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INDLEDNING
Silkeborg Kommune (herefter Kommunen) er eneejer af Silkeborg Forsyning A/S (herefter
Selskabet).
Kommunen ønsker aktivt at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende
over for Selskabet. Kommunen vil derfor bl.a. med denne ejerstrategi medvirke til, at
ledelsen af Selskabet også varetager Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en
hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af Selskabet på kort og langt sigt til gavn for
forbrugere og borgere. Kommunen ønsker at udøve det aktive ejerskab i positivt samspil
med Selskabets Bestyrelse og ledelse.
Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Kommunens strategi for Selskabets virke.
Den konkrete udmøntning af strategien varetages af Selskabets bestyrelse og ledelse via
en forretningsstrategi.
Ejerstrategien tager udgangspunkt i, at Kommunen er en værdibaseret organisation, der
bygger på værdierne: dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng.
Konkret er ejerstrategien bygget op om følgende overordnede punkter:
1. Hvad vil Silkeborg Kommune med Silkeborg Forsyning A/S?
2. Dialog mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning A/S
3. Styringsgrundlaget

1. HVAD VIL SILKEBORG KOMMUNE MED SILKEBORG
FORSYNING A/S?
Ejerstrategiens udgangspunkt er, at Kommunen fortsat ønsker at eje 100 % af aktierne i
Selskabet. I en branche, hvor vilkårene for driften i de kommende år sandsynligvis vil
blive ændret, bør Selskabet på bedst mulig vis forberede sig på de ændrede vilkår for
branchen.
Kommunen ønsker, at Selskabet søger at etablere samarbejde, eventuelt
forretningsstrategisk samarbejde på forskellige områder med forsyningsselskaber og
andre samarbejdspartnere for at sikre effektivitet, inspiration og erfaringsudveksling.
Selskabet skal løbende styrke samarbejdet med øvrige forsyningsvirksomheder,
myndigheder, rådgivere og entreprenører i regionen. Der bør især være fokus på, hvorvidt
der med fordel kan etableres regionale samarbejder/løsninger.
Det er Kommunens forventning, at Selskabet løbende udvikler sine forretningsområder, og
at Selskabet virker innovativt og proaktivt i forhold til udvikling af nye løsninger til gavn
for klima, miljø, ressourceanvendelse og driftsoptimering i øvrigt.
Kommunen ønsker en ambitiøs energi- og klimaindsats. Selskabet skal derfor sikre, at der
på alle relevante områder arbejdes med energireducerende og bæredygtige tiltag.
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Målsætningerne i kommunens klimapolitik og klimaplan skal lægges til grund for
Selskabets egne strategier og planer.
Kommunen ønsker en aktiv indsats i forhold til klimatilpasning. Selskabet skal derfor
understøtte disse aktiviteter alene eller i samarbejde med relevante parter, og Selskabet
skal aktivt arbejde for at realisere de prioriterede projekter jf. spildevandsplaner,
klimatilpasningsplaner og lignende.
I forhold til driftsoptimering forventer Kommunen, at Selskabet til stadighed arbejder for
at forbedre effektiviteten og for at implementere digitale løsninger i produktion,
administration og kundebetjening.
I samspillet mellem Kommunen og Selskab forventer Kommunen bl.a., at Selskabet er en
proaktiv medspiller.
For at sikre en rød tråd i styringen og ledelsen af selskabet er Kommunens fire
overordnede værdier kvalitet, dialog, dynamik og sammenhæng omdrejningspunktet i
ejerstrategien.
Kvalitet
Kvaliteten af Selskabets virksomhed vil af forbrugerene i høj grad blive målt på, om
Selskabet kan fastholde sikker forsyning og ydelser af høj kvalitet. Forsyningssikkerhed er
derfor særlig relevant, når Selskabet underkastes krav om dynamik og effektivitet. Derfor
må aktiviteterne vægtes i forhold til dette overordnede kriterium.
Kommunen forventer, at Selskabet opretholder forsyningssikkerheden inden for de
respektive forsyningsområder også under hensyntagen til de forventede kommende
klimaforandringer. Ligeledes forventer Kommunen, at forsyningsinfrastrukturen udbygges
i overensstemmelse med Kommunens udviklingsplaner, ligesom Kommunen forventer, at
Selskabet har beredskabsplaner, som giver den fornødne sikkerhed i
beredskabssituationer – både i forhold til miljøbeskyttelse og forsyningssikkerhed.
Dialog
Kommunen ønsker, at Kommunens værdi om dialog spiller en vigtig rolle for Selskabet.
Åben dialog er et vigtigt element i arbejdet med at sikre løsninger af god kvalitet.
Kommunen ønsker derfor, at Selskabet løbende har fokus på en åben og troværdig dialog
med borgere, virksomheder, Kommunen samt aktuelle og potentielle samarbejdspartnere.
Herunder ønskes at Selskabet sender dagsordner til Bestyrelsesmøder til orientering for
den direktør der har ansvaret for området i Kommunen.
Selskabet og Kommunen er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent
om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Kommunen ønsker bl.a.
en høj grad af gensidig orientering og fælles planlægning om Selskabets og Kommunens
anlægsprojekter, således at synergieffekter kan udnyttes og ulemperne for borgerne
minimeres. Koordineringen sker på møder på embedsmandsniveau på alle niveauer.
I den gensidige orientering og fælles planlægning indgår også møder mellem Selskabet og
det relevante politiske udvalg i Kommunen. Der fastlægges ikke en fast mødekadence
herfor, men der tilstræbes minimum 2 møder i hver valgperiode. Der kan f.eks. afholdes
møder i forbindelse med igangsætning af større projekter og planer.
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Kommunens direktør med ansvar for Teknik- og Miljøafdelingen og Kommunens Teknikog Miljøchef mødes som minimum kvartalsvis med Selskabets direktør. Der aftales ad hoc
møder mellem Selskabets fagchefer/-områder og Kommunens tilsvarende sektionsledere
med henblik på koordinering og gensidig information.
Med henblik på generel opfølgning på ejerstrategien og selskabets forretningsstrategi
holdes der minimum et årligt møde hvor Selskabets formand og direktør mødes med
Borgmesteren og Kommunaldirektøren (Kommunens repræsentanter på Selskabets
generalforsamling) samt formanden for Klima- og Miljøudvalget og direktøren med ansvar
for området i Kommunen.
Dynamik
Et vigtigt argument for at selskabsgøre forsyningsområdet er, at området skal tilpasses
markedsvilkår, og at dynamik er et væsentligt element i Selskabets virksomhed. En del af
denne dynamik består i effektiviseringer, ligesom benchmarking skal spille en væsentlig
rolle.
For at der også i denne proces er fokus på Kommunens målsætninger, ønsker Kommunen,
at Selskabets ledelse (direktion og bestyrelse), i starten af hver valgperiode udarbejder en
forretningsstrategi, hvori effektiviseringer er et naturligt element, der naturligvis afvejes i
forhold til forsyningssikkerheden. Forretningsstrategien offentliggøres på Selskabets
hjemmeside.
Forretningsstrategien skal synliggøre formål og bærende principper for drift, anlæg,
effektivisering og beskrive konkrete fokusområder og mål samt give forslag til
efterfølgende måling.
Sammenhæng
Selskabets økonomiske værdier skal forvaltes på en sådan måde, at der sikres
sammenhæng mellem værdiopbygning i selskabet, forsyningssikkerhed og
konkurrencedygtige priser. For at sikre dette forventer Kommunen, at Selskabet i
forretningsstrategien redegør for principperne for prioriteringen.
Mulighederne for at arbejde og konkurrere på et frit marked skal løbende styrkes gennem
effektivisering, faglig kompetenceudvikling og strategiske samarbejder.
Der skal være sammenhæng mellem Selskabets virksomhed og Kommunens mission,
vision, politikker, strategier, planer mv.
Kommunen forventer, at Selskabet følger intentionerne i Kommunes indkøbspolitik,
herunder de vedtagne arbejds-, sociale- og uddannelsesmæssige klausuler såfremt dette
er foreneligt med Selskabets selskabsmæssige status. Kommunen ønsker, at Selskabet
søger at tilrettelægge sine udbud, så lokale virksomheder så vidt muligt kan byde på
opgaver for selskabet.
Samarbejdet om ekspropriationer foregår efter den indgåede samarbejdsaftale.
Kommunen har et ønske om, at den nuværende praksis vedrørende ledningsomlægninger
og vejarbejder formuleres som en egentlig samarbejdsaftale. Et led i denne
samarbejdsaftale er et ønske om flerårige planer for større ledningsomlægninger, hvor
kommunale arealer og veje berøres.
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Kommunen forventer, at Silkeborg Forsyning aktivt medvirker til at leve op til statslige
krav om ledningsregistrering.
Selskabet skal medvirke til at gennemføre kommunens planer, som de formuleres i
udviklingsstrategi, kommuneplan, lokalplaner, klimaplan og sektorplaner for spildevand,
klimatilpasning, varme, affald og vandforsyning mv.
Den natur- og miljømæssige profil er vigtig for Kommunen og på den baggrund pointeres
vigtigheden af, at Selskabet arbejder videre med at mindske belastningen af natur og
miljø. Selskabet skal derfor fastholde og udbygge sin position som et miljørigtigt og
bæredygtigt forsyningsselskab og lade miljøhensynet veje tungt i alle beslutninger.
Kommunen forventer, at Selskabet bidrager til at begrænse følgerne af klimaforandring og
lever op til de krav, der er fastsat i Kommunens miljø-, energi- og klimaplaner.
Kommunen ser gerne at Selskabet fremlægger et CO2 regnskab år for år for Selskabets
aktiviteter.
Selskabet skal have en grundlæggende målsætning om, at Selskabet bidrager til en
bæredygtig udvikling på Selskabets aktivitetsområder.
Herudover forventer Kommunen, at Selskabet med sin faglige kompetence og erfaring vil
bidrage til udarbejdelsen af de kommunale miljøplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner
og lignende.
Selskabet skal tilstræbe at reducere dets CO2-udledning, herunder ved at stille krav til
forsyningens samarbejdspartnere og leverandører, og ved at prioritere muligheden for at
reducere Selskabets CO2-udledning, når der indkøbes f.eks. driftsmateriel, biler mv.
Samtidig er det centralt, at Selskabet arbejder aktivt og målrettet for at udbygge
Selskabets image som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne sikres tryghed og
udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø, viden, kompetence og
efteruddannelse. En arbejdsplads som både tiltrækker og fastholder kompetent og
professionel arbejdskraft, således at Selskabet med sit arbejdsudbud også er med til at
tiltrække nye borgere til kommunen.

2. DIALOG MELLEM SILKEBORG KOMMUNE OG
SILKEBORG FORSYNING
Den overordnede strategiske dialog mellem Kommunen og Selskabet finder sted én gang
om året på den årlige generalforsamling.
Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvis bestyrelse vælges af Selskabets aktionær
på generalforsamlingen. Kommunen har ingen instruktionsadgang overfor
bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på en generalforsamling, idet aktieselskabsloven
bestemmer, at aktionærerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen og således
ikke via instrukser til et bestyrelsesmedlem.
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På den baggrund betoner Kommunen den årlige generalforsamlings privilegerede status i
forhold til fastlæggelsen af de overordnede retningslinjer for forretningsførelsen.
Samtidig er det centralt for Kommunen at sikre en god dialog mellem Kommunen,
selskabet og kunderne. Kommunen betoner derfor vigtigheden af en åben og troværdig
kommunikation.

3. STYRINGSGRUNDLAGET
Silkeborg Kommune
(Ejer)

Ejer 100 % af aktierne i
Silkeborg Forsyning A/S
Ret til at træffe
beslutning om selskabet
udøves på
generalforsamling
Ejer udpeger bestyrelse
og forholder sig til
selskabets resultater
Ejerstrategi

Silkeborg Forsyning
A/S

Silkeborg Kommune
(Myndighed)

Bestyrelse

Myndighed

Drift, vedligehold og
anlæg af forsyning

Sektorplaner for
vandforsyning, spildevand,
varme og affald

Kundeservice

Miljøgodkendelser

Budget

Indvindings- og
udledningstilladelser

Årsrapport

Godkendelse af takster

Foretnings-/Strategiplan

Tilsyn

Bestyrelsen
Overordnet handler god selskabsledelse om, hvordan et selskab bedst drives til fordel for
såvel dets ejere som for øvrige interessenter. God selskabsledelse retter særlig fokus på
relationerne mellem selskabet, dets ejere og dets interessenter samt principper for
åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Overvejelser om god selskabsledelse for
selskaberne skal ses i lyset af, at ejerskabet udøves på vegne af borgerne.
Kommunen udøver ejerskabet i overensstemmelse med aktieselskabslovens
armslængdeprincip. Det indebærer, at Kommunen agerer som en ”normal” aktionær med
deraf følgende ansvarsfordeling mellem Kommune og bestyrelse. En forudsætning for at
opnå de styringsmæssige fordele ved anvendelsen af aktieselskabsformen er derfor, at der
er respekt om bestyrelsens beslutningskompetence.
Kommunen vil derfor som ejer tilstræbe at sikre sig, at bestyrelsen ved sin
sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til Selskabets karakter og
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aktuelle situation. På denne måde sikres, at de samlede kompetencer i Selskabets
bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor. Dette er også nødvendigt
for at sikre kvalitet, dynamik og sammenhæng i Selskabets forretningsførelse. På den
baggrund anbefales det, at Selskabet tegner et ideal af en kompetenceprofil for
Selskabets bestyrelse.
Relevante elementer i en kompetenceprofil for bestyrelsen kunne være:
- Indsigt i kommunale forhold / politisk indsigt
- Kendskab til forsyningsmæssige forhold
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt herunder kompetencer indenfor strategi,
risikostyring, kommunikation og IT
- Ledelsesmæssig erfaring herunder kompetencer indenfor virksomhedsdrift- og
ledelse og personalehåndtering
Bestyrelsen skal sikre implementering af god selskabsledelse.
Bestyrelseshonorar
Jævnfør Kommunens ønske om, at Selskabet sikrer åbenhed og gennemsigtighed om
Selskabets virke, ønsker Kommunen, at Selskabet i årsrapporten giver oplysning om
størrelsen af bestyrelsens og direktionens honorering.
Honoreringen sker på følgende vilkår:
Formandsvederlaget udgør 12 % af borgmestervederlaget.
Vederlaget til øvrige bestyrelsesmedlemmer fastsættes på generalforsamlingen.
Administrationsaftaler
Der udarbejdes administrationsaftaler mellem Kommunen og Selskabet. I
administrationsaftalerne fastlægges dels hvad selskabet betaler for de opgaver og ydelser,
Selskabet ønsker, at Kommunen skal assistere med, dels hvilke oplysninger, data mv.
Selskabet skal levere til Kommunens planlægningsopgaver og øvrige opgaver samt på
hvilke vilkår.
Strategiperiode
Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af Selskabet på såvel
kort som langt sigt. Strategien vurderes derfor løbende og tilpasses den aktuelle udvikling
i kommunen og i Selskabet. Ejerstrategien skal som minimum tages op til behandling en
gang i hver valgperiode, eller når ejeren finder det nødvendigt.
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5 Beslutning om miljøkonsekvensrapport for nyt
idrætsanlæg i Sydbyen
5.1 - Bilag: UDKAST - Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport
for kunstgræsbaner i Sydbyen
DokumentID: 6957620

Silkeborg Kommune
Kultur- og Borgerservice
Søvej 1
8600 Silkeborg
Att.: Alf Christensen
[alf.christensen@silkeborg.dk]
26. februar 2018

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for
etablering af to kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund.
Silkeborg Kommune, Natur og Miljø, har den 4. januar 2018 modtaget ansøgning om
screeningsafgørelsen (VVM) for etablering af to kunstgræsbaner, Stadion Allé 14, 8600
Silkeborg, matr.nr. 147t, Silkeborg Markjorder.
Afgørelse
Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt og der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter1.
Projektet er omfattet af bilag 2, pkt., 10 b) Infrastrukturanlæg, anlægsarbejder i byzone,
herunder opførsel af butikscentre og parkeringsanlæg
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet,
begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder forurening og støjgener eller påvirke
landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre
tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for, at det kan gennemføres.
Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter etablering af to kunstgræsbaner til kamp- og træningsformål. Omkring
kunstgræsbanerne etableres et 4 meter højt boldhegn. På ydersiden af boldhegnet ud i
mod boligerne etableres en 2-3,5 meter høj støjafskærmning i et ikke-transparent
1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lov nr. 425 af 18. maj 2016
jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Birgit Thorup Eriksen
Teknik- og Miljøafdelingen
BirgitThorup.Eriksen@silkeborg.dk
EJD-2017-05749

Søvej 1 - 3
Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

materiale.
I forbindelse med kunstgræsbanen opsættes et nyt 125 lux LED lysanlæg med ca. 10 stk.
18-20 høje stålmaster.
Kunstgræsbanen udgør et areal på 16.650 m2. VVM-ansøgningen omfatter ikke bygninger.

Ikke målbar tegning over anlægget og placering.

Screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Grundvand
Området er beliggende i det grundvandsdannende opland til Silkeborg Vand’s kildeplads i
Nordskoven. Området er kortlagt som sårbart (NFI). Der etableres membran under
anlægget til opsamling af nedsivende vand forurenet af gummiprodukter. Når anlægget
etableres med denne membran vurderes det ikke at udgøre en risiko for påvirkning af
grundvandet.
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Lys
I forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanen er det dokumenteret, at det er teknisk
muligt at etablere et lysanlæg på banen, der kan overholde kravet til lysspild på 10 lux på
alle facader af eksisterende og planlagte boliger.
Ifølge lokalplanen må der etableres 8 lysmaster, hvor der I anmeldelsen er angivet ”ca. 10
stk. 18-20 m. høje stålmaster”. En forudsætning for at kunne etablere flere end 8 master
på anlægget er, at Silkeborg Kommune, på baggrund af en ansøgning, dispenserer fra
lokalplanen i forhold til antallet af master.
En forudsætning for afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
er, at lysanlægget kan overholde, at kravet til lysspild maksimalt er 10 lux på alle facader
af eksisterende og planlagte. Kultur- og Borgerservice skal få udarbejdet dokumentation
for, at lysanlægget, med de planlagte ændringer i forhold til det oprindelige, kan
overholde kravet til lysspild.
Vand
Beregninger har vist, at drænvandet fra kunstgræsbanen kan overholde miljøkvalitetskriterier for overfladevand, og udledningen vurderes derfor ikke at være til
væsentlig skade for miljøet.
Silkeborg Kommune skal udarbejde en særskilt udlednings/tilslutningstilladelse til
drænvandet. Der skal ligeledes udarbejdes et tillæg til Silkeborg Kommunes
spildevandsplan, der fastlægger rammerne for den fremtidige håndtering af regnvand fra
området.
Støj
Etablering: Støj i forbindelse med etablering af banerne er omfattet af Silkeborg
Kommunes forskrift om bygge- og anlægsarbejde Forskriften indeholder regler, der skal
sikre, at der ikke opstår gener. Støj i forbindelse med etablering af banerne vurderes at
kunne overholde støjgrænserne i forskriften.
Drift: Støj i forbindelse med brug af idrætsanlæg er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning
nr. 5/1984:”Ekstern støj fra virksomheder” Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet finder
grænseværdierne i vejledningen ikke umiddelbar anvendelse på brugen af boldbaner2.
Støjbelastning i forbindelse med brug af banerne er beregnet til ikke at ligge over 55
dB(A). 55 dB(A) svarer til det støjniveau som vurderes acceptabelt af Rambøll i
”Kløvermarkrapporten”.3

