeb

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 27. oktober 2020.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter 
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 
medlemmer.

https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/vandloeb
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er offentligt bekendtgjort. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg 
Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg 
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet 
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter 
beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets 
hjemmeside: https://naevneneshus.dk    

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 
modtagelsen af dette brev dog senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er 
blevet offentligt bekendtgjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen

Lotta Dybdahl Sandsgaard Maibritt Langfeldt Sørensen

Teknik- og Miljøchef Biolog

Orientering om afgørelsen er sendt til:

 Naturstyrelsen Søhøjlandet (shl@nst.dk)

 Miljøstyrelsen (ojl@mst.dk)

 Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (dbf.oestjylland@gmail.com)

 Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk) 
 Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)

 Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

 Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk

 Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk

 Silkeborg Fiskeriforening: formand@silkeborg-fiskeriforening.dk

 Grundejerforeningen Sølyst 

 Silkeborg Kajakklub 
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