2

(NMK-10-01063)
Københavns Kommune: Kløvermarken, Miljøundersøgelser. Støj, belysning og
kunstgræsbaner, november 2007.
3
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I forbindelse med projektering af anlægget er støjreducerende tiltag vurderet og der
etableres støjafskærmning rundt om banerne til at reducere støjen.
Idet at det er dokumenteret at støj fra anvendelse af anlægget kan overholde 55 dB
vurderes det, at anlægget støjmæssigt ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.
Vibrationer
Etablering: Vibrationer i forbindelse med etablering af banerne er omfattet af Silkeborg
Kommunes forskrift om bygge- og anlægsarbejde Forskriften indeholder regler, der skal
sikre, at der ikke opstår gener. Der vurderes ikke være væsentlige vibrationer i
forbindelse med etablering af banerne.
Drift: Brug af banerne vil ikke give anledning til vibrationer.
Natur
Nærmeste Natura 2000 område er EF-Habitatområde Silkeborgskovene, som ligger mere
end 500 meter fra banerne. På grund af det ansøgtes karakter og afstanden til
habitatområdet vil der ikke være risiko for påvirkning af natur i området.
Området udgør ikke et egnet levested for bilag IV arter eller rødlistede arter.
Trafik
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj er overholdt ved boligerne. Til- og
frakørsel i forbindelse med brug af banerne vil ikke give anledning til at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdi for vejstøj overskrides på hhv. Vejlbovej og Marielundsvej.
Trafikmængderne til det nye anlæg forventes ikke så store, at det kræver særlige
foranstaltninger.
Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes det ikke at være væsentlige
miljøpåvirkninger forbundet med realisering af projektet og det vurderes dermed ikke at
der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Partshøring
Et udkast til afgørelsen har været i høring hos de naboer, der har matrikler, der grænser
op til idrætsanlægget.
Grundsalg, Silkeborg Kommune, er som ejer af parcel matr.nr. 147a, Silkeborg Markjorder
blevet hørt i sagen.
På vegne af kommende ejer af grunden bemærkes:
”Jeg kan se ud fra ORBICONs rapport, punkt 14, at støjgrænsen for etagebolig er på
55/45/40 dB i henholdsvis dag/aften/natteperioden.
I jeres udkast til afgørelsen under støj kan jeg se at støjniveauet er beregnet til ikke at
overstige 55 dB, hvilket også stemmer overens med Nabolokalplanen for Sif parken
(etageboligerne mod øst). Men der er ikke nævnt noget omkring den forventet
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støjbelastning for aftenperioden eller natten. Umiddelbart regner jeg med at støjen må
være den samme om aftenen, som om dagen, særligt når banen bruges til fx kampe.”
Svar:
Det er rigtigt at støjen på banerne kan være den samme om aftenen som om dagen. Om
natten forventes der ikke at forekomme støj fra banerne.
De støjgrænser, der henvises til i VVM-ansøgningen er dem, der er angivet i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern Støj fra virksomheder. I ansøgningen er
der under punkt 14 også skrevet, at der ikke foreligger vejledninger specifikt for
boldbaner eller andre idrætsanlæg med sammenlignelige aktiviteter samt at Vejledningens
beregningsprincipper ikke umiddelbart kan overføres til kunstgræsbanens aktiviteter, idet
der her vil være tale om menneskabt støj af en anden karakter, end den støj som er
forbundet med virksomheder, som omfatter støj fra maskiner, ventilatorer etc.
Dette synspunkt understøttes i flere af Miljø- og Fødevare-klagenævnets afgørelser. I flere
sager, der omhandler kunstgræsbaner, har de skrevet at vejledningen tager
udgangspunkt i støj fra virksomheder, og at det er deres opfattelse, at støj fremkommet
under f.eks. idrætsudøvelse ikke umiddelbart kan sammenlignes med virksomhedsstøj, og
vejledningens grænseværdier derfor ikke umiddelbart kan finde anvendelse på sådanne
aktiviteter. Miljø- og Fødevareklagenævnet henviser til en rapport, Kløvermarksrapporten,
der er udarbejdet af Rambøll for Københavns Kommune. Af rapporten fremgår at et
støjbidrag fra boldbaner på 50-55 dB(A) også kan være acceptable om aftenen og i
weekender.
Klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den <dato>
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger. I kan finde en vejledning til, hvordan man klager i bilag 1.

Venlig hilsen
Claus Løwe Klostergaard
Formand, Klima- og miljøudvalget

Kopi af
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Jann Hansen
Direktør

afgørelsen er sendt til:
Ejendomsafdelingen, Silkeborg Kommune
Claus Christensen, Silkeborg Kommune
Dorthe Fogh Monrad, Silkeborg Kommune
Naturstyrelsen Søhøjlandet (shl@nst.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)








Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (dbf.oestjylland@gmail.com)
Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)
Sportsfiskerforbundet (post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
ta@sportsfiskerforbundet.dk)
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Lone Lund og Ole Lyneborg Lund, Marienlundsvej 15
Silkeborg Kommune Marielundsvej 19, 21, 23
Mathias Lodahl, Marielundsvej 33A
B74, Marielundsvej 33A
Mogens Nørgaard, Vejlbovej 43, 1.
Flemming Bülow Poulsen, Vejlbovej 43, st.
Gitte Hornbek Nielsen og Jesper Storgaard Madsen, Vejlbovej 45
Jesper Hedegaard Klausen og Carina Schade Berg Jensen, Vejlbovej 51
Jørn Bruun Larsen og Dorthe Weiergang, Vejlbovej 53
Arne Ole Vinther Pedersen og Kirsten Fredolin Pedersen, Stadion Alle 12
Silkeborg Kommune, Sanatorievej 50,

Bilag 1
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. lovens § 49. Du klager via Klageportalen,
som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. E klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt jf. lovens § 51. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende
hverdag.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (for privatpersoner) eller 1800 kr. (for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder). Der kan benyttes betalingskort i
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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.
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6 Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for
et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
6.1 - Bilag: Bebyggelsesplan 1-1000
DokumentID: 6962559

6 Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for
et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
6.2 - Bilag: Miljøscreeningsskema
DokumentID: 6942282

18. oktober 2017

Miljøscreening - under udarbejdelse

Screening af planer

formål

Forslag til lokalplan 12-022 for et boligområde ved Nordre Højmarksvej 21 (Gubsø)

Sag nr.
EMN-2017-04791
Projektleder
SJJ

Beskrivelse af planen, formål og omfang
Baggrunden for planforslaget er et ønske fra Birch Ejendomme om at opføre boliger på ejendommen nord for Nordre
Højmarksvej, matr.nr. 1hs, Kejlstrup, Balle.

Stine Juul Jensen
Teknik og Miljø
Søvej 3 • 8600 Silkeborg
StineJuul.Jensen@silkeborg.dk

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

Bebyggelsesplan udarbejdet af Constructa A/S
Bebyggelsesplanen giver mulighed for at opføre i alt 94 boliger fordelt på:
- 72 tæt-lav boliger på 75-128 kvm
- 22 åben-lav boliger på 180-240 kvm
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Bebyggelsesprocenten vurderes af ansøger til at være mellem 13 og 16 % på baggrund af planen ovenfor.
En eksisterende gård er placeret i den sydlige del af området, op mod Nordre Højmarksvej.
Hensigten med lokalplanen er at muliggøre det ansøgte projekt og at overføre området til byzone. Derudover er der
fokus på at skabe et boligområde med variation i boligtyper, på de kvaliteter som skovområdet langs den vestlige
grænse og de to § 3 områder bidrager med samt det særprægede terræn.
Se yderligere materiale om projektet her: Miljøscreening - ekstra materiale
Afgrænsning af planområde
Området ligger i landzone, men i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i form af parcelhuse syd for Nordre
Højmarksvej samt nyetableret boligområde vest for skoven. Området overføres til byzone med lokalplanen.
Mod vest grænser lokalplanområdet op til et § 3 beskyttet skovareal, som ikke afkaster en skovbyggelinje, men hvortil
der skal holdes en afstand på min. 25 meter fra skovbrynet til bebyggelse. Mod nord grænser lokalplanområdet op til et
mindre vandløb, hvortil der gælder en 2 meters bræmme fra vandløbets kronekant jf. vandløbslovens § 69. Mod øst
grænser lokalplanområdet op til et areal pt ejet af Vejdirektoratet, som har været benyttet til udsætningsområde (depot
for overskudsjord) samt pendlerplads. Mod syd løber Nordre Højmarksvej.
I det nordvestlige hjørne er der etableret et større regnvandsbassin af Silkeborg Forsyning.
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Afgrænsning af lokalplanområdet
Forhold til kommuneplan
Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan i forhold til nedenstående punkter – rammeområde 12-B14 – som udlægger arealet til boligområde med tæt-lav-, åben-lav- eller etagebebyggelse. Men da lokalplanen medtager
et område i det sydøstlige hjørne, som opkøbes af Silkeborg Kommune og som ikke ligger indenfor rammen, skal der
udarbejdes kommuneplantillæg for denne del. Ejendommen er ikke omfattet af en gældende lokalplan.
Kort oprids fra kommuneplanen:
- Maksimal bebyggelsesprocent: 40 % af den enkelte ejendom
- Maksimale antal etager: 2
- Maksimal højde: 8,5 m
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-

Der forudsættes udarbejdet en lokalplan for området, som fastlægger omfang og placering af de forskellige
bebyggelsestyper
Maksimalt 50 % af den enkelte grund kan efter en evt. udstykning fremstå bebygget (inkl. carport og
redskabsskure m.m.)
Der skal udlægges et areal på min. 20 % af det samlede områdes grundareal (brutto) til fælles friarealer,
legepladser m.m.

Derudover skal opholdsarealerne ved de enkelte boliger være velbeliggende i forhold til solen og udlægges i forbindelse
med boligens primære opholdsrum og ny bebyggelse skal placeres under hensyn til naturen og terrænforholdene. Ved
skybrudshændelser og lignende oversvømmelseshændelser kan der forekomme oversvømmelser i området.
§ 3 områder
Der er registreret to § 3 områder indenfor lokalplanområdet:
En mose og et vandhul, hvortil der ikke må ske indgreb uden dispensation, herunder at eksisterende bevoksning ikke
må fjernes. Der holdes en respektafstand fra begge områder på 10 meter.
Derudover er skovarealet langs den vestlige grænse registreret som § 3 område. Det er meget artsrigt og indeholder en
mosaik af småmoser og vandløb. Der holdes en afstand på min. 25 meter af hensyn til områdets fauna og med henblik
på at der ikke i sker afstrømning af vand og sediment.
Vejstruktur
Med vejtilslutning til den eksisterende rundkørsel sydøst for lokalplanområdet skabes adgang til området. Herfra deler
vejen sig i to, hvorefter der kommer flere forgreninger af veje.
Tilslutningen forudsætter en vej-ret over matr.nr. 1hr, der ejes af Vejdirektoratet. Silkeborg Kommune er øverste
vejmyndighed, og efter forudgående dialog omkring 4 alternative indkørselsmuligheder til projektgrunden, er det
fastslået, at den eneste løsning er via fjerde ben ii rundkørslen ved pendlerpladsen.
Parkeringsforhold skal udføres efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm, som foreskriver 1,5 p-plads pr bolig ved tætlav bebyggelse og 2 p-pladser pr fritliggende enfamiliehus. De skal håndteres lokalt ved boligerne.
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Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
Planen er omfattet af §8 stk. 1, pkt. 3: Myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer og
programmer, hvor disse vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ja
Nej

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?
Husk partshøring og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen:

Det fremgår af nedenstående screening, at det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
trafikstøj kan overholdes. Det er således en forudsætning for denne screening, at dette er tilfældet.
På baggrund af nedenstående screening og forudsætning om overholdelse af grænser for trafikstøj, vurderes det at
planen ikke antages at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planen skal derfor ikke miljøvurderes.
16.02.2018/KH
Tekst der overføres til lokalplanen

Dato: Screening igangsat den: 17-01-2018

Screening afsluttet den: 16-02-1018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lov nr. 425 af 18. maj 2016

1
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1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan
blive berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt
plan.

Udfyldt af

x

Væsentlig positiv
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Matr.nr. 1hs, Kejlstrup, Balle fremstår
som ubebygget areal.

Væsentlig negativ

Udfyldes af projektleder:
Arealanvendelse

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

SJJ

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Lokalplanområdet er ca. 88.000 m2 og
ligger tæt placeret på motorvejen med
en afstand på ca. 650 meter i luftlinje
til nærmeste tilkørsler.
Området ligger i landzone og vil med
lokalplanen blive overført til byzone.
Området er i kommuneplanramme 12B-14 udlagt til tæt-lav, åben-lav eller
etagebebyggelse.
Bebyggelsen ønskes opført som en
kombination af tæt-lav og åben-lav
boligbebyggelse.
Lysgener og refleksioner

Skygger og vind

Side 8

Beboerne i området vurderes ikke at
blive generet af lysgener og
refleksioner.
Der bygges i max. 2 etager, hvilket
ikke vurderes af have påvirkning på
skygge- og vindforhold.

x

SJJ

x

SJJ

Via eksisterende cykel- og gangstier
er der mulighed for at komme sikkert
til skole- og idrætsfaciliteter samt
indkøb ved Balle Torv.
Derudover etableres interne stier, der
forbinder området på tværs samt
stier, der løber ud af området, som
forbinder området med eksisterende
stier ved Gubsø-området.
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x

Udfyldt af

Boligerne ligger i umiddelbar nærhed
til en offentlig busrute med stoppested
på Nordre Højmarksvej.

Væsentlig positiv

Området har en kuperet topografi
med op til flere § 3 områder, hhv.
skov, sø og mose. Områderne giver
mulighed for adgang til naturområder
både inden for området og i den
nærliggende skov.

Væsentlig negativ

Menneskers velfærd

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

SJJ

På de større græsarealer bør der
etableres legemiljø.
Stierne i boligområdet skal kobles på
det eksisterende stisystem langs
Nordre Højmarksvej. Derudover skal
der etableres stier til natur og
eksisterende naturstier. Interne stier
skal sikre en sikker forbindelse rundt i
området. Det ønskes at etablere sti
langs det nordlige vandløb.
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x

Udfyldt af

Naturområderne i lokalplanområdet
bidrager med grønne kvaliteter.
Fællesarealerne udgøres i høj grad af
de grønne områder og rekreative
udearealer, hvor det er muligt at
mødes socialt.

Væsentlig positiv

Gubsø-området i nordvestlig retning
indeholder en rig natur med mange §
3 beskyttede områder.

Væsentlig negativ

Rekreative interesser for mennesker

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

SJJ

Kulturhistorie/kulturarv
Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)
Afstand - større tekniske anlæg2
Gas
Der skal altid være min. 20 m fra en
bolig til gasledningen.
Indenfor observationszonen (200m
på begge sider af ledning) er der
grænser for, hvor mange boliger
der må opføres.

2
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F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

x

x
x
x
x
x

Udfyldt af

Gubsø-området i nordvestlig retning
indeholder en rig natur med mange §
3 beskyttede områder samt de grønne
områder, der ligger indenfor
lokalplanområdet og skoven langs den
vestlige grænse.

Væsentlig positiv

Grønne områder og parker

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

SJJ

SJJ
SJJ
SJJ
SJJ
SJJ

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Væsentlig negativ

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Ledningsejer (typisk Energinet.dk)
skal kontaktes ved planlægning i og
ved observationszonen så hurtigt i
processen som muligt – inden
politisk igangsætning.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Nordvest for lokalplanområdet er der
etableret/etableres et større
regnvandsbassin, hvortil størstedelen
af regnvandet fra området kan afledes
til.
Vandets skybrudsveje skal
opretholdes gennem
lokalplanområdet:
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SJJ/
ISH

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Derudover bør der ikke placeres huse
på lavtliggende arealer, der er i risiko
for oversvømmelse.
Team Landskab og Mindre Byer:
Landskabelig værdi

Geologiske særpræg
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Området er et kuperet dødislandskab. Der er ikke særlige
landskabelige værdier på stedet.
Der er ingen særlige geologiske
værdier på stedet.

x

x

TSC

TSC

Regnvand skal derfor afledes til
Silkeborg Forsynings
regnvandssystem, som løber til et
større vådt regnvandsbassin med
afløb til Gub Sø og Skægkær Bæk.

Side 14

Udfyldt af

Overfladevand, afledning af

Væsentlig positiv

Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)

Umiddelbart nord for lokalplanområdet
er der et mindre privat vandløb. Dette
må som udgangspunkt ikke reguleres
uden myndighedens godkendelse.
Umiddelbart nord for lokalplanområdet
er der et mindre privat vandløb. Dette
må som udgangspunkt ikke reguleres
uden myndighedens godkendelse.
Der er udført geotekniske
undersøgelser i området som viser, at
jorden ikke er nedsivningsegnet, både
på grund af lav permeabilitet i jorden
og på grund af et meget højtstående
grundvandsspejl i store dele af
området.

Væsentlig negativ

Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

ISH

x

ISH

x

ISH

Sø- og åbeskyttelseslinje

Side 15

Udfyldt af

Naturteam:
Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov
Øvrig skov/træer

Væsentlig positiv

Spildevand

Udledningen vurderes ikke at være til
hinder for fremtidig målopfyldelse i
vandområdet.
Området ligger i oplandet til Søholt
renseanlæg, og spildevand fra
områder skal forventeligt ledes hertil.
Det vil resultere i en mindre
merudledning af næringsstoffer til
Silkeborg Langsø Øst. Det vurderes
dog ikke at have betydning for en
eventuel fremtidig målopfyldelse i
vandområdet.

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

ISH

x
Der skal holdes en afstand på mindst
25 m. til skovbrynet vest for området,
skoven er sumpet, med mange
småsøer og vandløb, og har høj
biodiversitet.

pla
x

x

pla

pla

Mulige naturområder

Side 16

Udfyldt af

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder
Beskyttede naturtyper (§3)

En del af arealet er omfattet af
skovbyggelinje , det er kommunalt
ejet skov syd for Nordre Højmarksvej
der afkaster skovbyggelinje ind over
arealet, der skal dispenseres herfra, vi
vurderer at det er muligt at
dispensere.

Væsentlig positiv

Skovbyggelinje

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

pla

x

pla

x
x
x
Der findes to §3 beskyttede
moser/vandhuller inden for området,
områderne må ikke blive påvirket
under byggemodning og i
anlægsfasen, herunder skal det sikres
at der ikke sker afstrømning af vand
og sediment til naturområderne.
Områderne bør plejes af ejer så de
ikke gror til. Plejeindsatsen skal
godkendes af Silkeborg Kommune
inden den igangsættes.
x

Lavbundsarealer
Spredningskorridorer

Side 17

Udfyldt af

Rødlistearter (truede/fredede)

Væsentlig positiv

Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder
Bilag 4-arter

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x
x
x
Der kan forekomme spidssnudet frø
og stor vandsalamander i de to §3
områder, arternes levevilkår sikres jf.
de vilkår der er beskrevet ovenfor.
Der yngler formentlig flagermus i de
gamle træer i skoven vest for
området, hvorfor skovbrynet ikke må
påvirkes. Hensynet til flagermus
vurderes at være tage ved det nævnte
vilkår om 25 m. afstand til skoven.
Der kan forekomme andre arter af
fredede padder i vådområderne. Se
bem. Under bilag IV arter.

x

pla

x

pla

x

pla

x
Skoven vest for planområdet indgår i
netværk af økologiske forbindelser og
mulige naturområder, og skovområdet
må ikke påvirkes af
lokalplanaktiviteterne.

Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
Spildevand, afledning af

Lugt
Støj

Side 18

Udfyldt af

Jordforurening

Væsentlig positiv

Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x
Et boligområde forventes ikke at
bidrage med væsentlig luftforurening.
Der er kortlagte ejendomme eller
viden om forurening
Området skal undtages
områdeklassificeringen, se vedlagte
skema.
Det drejer sig ikke om afledning af
industrispildevand – se derfor svar
under Team vandløb og søer
Et boligområde forventes ikke at
bidrage med væsentlig lugtforurening.
Et boligområde forventes ikke at
bidrage med væsentlig støj.
Det vurderes, at det i anlægsfasen er
muligt at overholde Regulativ for
begrænsning af gener fra støjende,
støvende og vibrerende bygge- og
anlægsarbejder i Silkeborg Kommune.

x

BTE

x

HBL

x

HBL

(x)

BTE

x

BTE

x

BTE

Afstand til eksisterende
lokalplanlagte erhvervs/boligomr.

Side 19

Udfyldt af

Afstand til virksomhed

Væsentlig positiv

Støvgener

Et boligområde forventes ikke at
bidrage med væsentlige vibrationer.
Det vurderes, at det i anlægsfasen er
muligt at overholde Regulativ for
begrænsning af gener fra støjende,
støvende og vibrerende bygge- og
anlægsarbejder i Silkeborg Kommune.
Et boligområde forventes ikke at
bidrage med væsentlige støvgener.
Det vurderes, at det i anlægsfasen er
muligt at overholde Regulativ for
begrænsning af gener fra støjende,
støvende og vibrerende bygge- og
anlægsarbejder i Silkeborg Kommune.
Afstand til nærmeste virksomhed er
ca. 800 m
Delområde 2 i lokalplan 13-007 er
beliggende på modsatte side af Høje
Kejlstrupvej. Ifølge lokalplan 13-007
må området anvendes til erhverv som
lettere industri og

Væsentlig negativ

Vibrationer

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

BTE

x

BTE

x

BTE

x

BTE

Afstand til vindmøller
Team Energi og Ressourcer

Side 20

Udfyldt af

Afstanden mellem erhvervsområdet
og nærmest bolig i lokalplan 12-022
er 120 m, hvilket derfor vurderes at
være tilstrækkeligt.

Væsentlig positiv

De virksomhedstyper der er
lokalplanlagt for i lokalplan 13-007
vurderes jf. Håndbog om Miljø og
Planlægning at tilhøre klasse 3-4.
Ifølge Håndbog om Miljø og
Planlægning anbefales afstanden til
klasse 4-virksomheder at være 100
m.

Væsentlig negativ

produktionsvirksomhed, entreprenørog oplagsvirksomhed,
værksteder, tankstation,
transportvirksomhed, engroshandel,
lager-, kontor- og
administrationsvirksomhed og
lignende.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Silkeborg Varme vil gerne forsyne
området med fjernvarme.
Der skal medtages bestemmelse om
tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning som betingelse for
ibrugtagning.

Side 21

Udfyldt af

Området ligger lige op af det
eksisterende fjernvarmeområde i
Silkeborg by. Området kan med fordel
forsynes med fjernvarme.

x

Væsentlig positiv

Vi vurderer, at projektets
energiforbrug og mulighed for
varmeforsyning er sammenlignelig
med andre lignende projekter, og at
der ikke er noget ved dette projekt,
der medfører væsentlige
miljøpåvirkninger indenfor
energiforbrug og varmeforsyning.

Væsentlig negativ

Energiforbrug og varmeforsyning

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

KH

Da rækkehusene i tæt-lav
boligbebyggelse har små grunde vil
den kommende affaldssortering med
flere beholdere komme til at fylde
meget på den enkelte grund. Ved
mere ned 25-30 husstande kan man

Side 22

Udfyldt af

Denne bebyggelse vil være omfattet
af sorteringskravet.

Væsentlig positiv

Der krav om sortering hos boliger i
affaldstyperne mad-, rest-, glas-,
metal-, hård plast-, papir- og
papaffald.

x

Væsentlig negativ

Affaldsbortskaffelse

Der bør gives mulighed for etablering
af solcelleanlæg.
Affaldsbortskaffelse i dette projekt kan
rummes inden for de gældende
affaldsregulativer, derfor er der tale
om en mindre væsentlig
miljøpåvirkning.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

CH

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Væsentlig negativ

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

med fordel overveje at etablere
nedgravede fællesløsninger.
Etablering af fælles affaldsløsninger
bør overvejes i tæt-lav
boligbebyggelse.
Såfremt der etableres fælles løsninger
for affaldshåndtering, så må man
højest gå 70 meter fra sin hoveddør til
selve affaldsløsningen.
Placering af eventuelle affaldsøer bør
godkendes af Silkeborg Forsyning
mht. mulig tømning og Vej og Trafik
mht. trafiksikkerhed.
Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning

Side 23

Planområdet er beliggende udenfor
områder med særlige
drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almen
vandforsyning. I området er ej heller

x

sdk

Udfyldt af

beliggende anlæg til anden
vandforsyning.
Silkeborg Vand A/S

x

sdk

>1 km til større husdyrbrug

x

MU

Vi forstår ikke, hvad der sker på
vejarealet ved molokkerne. Går
fortovet på tværs af vejen? Dette
virker problematisk. Er det en hævet
flade?
Der er et enkelt parcelhus længst mod
vest hvor fortovet ikke føres frem til
huset?
Vejens bredde, hvor vejbanerne deler
sig længst mod øst virker smallere
end i resten af området. Er dette
hensigten? Hvordan sikres det, at
beboerne kører højre om i
”rundkørslen”?

Side 24

Væsentlig positiv

Vandforsyning fra:
Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med dyrehold
Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed
(øget, mindsket)

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

MSV

Udfyldt af

x

Væsentlig positiv

Side 25

Væsentlig negativ

Trafikstøj

Vejene skal anlægges med et
resulterende fald på maksimalt 70
promille. Det skal sikres, at indkørsler
kan etableres med et fald/hældning på
maksimalt 75 promille de første 4
meter og herefter et fald/hældning på
maksimalt 200 promille.
Vi har lavet en simpel
overslagsberegning for trafikstøj i
beregningsprogrammet N2KR, der
viser at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for vejstøj vil være
overskredet i området ud mod Nordre
Højmarksvej. Den beregning vi har
foretaget taget ikke bidraget fra Høje
Kejlstrupvej med i den kumulerede
effekt. Vi har heller ikke regnet på
motorvejes bidrag til trafikstøj i
området. Evt. eksisterende støjvold er
heller ikke indregnet.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

BTE

Side 26

Udfyldt af

Terrænændringer

Væsentlig positiv

Beregningsforudsætninger:
Nordre Højmarksvej: ÅDT 7.800, 67,1 km/t
Høje Kejlstrupvej: ÅDT 3.200, 69,3 km/t
Motorvej: ÅDT 24.700, 110 km/t

Væsentlig negativ

Der skal laves en beregning, der viser,
hvad det kræver at dæmpe for støjen
fra relevante veje, så Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for
trafikstøj kan overholdes i
lokalplanområdet.
Såfremt der i dag er anlagt en støjvold
skal det dokumenteres, at volden
sikrer at de vejledende støjgrænser
overholdes.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

7 Beslutning om miljøvurdering af forslag til tillæg nr.
12 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan
31-003 for et område til udstillings- og
formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
7.1 - Bilag: Screeningsskema
DokumentID: 6942297

Screening af planer
Navn og nummer på plan

Sag nr.
EMN-2017-05077
Projektleder
Ejler Toft Jensen
Beskrivelse af planen, formål og omfang – evt. med henvisning til arbejdsområde på
webkort.
Lokalplan 31-003 samt kommuneplantillæg nr. 12 – Landbrugsmuseum, Lille Amerika 19

Søhøjlandets Landbrugsmuseum er opsagt i deres nuværende lejede bygninger på
Kastaniehøjvej i Silkeborg. Museet har siden 2009 haft ønske om at overtage de tomme
bygninger og oplagsarealer ved den tidligere materielgård og genbrugsplads på Lille Amerika
19, 8883 Gjern og indrette et nyt landbrugsmuseum. Arealerne indgår som en del af en større
ejendom ejet af Silkeborg Kommune matr. nr. 4g Skannerup By, Skannerup.
Projektområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 31-L-90 og er omfattet af
Lokalplan 2.44 for et område til ferie- og fritidsformål ved Lille Amerika i Gjern By.
Den omtrentlige afgrænsning af planområdet er vist på kort nedenfor:

Museets ønske om at overtage bygninger og arealer har senest været politisk behandlet den 7.
november 2017, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at igangsætte ny planlægning
for området.
Arealet ligger i landzone og er omgivet af skov. Der er fredskovspligt på arealet og
Miljøstyrelsen Østjylland har den 23. januar 2018 tilkendegivet, at den vil være positivt
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indstillet på ophævelse af fredskovspligten på bygningsparcellen for den tidligere
materialegård med henblik på en fremtidig anvendelse til udstillings og formidlingsformål.
En del af arealet er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
Landbrugsmuseets nuværende udstilling med landbrugsredskaber, maskiner og meget mere
ønskes indrettet i de nuværende bygninger. Udstillingsgenstande, der kan tåle vejrliget,
ønskes placeret på de befæstede arealer øst for bygningerne. Det åbne utilplantede areal
nordøst for bygningerne ønskes anvendt til ”demonstrationsmark”.
De aktuelle planer for museets drift er at holde åbent for besøgende 2-3 gange om ugen i
sommerhalvåret og lukket i vinterhalvåret. Det nuværende museum har ca. 500 besøgende
om året.
Endvidere ønskes afholdt ”aktivitetsdag” på weekender 2-5 gange om året, hvor der hver gang
forventes 100 – 200 deltagere.
Foreningens medlemmer - som pt. er ca. 30 - vil hen over hele året bruge bygningerne til
mødeaktiviteter og vedligehold af museumsgenstande.

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§ 2, stk. 1 b

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?

Ja
Nej

X

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver en
miljørapport, idet planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt
plan og ikke vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. miljøvurderingslovens §
8, stk. 2.
Denne vurdering er foretaget af Natur & Miljø, Team Energi & Ressourcer v/Kirsten Hesselaa.
Ovenstående vurderingstekst er indarbejdet i lokalplanforslagets redegørelsesdel.
Dato: Screening igangsat den: 2. oktober
2017.

Screening afsluttet den: 19. december 2017.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj
2017.
1

1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive
berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

Udfyldt af

Skygger og vind

X

Væsentlig
positiv

Lysgener og refleksioner

Planområdet har tidligere været anvendt til materielgård
og genbrugsplads for den tidligere Gjern Kommune og
har frem til starten af 2017 været udlejet til Silkeborg
Forsyning. Bygningerne står aktuelt tomme.
Udendørs aktiviteter vil ske når det er lyst og uden
behov for kunstigt lys. Der vil være lys i bygningerne
ved møder og i forbindelse med vedligehold af
udstillingsgenstande.
Vil ikke ændre sig i forhold til den hidtidige anvendelse
af bygningerne.

Væsentlig
negativ

Udfyldes af projektleder:
Arealanvendelse

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

ETJ

X

ETJ

X

ETJ

Udfyldt af

Den ønskede placering af museet ligger omgivet af skov
og umiddelbart op til andre rekreative tilbud i
Gjernområdet. Museets placering kan give anledning til
at besøgende vil gøre brug af andre rekreative tilbud i
nærområdet.
do

X

ETJ

X

ETJ

do

X

ETJ
ETJ
ETJ
ETJ
ETJ

Der skal altid være min. 20 m fra en
bolig til gasledningen.
Indenfor observationszonen på
200m på begge sider af ledning er
der grænser for, hvad der må
opføres.
Ledningsejer (typisk Energinet.dk)
skal kontaktes ved planlægning i og
ved observationszonen så hurtigt i
processen som muligt – inden
2

Væsentlig
positiv

Rekreative interesser for
mennesker
Grønne områder og parker
Kulturhistorie/kulturarv
Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)
Afstand - større tekniske anlæg2
Gas

Væsentlig
negativ

Menneskers velfærd

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

X
X
X
X
X

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

politisk igangsætning. Uddybende
notat.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)
Team Åbent Land:
Landskabelig værdi

Geologiske særpræg
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende
Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)
Overfladevand, afledning af
Spildevand

X

Museet indrettes i eksisterende bygninger og
udstillingsgenstande placeres på arealer, der tidligere
har været anvendt til oplag. Bygninger og arealer er i sin
helhed omgivet og afskærmet af skov.
do

ETJ

X

ETJ

X

Der er ikke vandløb og søer inden for lokalplanområdet.

x

ISH

Der er ikke vandløb og søer inden for lokalplanområdet.

x

ISH

Regnvand fra tage og befæstede arealer skal håndteres
inden for egen matrikel.
Områdets anvendelse ønskes ændret, således at
aktivitetsniveauet stiger. Det har betydning for områdets
håndtering af spildevand, som i dag håndteres ved
nedsivning i sivedræn.
I så fald der forventes et aktivitetsniveau på 100 – 200
personer ved nogle arrangementer, er det et krav at de
enten etableres et godkendt spildevandsanlæg der kan
håndtere disse mængder spildevand, eller at området
tilsluttes offentlig kloak.

x

ISH

x

ISH

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Tilslutning til offentlig kloak vil kræve, at der udarbejdes
et tillæg til spildevandsplanen.
Der er etableret offentlig kloak i området (rød ledning):

Naturteam:
Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov

Øvrig skov/træer
Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje

Der er fredskovspligt på arealet og Miljøstyrelsen
Østjylland har den 23. januar 2018 tilkendegivet, at den
vil være positivt indstillet på ophævelse af
fredskovspligten på bygningsparcellen for den tidligere
materialegård med henblik på en fremtidig anvendelse til
udstillings og formidlingsformål.
Området er omgivet af træer - primært større nåletræer.
Som nævnt ovenfor er hele området fredskov.
Arealet beliggende i skov. Det vil sige, at bebyggelse

x

SRD

x

SRD

x
x

SRD
SRD

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

x

Væsentlig
negativ

Fortidsmindebeskyttelseslinje

ikke er omfattet af reglerne i § 17 i
naturbeskyttelsesloven.
En stor del af arealet ligger inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

SRD

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelseslinje) er at sikre
fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både
den generelle betydning af fortidsminderne i landskabet
samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres
med bestemmelsen. Desuden skal bestemmelsen sikre
de arkæologiske lag omkring fortidsminderne, idet der
ofte er mange kulturhistoriske levn tæt ved
fortidsminderne. Lovgivningen administreres restriktivt,
og der meddeles kun dispensation i ”særlige tilfælde”.
Det gælder eksempelvis ved udbygning af landbrug og
andre virksomheder fra før 1961, hvor gældende
lovgivning trådte i kraft.
Der må ikke foretages ændringer i tistanden af arealet
inden for 100 meter fra fortidsmindet, der er beskyttet
efter bestemmelserne i museumsloven. Der må desuden
ikke etableres hegn, placeres campingvogne og
lignende.
Silkeborg Kommune er myndighed på
fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder

Arealet ligger ca. 750 meter sydøst for nærmeste Natura
2000 område, habitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern
bakker. På grund af afstanden og det ansøgtes karakter

x
x

SRD
SRD

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

vil der ikke være risiko for påvirkning af natur i
habitatområdet.
Beskyttede naturtyper (§3)
Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder

Bilag 4-arter

Rødlistearter (truede/fredede)
Lavbundsarealer
Spredningskorridorer
Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening
Jordforurening

I skovbevoksningen sydvest for området ligger en fredet
rundhøj med en højde på ca. 1,5 meter og en diameter
på ca. 17 meter. Rundhøjen har sted- og lokalitetsnr.
160109-24 og fredningsnr. 241157. Højen kaster
beskyttelseslinje, som påvirker arealet (se
fortidsmindebeskyttelseslinje)
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til forekomsten
af Bilag IV-arter indenfor det område, som er markeret
på ovenstående kort på side 1.
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til rødlistede
arter på arealet.

x
x
x
x

SRD
SRD
SRD
SRD
SRD

x

SRD/KJ

x

SRD/KJ

x
x
x

SRD
SRD
SRD

x

LW
HBL

Området ligger i konsekvenszone (under 500 meter) fra
stilleområdet Gudenådalen og Gjern Bakker
x
Området er V2 kortlagt. Området ændres fra erhverv til
alment tilgængeligt område. Der skal indhentes tilladelse
efter jordforureningslovens § 8 til ændret anvendelse. I
ansøgningen skal det dokumenteres at forureningen ikke
vil påvirke mennesker og miljø (herunder indeluft og
ubefæstede arealer mm.) Det anbefales at der
fremsendes et undersøgelsesoplæg til godkendelse ved
Silkeborg Kommune

ÅDT ligger omkring 800 bilister (trafiktælling fra 2015)
med en gennemsnitshastighed på 58 km/t. En
overslagsberegning i N2kR viser at, ÅDT skal ligge
omkring 1600 bilister før der vil være en overskridelse af
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 Lden.

Udfyldt af

Trafikstøj
Antal til- og frakørsler til landbrugsmuseet ligger så lavt,
at det vil have en meget lille indflydelse på
årsdøgnstrafikken (ÅDT), og vurderes ikke at ville give
anledning til gener.

Væsentlig
positiv

Støj (herunder trafikstøj)

Området forbliver i landzone. Der skal således ikke
ændringer i områdeklassificeringen
Udelukkende sanitært spildevand
Der vurderes ikke at være aktiviteter der kan give
anledning til lugtgener.
Støj fra museet
Der vurderes ikke at være aktiviteter som vil give
anledning til væsentlige støjgener. Støj i forbindelse med
demonstration af landbrugsmaskiner og støj i forbindelse
med aktivitetsdage på museet vil forekomme i
dagtimerne i et begrænset antal af dage om året.
Nærmeste støjfølsomme areal er feriehytterne ved
Søhøjlandets feriecenter, som ligger ca. 60 m. vest for
det nye museum samt et planlagt, endnu ikke udbygget
sommerhusområde, i delområde 1 i LP 2.44 som ligger
umiddelbart øst for det nye museum. Der er en afstand
på ca. 60 m. fra pladsen, hvor der planlægges
demonstration af landbrugsmaskiner til delområde 1 i
lokalplan LP 2.44.

Væsentlig
negativ

Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
Spildevand, afledning af
Lugt

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

HBL
x
x

LW
LW
X

LW

X

LW

Afstand til eksisterende
lokalplanlagte erhvervs/boligomr.
Afstand til vindmøller
Team Energi og Ressourcer
Energiforbrug og varmeforsyning

Vi vurderer, at projektets energiforbrug og mulighed for
varmeforsyning er sammenlignelig med andre, lignende
projekter og at der ikke er noget ved dette projekt der
medfører væsentlige miljøpåvirkninger indenfor
energiforbrug og varmeforsyning.
Ifølge BBR er de nuværende bygninger opvarmet med
brændeovn og via el radiatorer. Nogle af bygningerne er
uopvarmede.
Der er ikke kollektiv varmeforsyning til rådighed for
ejendommen, så fremtidig opvarmning vil være
individuel opvarmning.

Udfyldt af

Afstand til virksomhed

x

Væsentlig
positiv

Støvgener

Der vurderes ikke at være anlæg/aktiviteter som vil give
anledning til væsentlige vibrationer
Der vurderes ikke at være aktiviteter som kan give
anledning til væsentlige støvgener. Støvgener fra
demonstration af landbrugsmaskiner vil være af
begrænset udstrækning og afgrænset indenfor det nye
lokalplanområde.
Nærmeste virksomhed er feriecenteret Dayz
Søhøjlandet. Feriecenteret kan medvirke til at der
kommer flere besøgende på museet.
Der er lokalplanlagt for et sommerhusområde
umiddelbart øst for museet, som endnu ikke er
udbygget. Forholdet er vurderet under støj.
Der er ikke fastsat støjgrænser for vindmøller, som skal
overholdes ved museer. Nærmeste vindmøller er
husstandsvindmøller som ligger over 2 km fra området.

Væsentlig
negativ

Vibrationer

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

LW
x

X

LW

LW
x

x

LW

LW

x

KH

Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed
(øget, mindsket)
Terrænændringer

Udfyldt af

Vandforsyning fra:
Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med dyrehold

Væsentlig
positiv

Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning

Væsentlig
negativ

Affaldsbortskaffelse

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Vi vurderer, at affaldsbortskaffelse i dette
erhvervsområde kan rummes inden for de gældende
affaldsregulativer for erhverv, hvilket gør, at der er tale
om en mindre væsentlig miljøpåvirkning.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er krav om
kildesortering for virksomheder, derfor skal der til
ejendommen være tilstrækkeligt areal til sortering og
opbevaring af relevante affaldstyper for virksomheden.
Placering, indretning og adgang til areal samt sortering,
opbevaring og håndtering skal ske i henhold til Silkeborg
Kommunes gældende affaldsregulativ for erhverv.

x

CH

Planområdet er beliggende udenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til
almene vandværker
Gjern Vandværk

x

sdk

>1 km til nærmeste husdyrbrug, Søndergade 66, 8883
Gjern

Der skal sikres gode oversigtsforhold ved ind- og
udkørsel fra arealet.

x

sdk

X

x

MSV

8 Beslutning om miljøvurdering af forslag til
bebyggelsesplan for et nyt boligområde i forlængelse
af Magnolievej i Salten
8.1 - Bilag: Screeningsskema for planer Salten 20022018
DokumentID: 6941178

Screening af planer

formål

Navn og nummer på plan

Boligområde med kombineret åben-lav og tæt-lav
bebyggelse i forlængelse af Magnolievej i Salten

Sag nr.
EMN-2018-00278
Projektleder
GBH

Beskrivelse af planen, formål og omfang – evt. med henvisning til arbejdsområde
på webkort.Dere
Der er udarbejdet en bebyggelsesplan for et nyt boligområde i forlængelse af Magnolievej i
Salten se vedhæftede.
Området er på 3,6 ha, og området kommer til at beslå af både tæt-lav og åben-lav
bebyggelse.
De sydligste ejendomme, der grænser op til den eksisterende by og de, der ligger længst
mod vest opføres som parcelhusgrunde med en størrelse mellem 720 m2 - 850 m2. Der er i
alt 15 stk.
Det øvrige område indrettes med tæt-lav bebyggelse med en grundstørrelse mellem 280 m2
- 425 m2. Der er i alt 44 tæt lave boliger.

Udstykningsplan fællesområde med skravering
Der udlægges et fællesområde centralt i bebyggelsen med en sti fra den nordlige boligvej til
den sydlige. Det fremgår af den vedhæftede bebyggelsesplan, at der er mulighed for at
etablere et regnvandsbassin i fællesområdet. Der etableres flere affaldsstandsstationer i
området, og området kobles op på det eksisterende stisystem, der forbinder området med
Salten, Them og Frisholm.

Området er udlagt til boligområde til tæt-lav og åben-lav bebyggelse, og det ligger indenfor
kommuneplanramme 40-B-45 Magnoliekvarteret, Salten.

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) § 8, stk. 2.

Ja
Nej

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?

x

Husk partshøring og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen:
Der skal være opmærksomhed omkring, at lokalplanområdet ligger delvis i
indvindingsoplandet til Salten Vandværk, der er udpeget som et nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI).
Det betyder, at grundvandsressourcen generel er sårbar overfor andre miljøfremmede
stoffer. Der bør derfor ikke ske nedsivning af vejvand m.v i området. Tagvand kan nedsives,
men tagene må ikke være udført i metal.
Dato: Screening igangsat den: 05.02-2018

1

Screening afsluttet den:20.02-2018

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive
berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

Lysgener og refleksioner
Skygger og vind
Menneskers velfærd

Udfyldt af

Udfyldes af projektleder:
Arealanvendelse

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

GBH
Ejendommen anvendes til intensivt landbrug til
produktion.
Der er tale om et traditionelt boligområde uden
etagebyggeri.
Der er tale om et traditionelt boligområde uden
etagebyggeri.
Der etableres et velbeliggende fællesområde, der udgør
13% af området, og samtidig er der relativt store haver
og private fællesareal til de enkelte ejendomme.
Der er en bebyggelsesprocent, der svarer til 25%.

x
x
x
x

Grønne områder og parker
Kulturhistorie/kulturarv
Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)

Området er velbeliggende indenfor gåafstand til store
skovområder, idrætsfaciliteter, medborghus og koblet
direkte op på eksisterendes stisystem.
Der er gåafstand til store skovområder.

x
x
x
x

Der er et velbeliggende fællesområde og 2 mindre lukkede
vejforløb.

Afstand - større tekniske anlæg2
Gas

Der skal altid være min. 20 m fra en
bolig til gasledningen.
Indenfor observationszonen på
200m på begge sider af ledning er
der grænser for, hvad der må
opføres.
Ledningsejer (typisk Energinet.dk)
skal kontaktes ved planlægning i og
ved observationszonen så hurtigt i
processen som muligt – inden
politisk igangsætning. Uddybende
notat.

2

x

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

x
x

Udfyldt af

Rekreative interesser for
mennesker

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Der er ikke risiko for oversvømmelse.

Udfyldt af

Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)
Team Åbent Land:
Landskabelig værdi

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x
GBH

Området er et dyrket, bynært og åbent landbrugslandskab
uden store terræn spring.

Områdets terræn

x

Udfyldt af

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Generelt er landbrugslandskabet i dette område bølget og
åbent.

Geologiske særpræg

Nyt byggeri påvirker ikke omgivelserne negativt.
Der er ikke geologiske interesser.

x

Området ligger indenfor det geologiske rammeområde,
der dækker en stor del af Søhøjlandet.
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende

Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)

Overfladevand, afledning af

Spildevand
Naturteam:

Regnvandet ledes til Frisholm Bæk, som har udløb til
Kajesø. Frisholm Bæk har en økologisk moderat tilstand
og Kajesø har en økologisk dårlig tilstand. Udledning af
regnvand må ikke hindre målopfyldelse i ovenstående
vandområder, dvs. der må ikke ske et yderligere bidrag af
fosfor til søen. Regnvandet skal derfor forsinkes og renses
inden udledning.
Regnvandet kan forårsage erosion og oversvømmelse ved
Frisholm Bæk. Regnvandet skal derfor forsinkes til den
naturlig afstrømning fra oplandet inden udledning til
Frisholm Bæk. Jf. vandområdeplanen er Frisholm Bæk
smådyrsfaunaen påvirket, hvilket kan indikere påvirkning
fra iltforbrugene stoffer (COD). Regnvandet skal derfor
renses i et vådt regnvandsbassin inden udledning.
Området er planlagt til separatkloakering. Regnvand ledes
forsinket og renset til nærmeste recipient. Der skal
afsættes plads til regnvandsbassin indenfor
lokalplanområdet, med mindre forsyningen kan finde
kapacitet i et eksisterende regnvandsbassin.
Spildevand ledes til Them renseanlæg. Them renseanlæg
har overskredet den godkendte kapacitet.

x

SBB

x

SBB

x

SBB

x

SBB

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder

Udfyldt af

Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov
Øvrig skov/træer
Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Nej der er ikke fredskov i området ej heller tilgrænsende.

x

GBH/KJ

Nej ikke i området
Nej
Der er skov, der afkaster skovbyggelinje, 150 meter fra
området.

x
x

GBH/KJ

Tyrkis grøn afkaster skovbyggelinje
Nej
Nej
Nærmeste Natura2000 område er EF-habitatområde
”Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten
Langsø og dele af Gudenåen”, som ligger ca. 2 km sydøst
for lokalplanområdet.

x

GBH/

x

GBH/KJ
GBH/KJ
KJ

x
x

Rødlistearter (truede/fredede)
Lavbundsarealer
Spredningskorridorer
Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening
Jordforurening
Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
Spildevand, afledning af

Lugt
Støj (herunder trafikstøj)

Der forventes ikke, at der vil være væsentlig
luftforurening fra boliger.
Der er ikke viden om jordforurening på arealet, der i dag
er landbrugsjord.
Området skal fortsat være undtaget fra
områdeklassificeringen.
Spildevand som afledes vil udelukkende være
husspildevand. Det vurderes ikke at kunne give anledning
til væsentlige spildevandsforurening.
Der forventes ikke at være væsentligt lugtforurening fra
boliger.
Der forventes ikke, at være væsentlige støjgener fra
boliger.
Bygge- og anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde
Silkeborg Kommunes forskrift.

x
x
x

Udfyldt af

Beskyttede naturtyper (§3)
Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder
Bilag 4-arter

På grund af afstanden og det ansøgtes karakter vil der
ikke være påvirkning af natur eller arter i habitatområdet.
Nej - området er et dyrket landbrugsareal.
Ingen
Nej
Ingen
Nej
Lokalplanområdet er i dag en dyrket mark i omdrift og
arealet udgør ikke et oplagt levested for bilag IV arter
Lokalplanområdet er i dag en dyrket mark i omdrift og
arealet udgør ikke et oplagt levested for rødlistede arter
Ingen
Ingen
Nej

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

GBH/KJ
KJ
GBH/KJ
KJ
GBH/KJ
KJ

x

KJ

x

x
x
x

KJ
KJ
GBH/KJ
x

LW

x

SHN

x

SHN
x

LW

x

LW

x

LW

Støvgener

Afstand til virksomhed

Udfyldt af

Vibrationer

Vejstøj
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 dB for
boligområder forventes overholdt i området.
Der vurderes ikke, at være væsentlig vibrationsgener fra
boliger.
Bygge- og anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde
Silkeborg Kommunes forskrift.
Der vurderes ikke, at være væsentlige støvgener fra
boliger.
Bygge- og anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde
Silkeborg Kommunes forskrift.
Det nye boligområde grænser op til et landbrug. Det bør
undersøges nærmere, om det kan give anledning til
væsentlige gener i form af støj og lugt. Er der fx støj fra
drift af maskiner/køretøjer tidligt om morgen. Krydset kan
flyttes til mindre væsentlig, hvis der kan redegøres for, at
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for boligområder
kan overholdes.

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x
x

LW

x

LW

x

LW

Derudover er der ikke virksomheder i området som kan
give anledning til gener.
Afstand til eksisterende
lokalplanlagte erhvervs/boligomr.
Afstand til vindmøller
Team Energi og Ressourcer
Energiforbrug og varmeforsyning

Der er ingen vindmøller i området.
Vi vurderer, at projektets energiforbrug og mulighed for
varmeforsyning er sammenlignelig med andre lignende
projekter og at der ikke er noget ved dette projekt der
medfører væsentlige miljøpåvirkninger indenfor
energiforbrug og varmeforsyning.

x

LW

x

LW
x

KH

Udfyldt af

Affaldsbortskaffelse

Der er naturgas i Salten, men lokalplanområdet er
omfattet af ”forbud mod etablering af naturgas i
nybyggeri”, så området skal individuelt varmeforsynes.
Affaldsbortskaffelse i dette projekt kan rummes inden for
de gældende affaldsregulativer, derfor er der tale om en
mindre væsentlig miljøpåvirkning.

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

CH

x

sdk

Der krav om sortering hos boliger i affaldstyperne mad-,
rest-, glas-, metal-, hård plast-, papir- og papaffald. Disse
affaldstyper skal indsamles i 5 forskellige
affaldsbeholdere, da papir og pap indsamles sammen og
da metal og hård plast indsamles sammen.
Da husene i tæt-lav boligbebyggelse har små grunde vil
den kommende affaldssortering (med 3 affaldsspande pr.
husstand) komme til at fylde meget på den enkelte grund.
Etablering af fælles affaldsløsninger bør overvejes i tætlav boligbebyggelse. Etableres der fælles løsninger for
affaldshåndtering, så må man højest gå 70 meter fra sin
hoveddør til selve affaldsløsningen.
Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning

Lokalplanområdet ligger delvis i indvindingsoplandet til
Salten Vandværk, der er udpeget som et nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI).
Dvs. grundvandsressourcen er generel sårbar overfor
andre miljøfremmede stoffer. Derfor bør der i området
ikke ske nedsivning af vejvand m.v. Tagvand kan
nedsives, hvis tagene ikke er udført af metal.

Kortudsnit indsatsområde
Salten Vandværk
Da byzonen ikke kommer til at rykke tættere på
husdyrbrug får det ikke betydning for fremtidige
udvidelsesmuligheder.

Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed
(øget, mindsket)

Eksisterende vejnet er forberedt på, at Magnolievej
forlænges mod vest via 2 lukkede boligveje.

Terrænændringer

Vejene skal anlægges med et resulterende fald på
maksimalt 70 promille. Det skal sikres, at indkørsler kan
etableres med et fald/hældning på maksimalt 75 promille
de første 4 meter og herefter et fald/hældning på
maksimalt 200 promille.
Der er ikke særlige terrænforskelig i området.

Udfyldt af

Vandforsyning fra:
Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med dyrehold

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x
x

MU
MSV
x

x

Udfyldt af

Områdets terræn

Væsentlig
positiv
Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Mindre
væsentlig
Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

8 Beslutning om miljøvurdering af forslag til
bebyggelsesplan for et nyt boligområde i forlængelse
af Magnolievej i Salten
8.2 - Bilag: 2018 02 05 situationsplan salten 05022018
DokumentID: 6916821

9 Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 25 til
Kommuneplan 2017-2028
9.1 - Bilag: Screeningsskema for planer_tillæg 25
DokumentID: 6940767

Screening af planer

formål

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til blandet
bolig.

Sag nr.
EJD-2017-01308
Projektleder
DR28377
Beskrivelse af planen, formål og omfang – evt. med henvisning til arbejdsområde på
webkort.
Ejer af ejendommen Hvinningdalvej 1, 8600 Silkeborg/Vestre Ringvej 25, 8600 Silkeborg samt
ejeren af ejendommen Vestre Ringvej 33 ønsker at ændre anvendelse af ejendommene til
flerfamilieshuse, herunder tæt-lav bebyggelse og etageboliger.
Området er i kommuneplanramme 12-B-66 udlagt til åben/lav boligbebyggelse med
anvendelsesbestemmelser om åben-lav boligområde med fritliggende enfamiliehuse i max. 2
etager og grundstørrelser på mindst 700 m2 og max. 1399 m2. Bebyggelsesprocenten er
angivet til 30% af den enkelte ejendom og maksimal bebyggelseshøjde 8,5 m.
Ejeren af Hvinningdalvej 1/Vestre Ringvej 25 har fået byggetilladelse til opførelse af to
dobbelthuse, som hver især er egnet til opdeling i to (i alt fire boliger). Ved en udmatrikulering
kan der fremstå fire tæt-lav boliger. Han kan ikke udnytte alle fire boliger inden der er
vedtaget et kommuneplantillæg, som udlægger området til tæt/lav bebyggelse
Naboejendommen Vestre Ringvej 33 har også fremsendt ønske om bebyggelse med to
dobbelthuse (4 lejligheder), som også kun kan lade sig gøre ved udarbejdelse af et
kommuneplantillæg.
Nærområdet er præget af blandet boligområde og mindre erhvervsejendomme, hvorfor det
vurderes, at ønsket om tæt-lav bebyggelse og lave etageejendomme omkring krydset ved
Hvinningdalvej og Vestre Ringvej kan indpasses i området.
For at imødekomme de ønskede tæt-lav boligprojekter igangsættes udarbejdelse af
kommuneplantillæg med nyt rammeområde indenfor eksisterende kommuneplanramme 12-B66 med omtrentlig afgrænsning som vist på nedenstående kort med rød fyldfarve.

Bestemmelser for det nye rammeområde kan være:
Blandet boligområde til åben-lav, tæt-lav bebyggelse samt etageboliger
Bebyggelsesprocent på max 30 for åben-lav og max 40 for tæt-lav bebyggelse og
60 for etageboliger
Maks 2 etager
Maks højde på 8,5 m
Opholdsarealer på 10 % af grundarealet
Bebyggelse min 2,5 m mod vej og 2,5 m mod sti
Min grundstørrelser på 200 m2 og max 700 m2

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§2 stk. 1

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?
Husk partshøring og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen:

1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Ja
Nej

x

Tekst der overføres til spildevandsplantillægget

Dato: Screening igangsat den: 30. januar
2018

Screening afsluttet den:

1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive
berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

X
X

X
X

Udfyldt af

Menneskers velfærd
Rekreative interesser for
mennesker

Planen forventes ikke at bidrage til skygger og gener, da
den er overordnet og ikke sætter konkrete rammer for
detailplanlægningen af området – herunder placering af
kommende byggeri.

X

Væsentlig
positiv

Lysgener og refleksioner
Skygger og vind

Anvendelsen er den samme (boligområde) men med
anden bebyggelsestype (tættere bebyggelse)

Væsentlig
negativ

Udfyldes af projektleder:
Arealanvendelse

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

X
X
X
X

Der skal altid være min. 20 m fra en
bolig til gasledningen.
Indenfor observationszonen på
200m på begge sider af ledning er
der grænser for, hvad der må
opføres.
Ledningsejer (typisk Energinet.dk)
skal kontaktes ved planlægning i og
ved observationszonen så hurtigt i
processen som muligt – inden politisk
igangsætning. Uddybende notat.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Risiko fra og med 10-års hændelse ved Vestre Ringvej 33

Team Åbent Land:
2

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

X

Udfyldt af

Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)
Afstand - større tekniske anlæg2
Gas

X

Væsentlig
positiv

X
Vestre Ringvej 33 har en bevaringsværdi i klasse 7 (lav
bevaringsværdi)

Væsentlig
negativ

Grønne områder og parker
Kulturhistorie/kulturarv

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

KDF

KDF

X

Omfattet af søbeskyttelseslinje
Omfattet af skovbyggelinje

Udfyldt af

X

Væsentlig
positiv

Geologiske særpræg
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende
Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)
Overfladevand, afledning af
Spildevand
Naturteam:
Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov
Øvrig skov/træer
Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder
Beskyttede naturtyper (§3)
Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder
Bilag 4-arter
Rødlistearter (truede/fredede)

Det aktuelle område ligger uden for udpegende værdifulde
landskaber. Landskabskarakteren betegnes som
”Byområde”. Med de forslåede begrænsninger på
bygningernes størrelse, vurderes områdets udtryk som
boligområde/byområde ikke at blive ændret som følge af
den ændrede bebyggelsestype.
Området rummer ikke geologiske bevaringsværdier

Væsentlig
negativ

Landskabelig værdi

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Lavbundsarealer
Spredningskorridorer
Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening
Jordforurening

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

X
X
X
X
Vestre Ringvej 33 er kortlagt på vidensniveau 1.

X

LKW

Ved ændret anvendelse til bolig, børneinstitution eller
offentlig legeplads skal der søges om tilladelse efter
jordforureningslovens § 8, tilladelsen skal i høring hos
Region Midt.

Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
Spildevand, afledning af
Lugt
Støj (herunder trafikstøj)

Hvinningdalvej 1 er kortlagt på vidensniveau 2.
Der er den 2. januar 2017 givet § 8 tilladelse efter
jordforureningsloven til ændret arealanvendelse på
Hvinningdalvej 1, 3A og 3B. Tilladelsen skal fornyes og
evt. tilpasses projektet hvis der er sket ændringer i
projektet i forhold til det der ligger til grund for den
oprindelige tilladelse, da tilladelsen er gældende i 1 år fra
den dag den er udstedt.
Området skal fortsat være undtaget af
områdeklassificeringen.

X

LKW

x
X
Overslagsberegning i N2kR viser, at støjen fra Vestre
Ringvej ligger over 68 dB i et område, der strækker sig fra
12 til 28 m. fra midten af vejen afhængig af hastigheden.
Jvf. Miljøstyrelsens vejledninger, så bør der aldrig
planlægges for boliger, i områder hvor støjniveauet ligger
over 68 dB. Det samlede støjniveau fra trafik må
forventes at ligge højere, da der i beregningen ikke er

X

LKW/CD

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

regnet med støjbidraget fra Hvinningdalvej.
Der er regnet med en forventet årsdøgnstrafik i 2030
mellem 10.000 og 11.000 ÅDT på Vestre Ringvej og
regnet med en gennemsnitshastighed på både 50 km/time
og 70 km/time, da Hvinningdalvej ligger tæt på, hvor
fartgrænsen reduceres.
Ved nærmere planlægning skal det sikres, at støjkrav kan
overholdes.
Vibrationer
Støvgener
Afstand til virksomhed
Afstand til eksisterende
lokalplanlagte erhvervs/boligomr.
Afstand til vindmøller
Team Energi og Ressourcer
Energiforbrug og varmeforsyning
Affaldsbortskaffelse

X
X
X
X
X
Der skal være tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Ellers ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Der er tale om en mindre væsentlig miljøpåvirkning, da
boliger kan opfylde gældende regulativ for
husholdningsaffald.
Der er krav om sortering hos boliger i affaldstyperne mad, rest-, glas-, metal-, hård plast-, papir- og papaffald.
Disse affaldstyper skal indsamles i 3 forskellige
affaldsbeholdere, da papir og pap indsamles sammen og
da metal og hård plast indsamles sammen.
Da boligerne i tæt-lav har små grunde vil den kommende
affaldssortering (med 3 affaldsspande pr. husstand)

X

KHN

X

CH

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

komme til at fylde meget på den enkelte grund.
Etablering af fælles affaldsløsninger bør overvejes i tætlav boligbebyggelse.
Såfremt der etableres fælles løsninger for
affaldshåndtering, så må man højest gå 70 meter fra sin
hoveddør til selve affaldsløsningen.
Placering af eventuelle affaldsøer bør godkendes af
Silkeborg Forsyning mht. mulig tømning og Vej og Trafik
mht. trafiksikkerhed.
Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning
Vandforsyning fra:
Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med dyrehold

Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed
(øget, mindsket)

Planområdet er beliggende udenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser og almen vandforsyning. Ej heller
findes i området anlæg til anden vandforsyning.
Silkeborg Vand A/S
Der er >> 1 km til nærmeste husdyrbrug og derfor ingen
påvirkning.

X

SDK
X

Flere boligenheder medfører øget trafik. Der vil dog være
tale om et begrænset antal nye boliger.

X

Der må ikke laves p-plads med udkørsel til Vestre Ringvej.
Terrænændringer

SDK

X

MSV/CD

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

11 Beslutning om placering af nyt staldanlæg på
Horsbjergvej 1, Them
11.1 - Bilag: Bilag Oversigtskort Horsbjerg
DokumentID: 6940378

11 Beslutning om placering af nyt staldanlæg på
Horsbjergvej 1, Them
11.2 - Bilag: terrænrelief af dal
DokumentID: 6959456

11 Beslutning om placering af nyt staldanlæg på
Horsbjergvej 1, Them
11.3 - Bilag: Visualisering af stald v2
DokumentID: 6952577

11 Beslutning om placering af nyt staldanlæg på
Horsbjergvej 1, Them
11.4 - Bilag: Foreslået placering fra Silkeborg Kommunes planteam
DokumentID: 6959487

12 Vedtagelse af forslag til administrationsgrundlag for
markvanding
12.1 - Bilag: Bilag 2_Tilsynsskema til brøndborer
DokumentID: 6934013

Silkeborg Kommune
Natur og Teknik
Søvej 3
8600 Silkeborg
Sendes til:
Silkeborg Kommune
Natur og Teknik
Søvej 3
8600 Silkeborg

BORINGSGODKENDELSE

Dette skema skal udfyldes og underskrives af en brøndborer med A- eller B-bevis. Herved accepteres dette som
dokumentation for, at den pågældende boring lever op til gældende krav i lovgivningen. Hvis anlægget har flere boringer,
udfyldes et skema for hver boring.
Skemaet skal vedlægges 3-4 fotos:
1) Boringen på ca. 10-15 meters afstand (overblik inkl. fredningsbælte og øvrige omgivelser)
2) Boringen tæt på med tydelig visning af overbygning, inkl. låg/dæksel,
3/4) Tørbrøndens indre, inkl. forerørsforsegling og tæthed af tørbrøndens indre.
Hvis der er tale om en overjordisk råvandsstation, tilpasses billederne herefter.
Dato for gennemgang af boringen:
Tilsynsførende navn:
Tilsynsførende firma:
Ejers navn:
Ejers adresse:
Ejers telefonnummer:
Boringens placering
- angiv GPS-koordinater
(EUREF89):

X:

DGU nr.:

Y:
Boredybde/filterplacering:

Der kan være flere anvendelser
for samme boring

Markvanding, gartneri (spiselig/ikke
spiselig),
husholdning, industri, andet:

Råvandsstationstype

Tørbrønd/overbygning/andet:

Anvendelse:

Kort beskrivelse af kildepladsen (gårdsplads (belægning),
have/græs, mark i omdrift, udyrket natur, skov mv.:
Har forerørsafslutningen tætte rør- og kabelgennemføringer?

Evt. bemærkning

Er bunden i tørbrønden udført med tæt belægning?

Evt. bemærkning

Er forerørsafslutningen hævet 20 cm over bund?

Evt. bemærkning

Har tørbrønden et intakt og tætsluttende dæksel?

Evt. bemærkning

Er tørbrønden tæt, inkl. tætte rør- og kabelgennemføringer?

Evt. bemærkning

Er der et fald i terræn væk fra anlægget, inkl. tæt belægning?

Evt. bemærkning

Pejling af vandspejl

Fra vandspejl til top af boring:

m

Dato for pejling:

Fra top af boring til naturligt terræn:

m

Fredningsbælte (ja/nej)?
Hvis ja, hvordan er det markeret?
Hvis nej, kan der udlægges et fredningsbælte?

Pumpetype?

Ydelse af pumpe?

Er der monteret vandur?

Kan der udtages vandprøve?

Hvor stort areal ønskes vandet?
Hvor stort areal kan vandes?

Fra nedgravede rør:

m2 Fra sprinkler anlæg:

Bemærkninger - en nærmere redegørelse for, hvad der er foretaget af udbedringer på anlægget. Redegørelsen kan
suppleres med en skitse, hvis dette er relevant:

Undertegnede bekræfter hermed, at denne boring lever op til de gældende krav i lovgivningen:
Dato:

Tilsynsførendes stempel:

Tilsynsførendes underskrift:

m2

12 Vedtagelse af forslag til administrationsgrundlag for
markvanding
12.2 - Bilag: Bilag 3 Udnyttelsesgraden
DokumentID: 6934022

Bilag 3 Vandløbsoplandenes udnyttelsesgrad
Udnyttelsesgraden er beregnet ud fra anlæggenes
tilladte vandmængder
• Figuren viser hvor meget de enkelte
vandløbsoplande er påvirket af vandindvinding
indenfor Silkeborg Kommune (blå streg) i
screeningsværktøjet BEST.
• 100 % svarer til, at vandindvindingen påvirker
vandløbsoplandet med samme mængde vand,
som det maksimalt er tilladt ifølge Vandplan I.
• Påvirker vandindvindingen med mere end 100
%, er oplandet overudnyttet - se orange og røde
vandløbsoplande på figuren.

12 Vedtagelse af forslag til administrationsgrundlag for
markvanding
12.3 - Bilag: Bilag 4 oppumpede vandmængder
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Bilag 4. Tilladte og aktuelt oppumpede vandmængder i Silkeborg Kommune
Tilladelsesmængde og oppumpede
vandmængder for de markvandingstilladelser som skal fornyes
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• Søjle 1: Den nuværende samlede tilladte vandmængde
pr. år
• Søjle 2-11: Den aktuelle, indberettede oppumpede
vandmængde i 2007-2016
• Søjle 12: Max oppumpet = Summen for alle anlæg af den
største indvinding for hvert anlæg i det af årene i
perioden 2007-2016, hvor der blev benyttet mest vand.
• Søjle 13: Vandmængden i søjle 12 + 25%
Max oppumpet vandmængde + 25 % svarer til 65 % af den
tilladte indvindingsmængde.
Dermed kan tilladelserne samlet reduceres med 35 %
svarende til ca. 800.000 -1 mio. m3/år.

12 Vedtagelse af forslag til administrationsgrundlag for
markvanding
12.4 - Bilag: Bilag 1_Administrationsgrundlag_retningslinjer
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Administrationsgrundlag for markvandingsanlæg og øvrigt erhverv
Dette administrationsgrundlag skal sikre, dels at indvindingsanlæg forud for en tilladelse opfylder
lovens krav, dels at grundvandsressourcen udnyttes og fordeles bedre, og dels at vandløb og
sårbar natur jf. de vedtagne Vandområdeplaner kan opfylde deres målsætninger.
1. At ansøger skal medsende dokumentation fra en sagkyndig (brøndborer med A- eller Bbevis) på, at det anlæg, der søges en fornyet indvindingstilladelse til, opfylder gældende
krav til indretning og tilstand, inden en ny tilladelse kan gives.
2. At der stilles krav om, at der anvendes vandur/flowmåler på anlæg til måling af
vandforbrug.
3. Ved fornyelser af eksisterende markvandingstilladelser tildeles maksimalt en
indvindingsmængde svarende til den højeste oppumpede vandmængde i de seneste 10 år,
plus 25 %. Hvis dette resulterer i en forøgelse af vandmængden, opretholdes den
oprindelige tilladelsesmængde.
4. I tilfælde hvor der søges om en udvidet tilladelse eller en helt ny tilladelse, vil der
maksimalt kunne tillades en indvinding på 1.000 m 3/ha landbrugsjord i omdrift. En højere
tildeling pr. hektar kan kun komme på tale ud fra en ansøgning med et veldokumenteret
behov for mere vand pr. arealenhed.
5. Der kan gives afslag på en ansøgning om fornyelse af en tilladelse i tilfælde, hvor der ikke i
de seneste 5 år er indberettet nogen indvinding eller, hvor der er indberettet 0 m 3 (jf.
vandforsyningslovens § 35).
6. Eksisterende tilladelser kan tilbagekaldes af samme årsag som i pkt. 5.
7. Hvis en ansøgning ikke kan efterkommes, kan der jf. Vandforsyningslovens § 36 gives
tilladelse til opretholdelse af boringen med påbud om lukning/plombering, hvis det kan
dokumenteres, at boringen er bragt i en sådan stand, at den ikke udgør en trussel for
grundvandet. Hvis dette ikke efterkommes, vil Teknik – og Miljøafdelingen forlange boringen
sløjfet med et påbud.

Alle sager afgøres efter en konkret vurdering.
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Referat for møde med LMO om Silkeborg Kommunes kommende administrationsgrundlag for
erhvervsindvinding
Tilstede: Christian Bach Knudsen (CBK), Anne Kirkegaard (AK), Ole Dyrsø Jensen (ODJ) og Lærke
Therese Andersen (LTA)
Referent: Lærke Therese Andersen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gensidig præsentation.
Hvem er LMO.
Baggrund for udarbejdelse af et administrationsgrundlag.
Gennemgang af grundvandets belastning i Silkeborg Kommune.
Vores nye beregningsværktøj – BEST.
Gennemgang af administrationsgrundlaget.

Øvrige spørgsmål
7. Er det relevant, at en lodsejer forinden ansøgning kontakter jer om emner som
jordbundsforhold, afgrødevalg og skift heri, markvandingsanlæggets størrelse og beskaffenhed
for at dokumentere et bestemt vandingsbehov. En sådan udtalelse fra jer kan vedhæftes som
bilag til en ansøgning.
8. Kommunikation omkring administrationspraksis med evt. indlæg i LMO-avisen mv.
9. Det skal i ansøgningen dokumenteres, hvor stort et areal, som vandingsanlægget er i stand
til at håndtere. Tilladelsens størrelse kan blive korrigeret i forhold til dette areal.
Referat:
Ad 1. Præsentationsrunde af alle.
Ad 2. LMO består af både en landbrugsforening (politisk organisation) og en landbrugsrådgivning,
som Landbrugsforeningen ejer. CBK og AK kommer fra rådgivningsdelen.
Ad 3. ODJ: Vi har ikke tidligere haft et formelt administrationsgrundlag. Vi har p.t. en stor
mængde af udløbne markvandingstilladelser, og indvindingsstrukturen har generelt ændret sig
siden tilladelserne blev givet. Der er derfor behov for at se på vores samlede vandindvinding som
en helhed.
Sidste år fik vi en ansøgning til et nyt markvandingsanlæg, som vi måtte give afslag på pga.
overudnyttelse af vandløbsoplandene i området. Det er denne sag, som har sat processen i gang,
da vi på baggrund af beregninger i BEST kunne forudse flere tilfælde, hvor vi i fremtiden ville
skulle give afslag.
Hovedsagen er, at der er nogen, som har en tilladelse til vandindvinding, som de ikke benytter, og
andre, som har et behov for at vande, som ikke kan få en tilladelse. Vi vil derfor gerne finde en
mere retfærdig måde at fordele vandet på, og det vil vi få bedre mulighed for med det forelagte
administrationsgrundlag.
Ad 4 og 5. LTA: Som en del af sagsbehandlingen for vandindvindingstilladelser, benytter vi et
beregningsværktøj, BEST, der kan beregne kumulative effekter fra vandindvinding på vandløb og
våd natur, samt konsekvensen af eventuelle ændringer i indvindingsmængder og placering af
boringer.
I Silkeborg Kommune har vi fået lavet én samlet hydrostratigrafisk model og en grundvandsmodel
for hele kommunen, så vi har det bedste grundlag for beregninger i BEST.
Derudover ligger alle kommunens boringer, vandløb, vandløbsoplande og naturområder i BEST,
sammen med grundvandets potentiale og medianminimumsvandføringen (MMVF) for vandløbene.
BEST bruges som et screeningsværktøj, til at opdage problematiske natur- og vandløbsområder. Fx
hvis et oplands MMVF bliver påvirket med mere end det tilladelige. Ifølge tålegrænser fra Vandplan
I, bliver sagen sendt i høring i vores Team Vandløb, som så vurderer, hvordan vandløbene rent

faktisk har det. I forhold til natur bliver sagen sendt i høring, hvis vi vurderer, at der er kontakt
mellem grundvandet og naturområderne. Her tager Team Natur stilling til, om påvirkningen er for
stor i forhold til den natur, der påvirkes.
Den MMVF, som er indlæst i BEST, er den samme, som er benyttet i Vandområdeplanerne. Dataene
er målt i 1970 – 2000, så de er ikke helt nye, men de nyeste vi har. Vandindvindingen i denne
periode var tilsyneladende større end nu, og klimaet har forandret sig. Vi har derfor lavet en aftale
med en rådgiver om, at de skal beregne den upåvirkede MMVF (UR-MMVF), og få denne lagt ind i
BEST for, at vi kan lave beregningerne på det bedst mulige grundlag. Dette arbejde vil, hvis det
går planmæssigt, være færdig i uge 12.
AK og CBK vil gerne have et tilsvarende kort over overudnyttelsen, med de nye beregninger, efter
implementeringen af UR MMVF i BEST. Det er godt, at de ved, hvor der kan være problemer med at
få indvindingstilladelser, så de kan rådgive landmændene bedre.
Ad 6. ODJ: Gennemgik det fremsendte udkast til administrationsgrundlag for vandindvinding til
erhverv i Silkeborg Kommune.
AK spurgte ind til, om kommunen vidste, hvor mange anlæg, der ikke lever op til kravene, som det
er i dag. ODJ svarede: Vi har en mistanke om, at rigtigt mange anlæg ikke er i orden, fordi der
tidligere er givet tilladelser med vilkår om, at anmærkninger på anlæg fra tilsynene skulle bringes i
orden. Men dette er der aldrig blevet fulgt op på pga. tidsmangel. De anlæg, som ikke lever op til
kravene, udgør en trussel for grundvandet. Derfor skal forholdene bringes i orden, inden der kan
gives tilladelse, og hvis dette ikke er muligt, skal boringen sløjfes.
AK: spurgte om man kunne forestille sig, at kommunen ville køre kampagner med penge til
sløjfning af markvandingsboringer? Det har andre kommuner gjort. ODJ: det er ikke særligt
sandsynligt, at det kan komme på tale her i Silkeborg Kommune.
LTA: Som et led i arbejdet med udarbejdelse af dette administrationsgrundlag, har vi foretaget en
partshøring af alle erhvervsindvindere, som ikke har indberettet eller indvundet vand de seneste 5
år (2012-2016). Af denne høring svarede de fleste, at de gerne ville beholde deres boring, i
tilfælde af, at de skulle få brug for den i fremtiden eller i tilfælde af, at de skulle sælge gården, idet
boringen jo havde en vis værdi. Derfor har vi tilføjet i administrationsgrundlaget, at man kan få lov
til at beholde sin boring, hvis den overholder gældende krav, men i plomberet tilstand og uden en
tilladelse til at bruge den.
CBK: Kommunen skal her være opmærksom på, at det er selve tilladelsen, som har en værdi for
gårdmanden og ikke bare boringen, men selvfølgelig repræsenterer den også en værdi.
AK: Kommunen skal kunne oplyse ansøgere, som fx skal tage stilling til, om de vil ansøge om at
beholde en boring uden en tilladelse, om det overhovedet er muligt i forhold til beregninger i BEST,
at de kan få en fremtidig tilladelse i det område, hvor de er. LTA: Det er en god pointe, som vi skal
være opmærksom på, men vi kan ikke stille nogen garanti.
ODJ: viste ansøgningsskemaet og AK fik det med hjem.
AK: Det ville være rart, at ansøgningsskemaet skal kunne gemmes undervejs og lukkes ned og op
igen. LTA: Det skal vi være opmærksom på.
LMO’s bemærkninger til det fremlagte administrationsgrundlag, som vil blive ført over i
indstillingen til Silkeborg Kommunes KMU møde den 7. marts.:
I forhold til det foreliggende administrationsgrundlag, er der kun bemærkninger til punkt 5. Der er
en bekymring for, at Silkeborg Kommune vil tage tilladelsen fra nogen, som reelt har et
vandingsbehov, fordi de ikke har fået indberettet de vandmængder, som de har brugt de seneste 5
år. LMO ville i den forbindelse gerne vide, om Silkeborg Kommune havde adviseret indvinderne om,
hvornår de skulle indberette og konsekvensen af, hvis de ikke indberettede.
Hvert år i starten af december sender kommunen breve ud til alle indvindere, om at de skal
indberette oppumpede vandmængder inden 1. februar. Sidste år blev der derefter sendt en rykker

ud til alle, som manglede at indberette, med oplysninger om konsekvenserne af en manglende
indberetning. En tilsvarende skrivelse vil komme ud i år.
Desuden har alle erhvervsindvindere, som ikke har indvundet vand eller ikke har indberettet
oppumpede vandmængder fra 2012-2016 fået tilsendt en partshøring den 10. oktober 2017, hvori
følgende er beskrevet: ”Ifølge Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding
tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket indenfor et sammenhængene tidsrum af 5
år. Silkeborg Kommune overvejer at gøre brug af denne mulighed, for at skaffe vand til dem,
som har et reelt behov.”
Silkeborg Kommune er ikke interesseret i at tage tilladelsen fra indvindere, som har et reelt behov,
så hvis de rent faktisk har indvundet vand, og kan godtgøre dette med fx en måleraflæsning, vil
tilladelsen ikke blive tilbagekaldt.
LMO er enige i, at der ikke skal reserveres vand til formål, hvor der ikke er behov for det, som er
grundtanken i det fremlagte administrationsgrundlag.
Generelt er de glade for orienteringen og, at den kommer inden den politiske behandling.
Øvrige spørgsmål:
LMO kan hjælpe landmanden med at vurdere, hvad en realistisk vandmængde er i forhold til
afgrøder, jordbundsforhold mv., men de mener ikke, at dette skal være en obligatorisk del af
ansøgningen.
Det er planteavlskonsulenterne hos LMO, som skal spørges, om der skal/kan dokumenteres i
ansøgningen, om der rent faktisk kan vandes et givet areal og laves en vurdering af, hvor meget
vand der skal bruges. - LMO tager spørgsmålet med hjem.
Det vil give god mening at meddele indvindere om administrationsgrundlaget for Silkeborg
kommune via LMO-avisen, som kommer ud til folk sammen med Landbrug Nord og Landbrug Syd.
Det kunne også komme i en pressemeddelelse, eller som et indlæg på LMO’s hjemmesiden. AK og
CBK tager det med til deres pressedame. Det skal være en kort og præcis beskrivelse. Næste gang
LMO avisen udkommer er i Maj måned. Silkeborg Kommune kan komme med et udkast efter den 7.
marts, så kikker de på det.
AK: Viborg kommune har haft et lignende administrationsgrundlag på udvalgsmøde, som kan
findes på deres hjemmeside under udvalgsreferater.
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Bilag: Lokalitetsbeskrivelse
Allinggård Sø er skabt ved opstemning af Alling Å ved Allinggård. Opstemningen består dels af
en ca. 120 m lang dæmning og dels af et stemmeværk i nordenden af dæmningen. I dag er
opstemningen styrende for vandstanden på en ca. 5 km lang strækning af Alling Å, inklusiv
Alling Sø. Det medfører, at åen er stuvningspåvirket på hele denne strækning.

Turbinekanal

Turbine

Stemmeværk
Alling Å

Dæmning
Oversigtskort med stedfæstelse af væsentlige elementer
Stemmeværket regulerer vandstanden i Allinggård Sø og mængden af vand, der ledes til Alling
Å nedstrøms søen. Den vandmængde, der ikke ledes til Alling Å, løber via en anlagt
turbinekanal frem til vandkraftturbinen. Vandet fra turbinen løber sammen med Alling Å ca. 50
m nedstrøms turbinen.
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Fotos:

Allinggård Sø set fra indløbet til turbinekanalen

Dæmningen for enden af Allinggård Sø

Side 2

Stemmeværket for enden af Allinggård Sø

Alling Å i parken foran hovedbygningen på Allinggård
Side 3

Turbinekanalen, der leder vand fra Allinggård Sø frem til vandkraftturbinen

Udløbet fra vandkraftturbinen, hvor vandspejlet falder omtrent 5 m
Side 4

Alling Å nedstrøms Allinggård, hvor de fysiske forhold i vandløbet er glimrende

Alling Å opstrøms Allinggård, hvor vandet flyder dovent som følge af opstemningen ved
Allinggård Sø
Side 5
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Miljømål, restaureringsindsatser og tilskudsordninger
Miljømål for vandløb
Alle vandløb omfattet af den statslige vandområdeplan har miljømål, der lyder på enten
god eller høj økologisk tilstand. Tilstanden i vandløbene vurderes ud fra de tre parametre
smådyr, fisk og planter. Desuden gælder der krav om god kemisk tilstand ud fra vandets
koncentration af flere miljøfremmede, forurenende stoffer. Et vandløb har først opnået
god økologisk tilstand, hvis alle krav er opfyldt.
Indsatser om vandløbsrestaureringer
Staten har – blandt andet på baggrund af anbefalinger fra kommuner og vandråd –
udarbejdet et indsatsprogram, der har til formål at sikre god økologisk tilstand i
vandområder, hvor målet ikke allerede er opfyldt. For vandløb består indsatserne af
forskellige former for vandløbsrestaurering, som forbedrer de fysiske forhold og skaber fri
passage for fisk og smådyr. Indsatsprogrammet er fastlagt i en bekendtgørelse.
Statslig tilskudsordning om vandløbsrestaurering
Staten har oprettet en tilskudsordning, hvor kommunerne to gange årligt kan søge om
tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af vandløbsrestaureringer, der er indgår i
indsatsprogrammet. Tilskudsordningen administreres af Fiskeristyrelsen, mens
Miljøstyrelsen kontrollerer det vandløbsfaglige indhold i de ansøgte projekter. Staten
finansierer 100 % af de tilskudsberettigede udgifter, kommunerne har i forbindelse med
projekterne. Omkring 75 % af midlerne stammer fra EU’s Hav- og
Fiskeriudviklingsprogram.
Kommunerne skal søge på baggrund af forventet timeforbrug for kommunens ansatte,
samt konkrete tilbud fra rådgivere og entreprenører. Der gives ikke tilskud til uforudsete
udgifter. Hvis kommunen opnår tilsagn om tilskud, kan projektet igangsættes. Projektet
skal udføres præcis som det er ansøgt. Kommunen kan godt søge om at ændre projektet,
men tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes. I gennemførelsesprojekter forekommer det
forholdsvis ofte, at entreprenøren støder på uforudsete udfordringer i forbindelse med den
praktiske udførelse af arbejdet. Hvis sådanne udfordringer medfører ekstraomkostninger,
skal kommunen selv afholde disse, idet tilsagnsbeløbet fra staten ikke kan forhøjes. Hvis
kommunen vælger at afbryde et projekt, inden det er afsluttet, bortfalder tilskuddet.
Kommunen må i så fald selv afholde udgifterne til alt arbejde, der allerede måtte være
udført.
Tilskud til erstatninger
Ifølge vandløbsloven er enhver, der lider et dokumenterbart, økonomisk tab som følge af
en ændring af et vandløb berettiget til erstatning. Miljøstyrelsen administrerer en
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tilskudsordning, hvor kommunerne kan søge om finansiering af eventuelle erstatninger til
lodsejere, der lider et tab som følge af den gennemførte restaurering ifølge
indsatsprogrammet.
Hvis staten meddeler afslag på tilskud til erstatning, kan kommunen søge om at få
udtaget den pågældende indsats fra indsatsprogrammet.

Side 2
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Bilag: Scenarier for udførelse af restaurering
I Alectias forundersøgelse fra 2014 er der beskrevet tre scenarier for udførelsen af
restaureringsprojektet i Alling Å ved Allinggård.
Alectia vurderede, at scenarie 1 ikke kan realiseres, mens både scenarie 2 og scenarie 3
kan realiseres. I dette notat beskrives scenarie 2 og 3 og de tilhørende økonomiske
forhold nærmere, mens scenarie 1 ikke omtales yderligere. En tredje mulig udførelse –
scenarie 4 - som rummer elementer fra både scenarie 2 og 3 beskrives til slut.

Scenarie 2
Dette scenarie omfatter overordnet, at opstemningen for enden af Allinggård Sø fjernes,
så der igen opstår et naturligt vandløb på den nuværende søbund. Der etableres et
opstemmende stryg på en uspecificeret lokalitet i vandløbet ovenfor Allinggårdsværket for
at undgå en sænkning af vandstanden i Alling Sø og de omkringliggende naturarealer. Fra
stemmeværket og frem til udløbet fra vandkraftturbinen indgår det eksisterende vandløb,
som dog tilrettes med henblik på at sikre tilstrækkelig vandføringskapacitet.

Hovedelementer i scenarie 2: Rød flade er et opstemmende stryg. Mørkeblå streg er det
vandløb, der vil opstå på den nuværende søbund. Grøn cirkel er stemmeværket, der skal
nedbrydes. Lyseblå streg er det eksisterende vandløb, der skal tilrettes.
Omkostninger ved gennemførelse
Kommunens rådgiver vurderer, at projektomkostningerne ved dette scenarie kan beløbe
sig til op mod 9 mio. kr. i worst case, hvis bestemte udfordringer bliver aktuelle i
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forbindelse med realiseringen. Hvis de potentielle udfordringer ikke viser sig at blive
aktuelle under anlægsfasen, kan anlægsprisen med stor sandsynlighed holdes under 4
mio. kr. inkl. rådgivning og løn til kommunens projektmedarbejdere.

Eksempel på vandløb på en tidligere søbund: Brande Elværk Sø kort tid efter, at et
dæmningsbrud tømte søen, og Skjern Å hurtigt fandt et naturligt leje på søbunden.
Erstatning
Når stemmeværket for enden af Allinggård Sø bliver fjernet, vil vandkraftturbinen ved
Allinggård ikke længere kunne drives. Ejeren forventes derfor at være berettiget til
erstatning, hvis projektet gennemføres.
Fordele
Der sikres god økologisk tilstand omkring de nuværende spærringer og på den nedstrøms
strækning frem til Gudenåen. Miljøstyrelsen har godkendt løsningen.
Ulemper
Lodsejerne ønsker ikke, at Allinggård Sø nedlægges. Muligheden for at drive
vandkraftværk ophører.

Side 2

Forventet
udstrækning af
god økologisk
tilstand (grøn)
efter udførelse af
scenarie 2: Ca. 5
km af Alling Å fra
indløb af den
nuværende
Allinggård Sø og
frem til udløbet i
Gudenåen.

Side 3

Scenarie 3
Ved denne projektløsning skabes der faunapassage forbi spærringerne ved at anlægge et
kunstigt, højereliggende vandløb i haveanlægget nedenfor Allinggård Sø, så vandløbsdyr
frit kan bevæge sig mellem åen og søen. Dette vil medføre omfattende terrænregulering,
men også give mulighed for at fortsætte med en vis strømproduktion ved at etablere et
vandindtag, der kan lede en delmængde af vandet mod turbinen.

Hovedelementer i scenarie 3: Blå streg er det ny, kunstigt hævede vandløb nedstrøms
søen. Rød flade og streg er vandindtaget til turbineanlægget.

Eksempel på, hvordan overgangen mellem sø og vandløb kan udformes med fri
faunapassage.
Omkostninger ved etablering

Side 4

I forundersøgelsen er der angivet en forventet pris på ca. 2,5 mio. kr. mens kommunens
rådgiver nu skønner anlægsomkostningen til ca. 7 mio. kr. og de samlede omkostninger til
ca. 8 mio. kr.
Erstatning
Efter restaureringen vil der maksimalt kunne tillades en tilførsel på halvdelen af åens
såkaldte medianminimumsvandføring til turbineanlægget, da den resterende vandmængde
skal løbe i vandløbet for at sikre faunapassage. Dette kan medføre, at der kan produceres
mindre strøm end hidtil, og i så fald kan lodsejeren være berettiget til erstatning for tabet.
Fordele
Lodsejernes ønsker imødekommes, og der er fortsat mulighed for en vis strømproduktion
ved vandkraft. Fisk og smådyr vil frit kunne bevæge sig forbi de nuværende spærringer.
Ulemper
Sandsynligheden for at opnå god økologisk tilstand omkring og nedstrøms spærringerne
er meget begrænset, fordi der fortsat vil være dårlige fysiske forhold omkring
spærringerne og søpåvirkning (vandet får lavt iltindhold som følge af opvarmning og
algevækst i søen) af de nedstrøms strækninger. Det er ukendt, om Miljøstyrelsen vil
godkende løsningen.

Forventeligt vil
der fortsat ikke
være god
økologisk
tilstand i den i
alt ca. 5 km
lange
strækning af
Alling Å (rød)
omkring
spærringerne
og frem til
udløbet i
Gudenåen, hvis
scenarie 3
udføres.

Side 5

Scenarie 4
Scenarie 4 løsningen indgik ikke i forundersøgelsen. Det er en anlægsteknisk kompliceret
og omkostningstung løsning, der basalt går ud på at etablere en spunsvæg i kanten af
Allinggård Sø hele vejen fra indløbet til afløbet, hvorved der kan etableres et kunstigt
vandløb på ydersiden af spunsvæggen, mens søen bevares på den anden side. Ved
spunsvæggens start sikres en passende vandfordeling mellem vandløb og sø.
Stemmeværket ved søens afløb fjernes, og det nyetablerede vandløb kobles sammen med
det eksisterende vandløb nedenfor stemmeværket. Den eksisterende vandløbsstrækning
nedenfor stemmeværket tilrettes for at sikre tilstrækkelig vandføringskapacitet.

Hovedelementer i scenarie 4: Rød streg er spunsvæggen. Mørkeblå streg er den nye
vandløbsstrækning i kanten af den nuværende sø. Lyseblå streg viser den eksisterende
vandløbsstrækning, som skal tilrettes.

Omkostninger til etablering
Etableringen af en spunsvæg er en dyr løsning med en forventet anlægspris på over 12
mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til rådgivning og intern løn på omkring 1 mio. kr.
Erstatning
Efter udførelse af restaureringen vil der som i scenarie 3 maksimalt kunne tillades en
tilførsel på halvdelen af åens såkaldte medianminimumsvandføring til søen og
turbineanlægget, da den resterende vandmængde skal løbe i vandløbet for at sikre
faunapassage. Dette kan medføre, at der kan produceres mindre strøm end hidtil, og i så
fald kan lodsejeren være berettiget til erstatning for tabet.

Side 6

Eksempel på en spunsvæg, der adskiller sø og vandløb. Foto: Ringkøbing-Skjern
Kommune.
Fordele
Med denne løsningsmodel kan Allinggård Sø bevares med mulighed for drift af
vandkraftturbinen, mens der samtidig kan skabes et vandløb forbi søen. Der kan opnås
god økologisk tilstand i vandløbet på strækningen forbi den nuværende søflade. Den
uheldige søpåvirkning af den nedstrøms strækning af vandløbet bliver mindre end ved de
nuværende forhold, da mindst halvdelen af vandføringen ledes udenom søen.
Ulemper
Der vil fortsat være en vis søpåvirkning af vandløbet nedstrøms spærringerne. Jo mere
vand, der ledes gennem søen, jo større vil søpåvirkningen være. Projektomkostningerne
er meget høje, og det er uvist, om det overhovedet er muligt at opnå tilsagn fra staten til
finansiering.

Side 7

Den forventede
udstrækning af
god økologisk
tilstand (mørk
grøn) efter
udførelse af
scenarie 4 (ca.
3,5 km). På
strækningen fra
udløbet af
Allinggård Sø og
ca. 1,5 km
nedstrøms (lys
grøn) kan
søpåvirkning
fortsat hindre god
økologisk tilstand.
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Vurdering af scenarier for restaurering af Alling Å ved Allinggårdsværket
Efter anmodning fra Silkeborg Kommune fremsendte DTU Aqua den 15. april 2016 en
vurdering af tre scenarier til kommunen vedr. kommunens planer om at gennemføre
restaureringsprojekter i Alling Å.
I denne udtalelse konkluderede vi følgende:
 Scenarie 1: Den miljømæssigt bedste løsning, set i forhold til at genskabe naturlige
forhold i Alling Å-systemet, er at genskabe det naturlige vandløb via en fjernelse af den
kunstige opstemning ved Allinggård Sø og en del af Alling Sø.
 Scenarie 2: En mellemløsning, hvor Alling Sø bevares, mens Allinggård Sø fjernes som
følge af en fjernelse af stemmeværket ved Allinggård kan give et betydeligt løft i den
økologiske tilstand. Men uden en sænkning af vandstanden i Alling Sø må der forventes
et større tab af vandrefisk i Alling Sø end ved en sænkning af vandstanden, idet
vandrefisk har svært ved at finde gennem søer. Jo længere opholdstiden er, jo større er
dødeligheden. Desuden må der forventes en dårligere vandkvalitet i Alling Å nedstrøms
Alling Sø ved en bevaret vandstand pga. udskylning af alger fra søen etc.
 Scenarie 3: Set i forhold til projektets formål kan denne løsning ikke anbefales, da der
er tale om en løsning med en bevaret opstemning og alle de miljømæssige ulemper, det
medfører. En bevaret opstuvningszone, som er flere km lang, medfører
unaturlige/dårlige miljøforhold, mangel på gyde- og opvækstområder for laksefisk, tab
af vandrefisk etc., dårlig vandkvalitet nedstrøms etc.
Nu har Silkeborg Kommune i en mail den 25. januar 2017 stillet DTU Aqua yderligere tre
spørgsmål i sagen, idet der tilsyneladende endnu ikke er truffet beslutning om valg af
løsningsforslag. Kommunen har også medsendt et notat fra DCV, som understøtter den
vurdering, vi tidligere har foretaget.
Besvarelse af spørgsmål
Vi skal herunder besvare kommunens spørgsmål med fokus på vildfiskene og statens
ørredindeks DFFVø, hvor antallet af naturligt produceret ørred- og lakseyngel bruges til at
beregne, om der er god fiskeøkologisk tilstand i arternes gydevandløb. Vi henviser til vores
tidligere udtalelse af 15. april 2016, der fortsat er gældende.
Vi vil desuden for god ordens skyld bemærke, at der også er vedtaget miljømål for vandplantesamfundet, samt at vi ikke er specialister i smådyr og vandplanter. Det er dog velkendt, at
både smådyr og vandplanter i vandløb lige som fiskene bliver negativt påvirket af opstuvning
af vandløb, udskylning af alger, reduceret sigtbarhed pga. alger, øget vandtemperatur etc. Vi
kan foreslå, at kommunen spørger DCE om dette, hvis man ønsker en detaljeret vurdering
mht. smådyr og vandplanter.

Spørgsmål 1:
Med udgangspunkt i DTU Aquas viden om fysiske forhold og fiskebestande i Alling Å, samt
vedlagte supplerende notat fra Danmarks Center for Vildlaks, hvad er sandsynligheden for at
opnå god økologisk tilstand i Alling Å målt på såvel fisk som smådyr ved passageløsninger,
hvor Allinggård Sø henholdsvis bevares eller ændres til et naturligt vandløb?
DTU Aquas vurdering:
1.1 En bevarelse af Allinggård Sø med fortsat opstuvning af vandstanden i åen opstrøms søen

svarer til Scenarie 3, som vi ikke kan anbefale. Det vil ikke løse problemerne med
unaturlige/dårlige miljøforhold, mangel på gyde- og opvækstområder for laksefisk, tab af
vandrefisk, dårlig vandkvalitet nedstrøms etc. En sådan løsning vil efter vores vurdering ikke
kunne skabe god fiskeøkologisk tilstand.
1.2 En fjernelse af Allinggård Sø med genskabelse af et naturligt vandløb uden opstuvning af
vandstanden i åen opstrøms søen svarer til Scenarie 2, som kan give et betydeligt løft i den
økologiske tilstand. Det kan medføre god økologisk tilstand for fisk nedstrøms Alling Sø.
Hvis vandstanden i Alling Sø samtidig sænkes, vil det forbedre mulighederne for fiskepassage
gennem søen for vandløbsfiskene. Det vil give mulighed for store bestande af vandløbsfisk og
samtidig reducere udskylningen af alger fra søen, dvs. forbedre vandkvaliteten nedstrøms
Alling Sø.
Hvis Alling Sø bevares med uændret vandstand, må der fortsat og som hidtil forventes en
forringet vandkvalitet nedstrøms Alling Sø pga. udskylning af alger fra søen etc.. Det kan
forringe fiskelivet i åen nedstrøms søen, men der vil formentlig godt kunne opnås god
fiskeøkologisk tilstand i åen nedstrøms Alling Sø.
Uden en sænkning af vandstanden i Alling Sø må der forventes et relativt stort tab af
vandrefisk i Alling Sø, idet vandrefisk har svært ved at finde gennem søer. Jo længere
opholdstiden er, jo større er dødeligheden. Det medfører en risiko for, at der ikke vil kunne
opnås god fiskeøkologisk tilstand i vandløbene opstrøms Alling Sø, specielt for tilløbene til
Hinge Sø (se pkt. 2.1 herunder).
Spørgsmål 2:
Hvor langt opstrøms spærringerne kan man forvente en positiv effekt som følge af
passageløsninger, hvor Allinggård Sø henholdsvis bevares eller ændres til et naturligt vandløb?
DTU Aquas vurdering:
Den positive effekt vil i alle tilfælde strække sig op til Alling Sø. Men som nævnt i vores
besvarelse under 1.2 vil den positive effekt på fiskebestanden opstrøms Alling Sø være
afhængig af, om Alling Sø bevares uændret.
2.1 Hvis Alling Sø bevares uændret, er der risiko for, at der ikke vil kunne opnås god
fiskeøkologisk tilstand i vandløbene opstrøms Alling Sø pga. et stort tab af ørredsmolt i søen.
Det er samtidig overvejende sandsynligt, at der ikke vil kunne opnås god økologisk tilstand i
tilløbene til Hinge Sø, idet det samlede tab af smolt i Hinge Sø og Alling Sø vil være stort.
2.2 Hvis vandstanden i Alling Sø sænkes, vil det forbedre mulighederne for fiskepassage for
vandløbsfiskene gennem søen. Det kan give mulighed for at opnå god fiskeøkologisk tilstand i
alle vandløb i Alling Å-systemet, selv om ørredbestandene i tilløbene til Hinge Sø formentlig vil
være påvirket negativt af smolttab i søen.
Spørgsmål 3:

Hvilken betydning vurderer du/DTU Aqua, at en passageløsning ved Allinggårdsværket har for
henholdsvis Gudenåsystemet i sin helhed og for vandløbene i Silkeborg Kommune?
DTU Aquas vurdering:
Overordnet set har valget af løsning i Alling Å afgørende betydning for fiskebestandene i alle
vandløbene i Alling Å-systemet, herunder de vandløb, der ligger opstrøms Allinggårdsværket.
Mange arter af fisk og lampretter i Gudenåsystemet er afhængige af at kunne vandre frit
mellem gydeområderne på stryg i vandløb og opvækstområderne i havet. I dag finder kun få
havørred, laks, helt, havlampret og flodlampret forbi Gudenåcentralen på deres vandringer til
og fra Randers Fjord. Alling Å kan få stor betydning som gydeområde for de vandrende arter,
når der på et tidspunkt bliver fundet en løsning ved Gudenåcentralen, så fisk og lampretter
kan vandre frit forbi. Men det har også stor betydning for andre naturligt hjemmehørende arter
i Alling Å, der ikke vandrer så langt omkring.
Det kan således få stor positiv betydning for fiskebestanden i hele Alling Å-systemet samt
Gudenåsystemet/Randers Fjord, hvis kommunen vælger at gennemføre en for naturen og
fiskene god løsning i Alling Å.
Omvendt kan valget af løsninger, hvor man bevarer opstemning og opstuvningszoner hindre
eller forringe muligheden for, at der kan genskabes naturlige bestande af fisk og lampretter i
mange vandløb.

Mange hilsener
Jan
Jan Nielsen, biolog/cand. scient
Fiskeplejekonsulent
DTU Aqua
Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi
Danmarks Tekniske Universitet
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Mobiltlf. 21 68 56 43 (prøv først denne tlf.)
DTU Aqua omstilling 35 88 31 00
Min e-mail: janie@aqua.dtu.dk

Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx
EAN-nr.: 5798000877344
CVR: 30060946
Modtag den nyeste viden om fisk
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1

Baggrund

Dette notat er udarbejdet efter anmodning fra Silkeborg Kommune, der som
led i Kommunens arbejde med de statslige vandplaner skal gennemføre fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger, hvor der er manglende
økologisk målopfyldelse. Helt konkret ønsker Silkeborg Kommune en vurdering af, i hvilken grad forskellige restaureringsscenarier kan forventes at
sikre økologisk målopfyldelse i Alling å ved Allinggårdsværket målt på især
smådyr og til dels planter.
Allinggårdsværket ligger ved Alling å som er en del af Gudenåsystemet. Allinggårdsværket ligger cirka 2 km nedstrøms Alling sø og 3 km opstrøms
åens udløb i Gudenåen. Opstrøms Alling sø hedder vandløbet Hinge å fra
og med udløbet af Hinge sø. På denne strækning løber Lemming å sammen
med Hinge å. Umiddelbart opstrøms Allinggårdsværket har stuvningen
skabt en smal sø (Allinggård sø). Ved udløbet af Alling å fra Allinggård sø
findes et stemmeværk, der har til formål at fordele vandet mellem en vandkraftkanal og Alling å. Den del af Alling å, der løber parallelt med vandkraftkanalen har et naturligt og slynget forløb. Vandkraftkanalen og Alling å
mødes igen ca. 50 m nedstrøms Allinggårdsværket.
Alling sø har et overfladeareal på ca. 40 ha og en middeldybde på 1,3 m.
Vandets opholdstid i søen er estimeret til ca. 4 døgn. Allinggård sø har et
overfladeareal på 6,8 ha og en middeldybde på 1 m. Den gennemsnitlige
opholdstid for vandet i Allinggård sø er 0,5 døgn. Fosforbelastningen af Alling sø er stor, og den økologiske tilstand er dårlig (https://oda.dk, d.
10/10-2017). I Allinggård sø er den økologiske tilstand moderat, og søen er
også fosforbelastet (https://oda.dk, d. 10/10-2017). Udløbene fra både Alling sø og Allinggård sø er karakteriseret ved højere koncentrationer af suspenderet stof (herunder organisk stof som fytoplankton) og næringsstoffer.
Især i sommerperioden er udløbene fra begge søer karakteriseret ved højere
vandtemperaturer.
Det nærmeste opland til Alling sø er domineret af skov, og størstedelen af
arealerne omkring søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 (fx eng og
mose). Oplandet til Alling å er derimod præget af mere eller mindre intensivt landbrug.
For at opfylde kravene i Vandområdeplanen ønsker Silkeborg Kommune således, at der kan foretages en indsats i Alling å ved Allinggårdsværket for at
forbedre den økologiske tilstand. I denne sammenhæng har Alectia udført
en forundersøgelse for tre indsatsmuligheder i Alling å. De tre indsatsmuligheder inkluderer:
1) En naturgenopretning af Alling å: Det naturlige vandløb forsøges så vidt
muligt genskabt, og opstemningen og dermed Allinggård sø og en del af
Alling sø fjernes.
2) Der etableres et vandløbsforløb fra udløbet af Alling sø og nedstrøms
Allinggårdsværket. Dvs. Alling sø bevares mens Allinggård sø fjernes.
3) Ændring af åforløbet gennem parken ved ved Allinggård, således at
vandet fra søen kan strømme til Alling å uden styrt i vandløbsbunden.
4

Via en spunset fødekanal vil turbinedriften fortsat være mulig ved store
afstrømningshændelser, og Allinggård sø bevares.
Silkeborg Kommune har endvidere oplyst, at det primært er forundersøgelsens scenarie 2 og 3, der er aktuelle, idet der ikke kan opnås myndighedstilladelser til at udføre scenarie 1.
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2

Måling af økologisk tilstand

Alle målsatte danske vandløb skal ifølge EU’s Vandrammedirektiv (VRD)
som udgangspunkt opnå mindst god økologisk tilstand. Derudover må
vandløbenes nuværende økologiske tilstand ikke forringes. Den økologiske
tilstand vurderes ud fra en række biologiske kvalitetselementer. I danske
vandløb anvendes i dag vandløbsplanter (Dansk Vandløbsplante Indeks,
DVPI), smådyr (Dansk Vandløbsfauna Indeks, DVFI) og fisk (Dansk Fiskeindeks for Vandløb, DFFVa/DFFVø). Derudover skal der implementeres et indeks for bundlevende alger i løbet af den kommende vandområdeplanperiode 2015-2021. Dette notat forholder sig dog primært til smådyr og vandplanter (jf. Silkeborg Kommunes opgaveformulering).

2.1

Smådyr

DVFI beskriver ud fra sammensætningen af smådyr den økologiske tilstand
i syv faunaklasser (Miljøstyrelsen 1998). Faunaklasse 7 angiver den bedste
tilstand (det upåvirkede/næsten upåvirkede vandløb), mens faunaklasse 1
betegner den dårligste tilstand.
DVFI er som udgangspunkt målrettet påvirkninger af organisk belastning.
En lav faunaklasse (fx 1, 2 eller 3) findes derfor også typisk i vandløb med
dårlige iltforhold på grund af forurening med spildevand eller andre typer
organisk belastning. Der kan også forekomme lave faunaklasse-værdier i
vandløb, som er stærkt påvirket af okker (som i mange vestjyske vandløb)
samt i vandløb med dårlige fysiske forhold. For eksempel kan udrettede og
uddybede vandløb og/eller vandløb der vedligeholdes intensivt med oprensning og grødeskæring, kun sjældent opnå faunaklasse-værdier over 4.

2.2

Vandplanter

Vandplanter har kun i relativt få år været anvendt som indikatorer for miljøtilstand i vandløb. I Danmark er det først med implementeringen af vandrammedirektivet, at vandplanter er blevet inddraget som indikatorer for
vandløbskvalitet.
DVPI bygger på en samlet vurdering af artssammensætning og dækningsgrad af plantesamfundene (se Baattrup-Pedersen & Larsen 2013 for nærmere
beskrivelse af indekset samt Søndergaard m.fl. 2013). DVPI indeksværdier
angiver en EQR værdi (Ecological Quality Ratio) som beskriver plantesamfundets afvigelse fra samfund i referencetilstand. Således vil en EQR værdi
på 1 afspejle den egentlige referencetilstand, og EQR værdier nær 0 vil afspejle en stærkt forarmet økologisk tilstand. DVPI ændrer sig som funktion
af ændringer i de påvirkninger, der anses for væsentlige for plantesamfund i
vandløb: næringsforhold (især P belastning), vandløbets fysiske dimensioner (nedgravning, udretning) og grødeskæringshyppighed (BaattrupPedersen m.fl. 2015; 2016). DVPI er blevet interkalibreret med sammenlignelige EU lande, og der er i den forbindelse blevet fastsat grænseværdier for de
5 økologiske tilstandsklasser (Søndergaard m.fl. 2013). Dog har det ikke været muligt at interkalibrere DVPI i små type 1 vandløb (Baattrup-Pedersen
m.fl. 2015), og derfor er DVPI ikke beregnet til brug i denne gruppe af vandløb. Det skyldes primært at DVPI er mere påvirket af de fysiske forhold
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(tværsnitsprofil) i disse vandløb end i type 2 og type 3 vandløbene (Baattrup-Pedersen m.fl. 2015).
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3

Generelle effekter af vandløbsrestaurering

En lang række internationale undersøgelser har beskrevet effekter af forskellige typer af vandløbsrestaurering på forskellige organismegrupper, og det
kan konkluderes, at der generelt er en svag men dog positiv effekt af vandløbsrestaurering. Dog er denne effekt enormt varierende, og utallige undersøgelser har ikke kunnet dokumentere nogen effekt af vandløbsrestaurering
eller har endda rapporteret negative effekter (fx Roni m.fl. 2008). Ligeledes
har en lang række studier beskrevet kun ganske svage økologiske forbedringer, selvom de hydromorfologiske forhold er blevet substantielt forbedret
(fx Palmer m.fl. 2010). Denne store variation i effekter af vandløbsrestaurering skyldes formentlig faktiske forskelle mellem effektiviteten af de enkelte
virkemidler såvel som lokale (fx vandkemiske parametre, herunder miljøfarlige stoffer) og regionale faktorer (fx arealanvendelse i oplandet og det samlede artsrekrutteringspotentiale) (Friberg m.fl. 2016). Der er derfor et markant behov for opfølgning på restaureringsprojekter, så det videnskabelige
grundlag kan udbygges tilstrækkeligt til at kunne forbedre planlægningen
og udførelsens af fremtidige restaureringer. Derfor opfordres der til, at der
løbende foretages kvantitative undersøgelser af den økologiske tilstand samt
relevante støtteparametre i det skitserede projekt ved Alling å.
Bedømt på baggrund af artsrigdom og abundans (individtæthed) responderer organismegrupperne i vandløb forskelligt på vandløbsrestaurering, hvor
især amfibiske planter og vandplanter responderer mere positivt mens især
smådyr kun i ringe udstrækning responderer (Friberg m.fl. 2016). Ligeledes
har restaureringstiltag generelt en større positiv effekt på abundansen af allerede tilstedeværende arter end artsrigdommen generelt (fx Kail m.fl. 2015).
Dette skyldes formentlig, at allerede tilstedeværende arter kan respondere
hurtigere og mere effektivt på forbedrede levevilkår. Ligeledes har nye studier understreget vigtigheden af rekrutteringspotentialet for nye arter i det
nærmeste vandløbsnetværk, hvor de generelle levevilkår i vandløbsnetværket faktisk har større betydning for den lokale økologiske kvalitet end de lokale levevilkår (fx Stoll m.fl. 2016). Dette understreger, at vurderinger af
sandsynligheden for forbedret økologisk tilstand bør foretages med et stort
fokus på den økologiske kvalitet i det nærmeste vandløbsnetværk. På samme måde er det vigtigt for restaureringssucces, at restaureringen målrettes
den mest intensive stresspåvirkning. Fx har implementering af forbedrede
rensningsanlæg (tertiær spildevandsrensning) kun ubetydelig positiv effekt
på den lokale økologiske kvalitet, hvis belastningen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer er tilstrækkelig markant fra diffuse kilder i oplandet (Burdon
m.fl. 2016).
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4

Økologisk tilstand i Alling å og muligt artsrekrutteringspotentiale

I den nationale database (https://oda.dk) for det danske overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA) kan der identificeres en række vandløbsstationer opstrøms Allinggårdsværket. Ved et udtræk af data indsamlet
i perioden 2004-2016 er der identificeret to stationer som har tilknyttet biologiske data for både smådyr, planter og fisk. Det drejer sig om station
21000474 i Lemming å, nedstrøms Sletkær dambrug og station 21001448 i Alling å ved Holms Mølle. Derudover findes data for smådyr (DVFI) på yderligere 4 stationer i Lemming å. Som supplement har Danmarks Center for
Vildlaks udført en fiskeundersøgelse i Hinge å og Alling å i 2013.
For stationerne 2100474 og 21001448 er der ligeledes tilgængelige data for
vandkemi mens der for de øvrige stationer ikke er vandkemiske data tilgængelig i ODA. Data for fysiske forhold bedømt med Dansk Fysisk Indeks
(DFI) er tilgængelig for alle stationer med smådyrsdata. Udvalgte vandkemiske og fysiske parametre er præsenteret i tabel 1.
Tabel 1. Oversigtstabel med udvalgte kemiske og fysiske parametre for vandløbsstationer med
komplette biologiske data, beliggende opstrøms Allinggårdsværket. Værdierne er årlige gennemsnit baseret på 3-4 vandprøver indsamlet inden for samme år i perioden 2004-2016.
Lokalitet

Ammonium-N

Nitrat-N

Ortho-fosfat

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

BI5 (mg/L)

DFI score

Alling å, Holms Mølle

0,073

0,41

Lemming å, NS Sletkær

0,034

2,03

0,015

3,61

30

0,022

0,83

24

Dambrug

4.1

Smådyr

Den nuværende økologiske tilstand målt med DVFI i Alling å opstrøms Allinggårdsværket er kategoriseret som faunaklasse 4 (moderat økologisk tilstand). Dette skyldes formentlig dels en belastning med organisk stof (fytoplankton) fra den næringsbelastede Alling sø, der blandt andet kan være
stærkt medvirkende til de høje observerede BI5 værdier, og dels en generelt
ringe til moderat kvalitet af de fysiske habitater (DFI indeksværdier mellem
18 og 32).
De seks vandløbsstationer, der ligger opstrøms Allinggårdsværket, med tilgængelige data for smådyr, har meget varierende faunaklasser mellem 3 og
6. Det skal dog nævnes, at de laveste faunaklasser er fundet på stationer
med meget lave DFI værdier (<10), hvilket indikerer at de fysiske forhold er
stærkt begrænsende for økologisk målopfyldelse. Artslisterne for de pågældende vandløbsstationer afslører, at der findes flere nøglegruppe 1 arter,
både vårfluer, slørvinger og døgnfluer i relativt høje antal især i Lemming å.
Således må det formodes, at der er er et betragteligt artsrekrutteringspotentiale i det nærmeste vandløbsopland. De næringsbelastede søer i systemet
må dog forventes at udgøre en væsentlig spredningsbarriere. Dog kan vandlevende og terrestriske stadier af disse vandinsekter i større eller mindre
grad også vandre opstrøms, og Gudenåen må derfor også ses som potentiel
vigtig i rekrutteringen af nye arter på den planlagt restaurerede strækning.
9

4.2

Vandløbsplanter

Den økologiske kvalitet, bedømt med DVPI, i Alling å ved Allinggårdsværket er ukendt. De to stationer med data for vandplanter (Alling å ved Holms
Mølle og Lemming å NS Sletkær dambrug) havde hhv. moderat og ringe
økologisk kvalitet i perioden 2010-2015, hvor plantesamfundene var domineret af terrestriske og amfibiske arter med kun få arter af egentlige undervandsplanter. Artspuljen for rekruttering af nye arter til den planlagt restaurerede strækning ved Allinggårdsværket er derfor lille. Den næringsbelastede Alling sø fungerer formentlig som yderligere filter for artsrekruttering fra
opstrøms lokaliteter, idet skud- og stængelfragmenter samt frø vil fanges
her. De primære spredningsveje for nye arter af vandplanter må derfor forventes at være fugle, der både kan transportere skud- og stængelfragmenter
samt frø til Alling å fra op- og nedstrøms (Gudenå-systemet) lokaliteter. Gudenå systemet har en høj artsrigdom af vandplanter, og den planlagt restaurerede strækning vil over tid formentlig kunne opnå god økologisk tilstand
bedømt med DVPI, men grundet de nævnte forventede spredningsveje og –
barrierer vil denne proces formentlig være langstrakt.

4.3

Fisk

Dansk Center for Vildlaks (DCV) udførte i 2013 en befiskning af Hinge å og
Alling å på en ca. 11 km lang strækning fra udløbet af Hinge å fra Hinge sø
og ned til Alling å’s udløb i Gudenåsystemet. Fiskefaunaen opstrøms Allinggårdsværket var tydeligt præget af søfisk som brasen, skalle, gedde og
aborre mens der nedstrøms Allinggårdsværket, hvor åen løber mere naturligt mæandrerende, var en dominans af ørred. DCV har givet anvisning om
udlægning af gydebanker som forventes at kunne være medvirkende til
etablering af naturlige selvproducerende ørredbestande og dermed formentlig økologisk målopfyldelse med både DFFVa og DFFVø på strækningen
mellem Alling sø og Allinggårdsværket, hvis opstemningen ved Allinggårdsværket fjernes og der etableres bedre og mere diverse strømforhold på
strækningen.
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5

Anbefaling

De to restaureringsscenarier adskiller sig især ved, i hvilket omfang Allinggård sø bibeholdes i dens nuværende form. I scenarie 2 fjernes Allinggård sø
mens Alling sø bevares uændret. I scenarie 3 bibeholdes både Allinggård sø
og Alling sø i deres nuværende form, og der skabes faunapassage ved at
ændre vandløbet nedenfor stemmeværket ved søafløbet, så vandløbsdyr frit
kan bevæge sig mellem sø og vandløb.
På baggrund af de tilgængelige biologiske data konkluderes det, at der er et
tilstrækkeligt stort artsrekrutteringspotentiale i det nærmeste vandløbsnetværk til at kunne opnå målopfyldelse for både vandplanter (især fra Gudenåstystemet), smådyr (især fra opstrøms vandløbsstrækninger) og fisk. Men
det ses også, at de fysiske forhold alene formentlig kun udgør en del af
grunden til den manglende målopfyldelse for smådyr på den planlagt restaurerede strækning. Her er vandkemiske parametre, herunder organisk
belastning, fra Alling sø og Allinggård sø også en forventet medvirkende
faktor, da de observerede værdier for BI 5 med stor sandsynlighed vil udelukke tilstedeværelsen af de nøglegruppe 1 arter, der kan rekolonisere
strækningerne nedstrøms søerne (Friberg m.fl. 2010) og derved reducere
sandsynligheden for målopfyldelse væsentligt. Derudover vil både Alling sø
og Allinggård sø fungere som filter for rekrutteringen af vandløbsplanter, da
de er så næringsbelastede, at der ikke forventes at kunne etableres nævneværdige bestande af disse planter i søerne. Det forventes derfor generelt, at
søernes indflydelse på Alling å skal reduceres for at sikre økologisk målopfyldelse med smådyr og planter på de vandløbsstrækninger, der befinder sig
nedstrøms søafløbene (1-2 km). Dette opfyldes kun delvist i scenarie 2, hvor
Allinggård sø fjernes og Alling sø bibeholdes i nuværende form. En sammenfattende konklusion er derfor, at fjernelsen af Allinggård sø (scenarie 2)
med stor sandsynlighed over tid vil kunne give økologisk målopfyldelse
målt med DVPI og DVFI på strækningen fra indløbet af Allinggård Sø og 1-2
km nedstrøms søen (i alt 2-3 km), mens bibeholdelsen af søen i dens nuværende form (scenarie 3) med stor sandsynlighed vedblivende vil hindre økologiske målopfyldelse med DVPI og DVFI.
Det kan være fordelagtigt at implementere flere virkemidler end blot udlægning af grusbanker i det nyetablerede forløb, da en større del af nøglegruppe 1 arterne af smådyr reelt ikke har præferencer for groft substrat. Dette inkluderer blandt andet Leuctra fusca og Ephemera danica som findes i
Lemming å. Udlægning af store stykker ved og en skånsom eller helt fraværende grødeskæring vil kunne generere en større variation i strøm- og dermed habitatforhold, der tilgodeser flere arter med positiv indflydelse på den
samlede DVFI faunaklasse. Ligeledes vil flere strømmodificerende strukturer både kunne fungere som skjulesteder for ørred- og lakseyngel, og det vil
fremme etableringssucces for vandplanter. Udføres sådanne tiltag parallelt
med udlægning af grusbanker forventes det, at tiden til økologisk målopfyldelse med både smådyr, vandplanter og fisk vil blive reduceret – forudsat at
Allinggård sø fjernes.
Det skal nævnes, at vedligeholdelsesregime (grødeskæringsmetoder og –
frekvens) på den planlagt restaurerede strækning af Alling å vil kunne have
særdeles stor indflydelse på sandsynligheden for at opnå målopfyldelse med
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både DVFI og DVPI, hvor en hårdhændet og frekvent grødeskæring med
stor sandsynlighed vil hindre økologisk målopfyldelse (Bach m.fl. 2016).
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1.

INDLEDNING
Silkeborg Kommune har rekvireret Orbicon til at gennemføre en bathymetrisk opmåling, omfattende en kortlægning af vandløbsforløb og hastighedsfordelinger. Opmålingen er foretaget på strækningen af Gudenåen opstrøms Tange sø, samt den tilstødende smalle del af Tange sø.
Målingerne blev foretaget den 8. og 9. november 2017 med en Accustisk Doppler Current Profiler (ADCP). Figur 1

Figur 1 ADCP-måleren som ses til venstre er anvendt til opmålingen. Øverst til højre er vist sensor hovedet
med multibeam, herunder ses data fra en hastighedsmåling i et tværprofil.

ADCP-måleren udmærker sig ved at kunne måle både dybder og hastigheder. Med 9
sensorer med variable frekvenser, kan instrumentet måle dybder og hastigheder fra
0.2 til 40 meter og 0 til 20 m/s.
I aktuelt tilfælde er ADCP’en trukket langs en båd. Den høstede erfaring viste dog, at
man med fordel kunne have brugt en fjernstyret båd, der lettere kunne navigere og få
adgang til de helt lave vanddybder.
På måledagen den 9. november blev vandføringen med samme instrument målt ved
Gudenåen opstrøms Borreå målt til 23 m 3/s.
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2.

OPMÅLING NOV. 2017

2.1.

Kortlægningsområdet
Orbicon har målt i to områder, se Figur 2, med prioritet 1 for den øvre del og såfremt tiden tillod det, nedre område som prioritet 2.

Figur 2 Undersøgelsesområder, østlige øverst til højre er prioritet 1, vestlige som er ude i Tange Sø er prioritet 2.

2.2.

Databehandling

2.2.1

Sejlrute og databehandling
Det er et kendt fænomen, at vandplanter med luftindhold kan forhindre lydbølger i at
trænge ned til den faste bund. På dybere vand kan det løses ved at anvende lavere
frekvenser, men på lavere vand har man sjældent denne mulighed. Det anvendte instrument viste, at med minimum 5 aktive stråler ad gangen var der som regel en eller
flere stråler, der ramte bunden. Sejlruten på nedenstående Figur 3, er et godt eksempel
på en situation med passage af en grøde-ø, hvor instrumentet reflekterer både overfladen af grøden og bunden af vandløbet.
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Figur 3 Eksempel hvor sejlruten passerer et område med grøde. Det hvide trådkors på kortet er samme position som vist i dybdeprofilet nederst.

For at fjerne grøden fra bundprofilet er der i efterbehandling af data brugt filtreringsværktøjer og resultatet heraf kan ses i Figur 4 hvor grøden er fjernet.

Figur 4 Eksemplet viser hvordan grøde området er filtreret væk således at bunden fremgår.

Nedenstående Figur 5 viser tydeligt, hvordan de 5 refleksioner laver et større fingeraftryk, når der bliver dybere. Årsagen er, at instrumentet skyder strålerne ud i en kegleform med 25 graders vinkel.
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Figur 5 Eksempel hvor sejladsen krydser det gamle Gudenå-løb i Tange sø. De to røde pile indikerer start
og slut på viste tværprofil. Venstre side af profilplottet svarer til der hvor sejladsen nærmer sig brinken.

Det fremgår også, at der bliver noget større afstand mellem refleksionerne, når der
måles på skråningerne. Eksemplet er en krydsning af det gamle Gudenå-løb, hvor
vanddybden ændrer sig fra 1 til 4 meter på relativt kort afstand. Forskellene i dybderefleksionerne ned ad skråningen skyldes, at nogle stråler peger fremad, mens andre
peger bagud eller til siden. Selve dybden under instrumentet bliver beregnet som en
korrigeret vanddybde, der i store træk er middelværdien af alle stråler. Læg mærke til
hvor tæt målingerne ligge, når båden passerer det lavvandede område (de lyseblå farver).

2.2.2

Kotesætning og dybdekontrol
På måledagene blev den aktuelle vandstand målt med GPS for at kunne omsætte
dybdemålingerne til kote, DVR90.
Der blev målt vandstand i 4 punkter på strækningen. Ved den hydrometriske station
ved Borre Å’s udløb blev skalaen aflæst og de øvrige punkter blev målt med GPS. Se
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Figur 6 Vandspejlsmålinger foretaget den 8. november.

2.3.

Resultater fra opmålingen
viser sejlruten for hele undersøgelsesområdet, farverne angiver dybder i meter
målt i traceet.
Figur 7

Figur 7 Sejlrute inkl. dybdeangivelse i meter (dybde ift. Målt vandspejl?)

Ovennævnte figur er udelukkende vist for illustration af, hvor der er sejlet. Detaljer om
dybdeforholdene fremgår af de følgende afsnit.
2.3.1

Kortlægning af dybdeforhold
Nedenstående Figur 8 viser dybdeforholdene i Gudenåen ned mod Tange sø. Figuren
er også medtaget som bilag 1, hvor detaljer samt legende fremgår.
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Figur 8 Dybdekort for øvre undersøgelsesområde med skitseret dybeste render.

De røde linjer på figuren er medtaget for at skitsere åforløbets dybeste render. Vær
opmærksom på, at det kun er de blå nuancer, der er vand, se i øvrigt legende mv. i
detaljer i bilag 1. Det gamle Gudenå-løb følger i store træk den nordlige rende, dog
kan det ses at det er delvist sandet til så den nordvestlige del er afsnøret.
Figur 9 viser den bathymetriske opmåling for hele undersøgelsen.

Figur 9 Dybdekort for hele undersøgelsesområdet. Detaljer og legende kan ses i bilag 2.

Af Figur 9 ses, at det gamle åløb er synligt på store strækninger. Den stiplede linje tegnet ind over kortet angiver det gamle åløb, som også kan ses i de meget mørkeblå nuancer. Det fremgår også, at der er specielt tre områder, hvor åløbet forsvinder formentlig pga. sandaflejringer som følge af reduceret vandhastighed. De tre områder er
angivet med tallene 1 til 3.
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For at verificere opmålingen er der i denne undersøgelse sammenlignet med tidligere
tværsnitsopmålinger gennemført september 2016 og august 2017. Se nedenstående
figurer.

Figur 10 Vandløbstværsnit opmålt med GPS. Angivet med røde cirkler. De hvide firkanter angiver detailudsnit vist på de efterfølgende to figurer.

Figur 11 - Detailudsnit af den interpolerede bathymetriske opmåling sammenholdt med GPS opmålingen.
Nedstrøms tværsnit.
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Figur 12 Detailudsnit af den interpolerede bathymetriske opmåling sammenholdt med GPS opmålingen. Opstrøms tværsnit.
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Figur 13 Sammenligning af tværprofil og profil udtaget fra den bathymetriske opmåling. Skraveret angiver
det interpolerede tværsnit, rød stiplet angiver GPS opmåling fra sep. 2016 lysegrøn angiver GPS opmåling
2017. Øverste figur er det opstrøms tværsnit og nederste det nedstrøms. Højre side svarer til vandløbets
højre side set i nedstrøms retning.

Da denne opmålingsmetode med sejlruter benytter sig af interpolation for umålte områder vil der uundgåeligt være uoverensstemmelser med detailopmålingen foretaget i
de to tværsnit. Specielt ses uoverensstemmelser for områder tæt på brinkerne, hvor
der ikke nødvendigvis er sejlet. Se også Figur 14, hvor de to opmålingstværsnit er tegnet ind sammen med sejlruterne.
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Figur 14 GPS-opmålingstværsnit markeret med røde stiplede linjer. Sejlruter med blå nuancer.

2.3.2

Bearbejdning af model i VASP
Orbicon har ud fra den genererede model af øvre del af Tange Sø udtrukket et antal
tværprofiler for hver 20 m ud fra en midterlinje i søen.
På Figur 15 nedenfor er det angivet, hvor tværprofilerne er udtrukket. De udtrukne
profiler ligger så tæt og er så brede, at de nogle steder overlapper hinanden.
Af de udtrukne tværprofiler ses det gamle åløb tydeligt. Eksempler herpå ses af figurerne 16 og 17 nedenfor.
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Figur 15. Markering af udtrukne tværprofiler til VASP.

Figur 16. Eksempel på markant gl. åforløb i VASP-profilet.

Figur 17 Eksempel på markant gl. åforløb i VASP-profilet
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I Bilag 4 er dybeste bundpunkt fra hver udtrukket tværprofil fra modellen, plottet op
mod dels pejlinger fra 1997, opmåling fra 2011, opmåling fra 2017 og regulativbund.
2.3.3

Kortlægning af strømningsmønster
Instrumentet som blev anvendt til opmålingen var en ACDP (Accustic Current Doppler
Profiler), hvilket vil sige, at under sejladsen var det muligt at måle vandhastigheder i
en vertikal under båden, bestående af flere profilerende celler. På den måde har det
været muligt at detektere hastigheden som middel for hele dybdeprofilet så vel som
lige over bunden og lige under overfladen.
Figur 18 viser målte hastigheder for områdets øverste strækning.

Figur 18 Målte hastigheder vist med sejlrute og vektorstørrelse og retning for flowet.

Hastighederne varierer mellem 10 og 70 cm/s. De gule og orange nuancer er mellem
0 og 20 cm/s, de grønne mellem 20 og 50 cm/s og de blå er over 50 cm/s. Hastighederne som er vist er middelhastighederne for hele dybden.
På baggrund af hastighedsmålingerne har det været muligt at fremstille et hastighedsfordelingskort for selve Gudenåen, Figur 19, og det smalleste stykke ud i Tange sø.
Efterhånden som målingen strakte sig ud i søen faldt hastigheden så meget, at det
ikke var teknisk muligt at måle den tilstrækkeligt nøjagtigt. Årsagen var bl.a. bølger og
det faktum at der blev sejlet med relativt høj fart på 1 knob, sidstnævnte for at kunne
nå at gennemføre undersøgelsen. Af den grund er øverste strækning vist som interpoleret kort, mens mellemste strækning kun er vist som hastighedsvektorer. Området
ude i Tange sø er ikke vist
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Figur 19 Målte hastigheder i Gudenåen. Mørkeblå angiver hastigheder fra 0-15 cm/s, blå og lyseblå 15 til 45
cm/s, mens grøn gul svarer til 45 til 75 cm/s

Det fremgår af Figur 19, at hastigheden er størst i de løb som bathymetrien viser som
strømrender. Det er tydeligt, at hastighederne er lavest de steder hvor der sker sedimentation.
Hastighedsfordeling for strækningen fra øvre område og ud i Tange sø er vist i Figur
20.

Figur 20 Hastigheder midlet for dybden er vist med henholdsvis vektorretning og størrelse. Farverne angiver
intervallerne. Rød til orange er 0 til ca. 20 cm/s, Lysegrøn og grøn er hastigheder på 20 til 40 cm/s. Højere
værdier er enkelt målinger som kan være støj.
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På Figur 20 ses, at hastigheden, når vandet løber ud fra Gudenåen, ligger omkring 30
til 40 cm/s, der ses et skift og et fald i hastigheden i specielt den sydlige del, hvilket
skyldes vandet løber over et fladt område for efterfølgende at nå et dybere område.
Der ses også en tendens til større hastigheder i den nordlige dybe del af området
mens den sydlige lavvandede del har lavere hastigheder. Det kan derfor konkluderes
at størsteparten af vandføringen sker langs det nordlige dybe område.
2.4.

Konklusion og sammenfatning vedr. opmåling
Der er genereret en model for den øvre del af Tange Sø med baggrund i en bathymetrisk opmåling. Modellen er verificeret ved sammenstilling at to tidligere opmålte profiler nedstrøms Borre Ås udløb, og viser her god overensstemmelse. Dog er der usikkerheder nær brinkerne, hvor målebåden ikke har kunnet sejle. Generelt er der større
usikkerheder, hvor sejlintensiteten er mindre.
Det gamle åløb fremgår tydeligt af den nye sømodel. Det fremgår også, at der specielt
er tre områder, hvor åløbet forsvinder formentlig pga. sandaflejringer som følge af reduceret vandhastighed.
Der er således målt op til ca. 1,2 m højere bundniveau ved lokalitet nr. 1 og nr. 2 i figur
9 i forhold til regulativmæssig bundkote ved Borre Ås udløb (11,35 m, DVR90). Ved
lokalitet nr. 3 er forskellen op til ca. 0,7 m. Se også bilag 4.
I øvrigt er bredden for de målte dybeste bundniveauer i et tværsnit generelt smallere
end 20 m (Strømrenden gennem Tange Sø). Eksempler herpå fra hhv. omkring lokalitet nr. 1, 2 og 3 ses af nedenstående figurer.

Figur 21. Eksempel på tværprofil af ny sømodel sammenholdt med fiktivt profil med 20 m bred bund i kote
11.35 m DVR90 (Regulativbund ved Borre Å). Nær lokalitet nr. 1 på figur 9.
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Figur 22. Eksempel på tværprofil af ny sømodel sammenholdt med fiktivt profil med 20 m bred bund i kote
11.35 m DVR90, (Regulativbund ved Borre Å). Nær lokalitet nr. 2 på figur 9.

Figur 23. Eksempel på tværprofil af ny sømodel sammenholdt med fiktivt profil med 20 m bred bund i kote
11.35 m DVR90, (Regulativbund ved Borre Å). Nær lokallit nr. 3 på figur 9.

I den øvre del af undersøgelsesområdet er der målt hastigheder mellem 10 og 70
cm/s. Der ses tendens til en todelt strømrende på den øvre strækning. Det er tydeligt,
at hastighederne er lavest de steder, hvor der sker sedimentation. Det kan også konkluderes, at størsteparten af vandføringen i den øvre del af undersøgelsesområdet,
sker langs det nordlige dybe område.
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3.

ANALYSE AF OPGRAVNING I STRØMRENDE

3.1.

Volumenberegninger
Ud fra opmåling af øvre del af Tange Sø i november 2017 har Orbicon beregnet opgravningsvolumener ved 4 scenarier.
Af nedenstående figur 24 ses det strømrendeforløb, der er analyseret på, som en gul
streg. Strømløbet er tegnet med grundlag i de målte dybder.

Figur 24. Gul streg angiver det strømrendeforløb, der er anvendt i analysen. Pink streg angiver grænsen for
beregningsscenarierne Plan 1a/Plan 2a.

Der er udført volumenberegninger på 4 scenarier.
Plan 1: 20 m bred strømrende, med anlæg 3 og fald på 0,33 ‰, langs den gule streg
på figur 24. (Faldet svarer til regulativfald i Gudenåen opstrøms Tange Sø)



a: Fra st. 20.856 (udløb Borre Å) til st. 21690 (pink streg på figur xxx).
b: Fra st. 20.856 (udløb Borre Å) til st. 22823 (gul stregs længde).

Plan 2: 20 m bred strømrende, med anlæg 3 og fald på 0 ‰, langs den gule streg på
figur 24.



a: Fra st. 20.856 (udløb Borre Å) til st. 21690 (pink streg på figur xxx).
b: Fra st. 20.856 (udløb Borre Å) til st. 22823 (gul stregs længde).

Der er valgt et fladt anlæg på 3. Et stejlere anlæg formodes ikke at kunne holde, da
søbundes materiale er ustabilt.
Længdeprofil med Plan 1 og Plan 2 ses af bilag 5.
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3.1.1

Grundlag og resultat
Med udgangspunkt i den model, der er lavet for øvre del af Tange Sø, har Orbicon genereret to modeller for hhv. plan 1 og plan 2 ved at nedskære de planlagte skikkelser i
den nye sømodel.
De to planmodeller er derefter trukket fra den nye sømodel over eksisterende forhold.
Med baggrund i de to fremkomne differensmodeller har Orbicon herefter beregnet opgravningsvolumener for de fire omtalte scenarier, se tabel 1.
Volumen, m3
22104
54062
18374
36478

Scenarie
Plan 1 a
Plan 1 b
Plan 2 a
Plan 2 b

Tabel 1. Beregnede volumener ud fra genererede sømodeller.

Af bilag 6 og 7 ses desuden oversigtskort med angivelse af bl.a. afgravningsdybder
ved hhv. plan 1 og plan 2.
3.2.

Konsekvensberegninger for 2 scenarier
Det er valgt at analysere på konsekvenserne af hhv. scenarie 1a og 2a.
Det er således i denne opgave, efter dialog med Silkeborg Kommune, fravalgt en analyse på scenarie 1 b og 2 b, da de beregnede volumener for disse scenarier betyder,
at en afgravning vil være meget bekostelig.
Konsekvensberegningerne er foretaget ved sammenlignende beregninger for hhv. eksisterende forhold og planforhold.
Beregninger på planforhold indebærer desuden, at der ved sommersituationer er regnet med differentieret manningtal i søens tværprofiler, således at der inden for den afgravede strømrende (20 m) regnes med mindre modstand, dvs. der anvendes et højere manningtal end uden for strømrenden.
Den øgede dybde inden for strømrenden forventes nemlig at medføre mindre grødevækst. Uden for strømrenden regnes fortsat med ”eksisterende” påvirkning fra grødevækst, altså et mindre manningtal.

3.2.1

Beregningsgrundlag

3.2.1.1. Bestemmelse af Manningtal
Orbicon har ud fra måledata ved hymer-mlst. 21.11 (Kongensbro), 21.128 (Borre Å)
og 21.123 (Ans Bro) samt afstrømningsdata fra målestation 21.01 (Tvilumbro) bestemt
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manningtalserie for de to strækninger fra hhv. Kongensbro til Borre Ås udløb og Borre
Ås udløb til Tange Sø, nedstrøms Ans Bro.
Se oversigtskort i figur 25 og resultat i figur 26.

Figur 25. Oversigt over anvendte Hymer- målestationer til analyse.
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Figur 26. Mørk grøn: Manningtal fra Kongensbro til Borre Å. Lys grøn: Manningtal fra Borre Å til Ans Bro.

Orbicon vurderer umiddelbart, at særligt grunddata fra station ved Ans Bro har perioder, hvor data ikke er troværdige. De høje beregnede M-værdier kan derfor skyldes
sådanne fejlbehæftede grunddata. Generelt er det dog troværdigt, at manningtallet når
ned på omkring 8 om sommeren, både på strækningen mellem Kongensbro og Borre
Å og Borre Å og Ans Bro.
For en sommersituation anvendes derfor manningtallet 8 for eksisterende forhold samt
for planforhold uden for opgravet strømrende. Inden for strømrenden (plan) anvendes
et manningtal på 12.
For en vintersituation anvendes et manningtal på 25 i hele profilet.
3.2.1.2. Beregningsprofiler
Eksisterende forhold:
Med udgangspunkt i den model, der er lavet for øvre del af Tange Sø, har Orbicon
som beskrevet i afsnit 2.3.2 udtrukket tværprofiler for hver 20. meter. Nedstrøms den
nye model, er dette ligeledes gjort på en ældre model af søen (fra sidst i 1990érne).
Profiler fra de to sømodeller samt nyeste opmålinger af Guden Å, op - og nedstrøms
Tange Sø, udgør det samlede beregningsprofil for eksisterende forhold.
Plan 1a:
Beregningsprofilet for plan 1a er som tidligere nævnt udarbejdet ved af nedskære en
20 m bred skikkelse langs den gule linje vist på figur 24 i den nye sømodel. Den nedskårne skikkelse har et anlæg på 3 og et fald på 0,33 ‰ (svarende til regulativfald i
Gudenåen opstrøms Tange Sø). Herefter er der udtrukket tværprofiler ved samme lokaliteter som for eksisterende forhold.
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Plan 2a:
Beregningsprofilet for plan 2a er på samme vis udarbejdet ved at nedskære en 20 m
bred skikkelse langs den gule linje vist på figur 24 i den nye sømodel. Den nedskårne
skikkelse har et anlæg på 3 og et fald på 0 ‰. Herefter er der igen udtrukket tværprofiler ved samme lokaliteter, som for eksisterende forhold.
3.2.1.3. Hydrauliske data
Anvendte karakteristiske afstrømninger fremgår af tabel 2.
l/s/km2
9,4
16,6
12

Karakteristisk afstrømning
Sommermiddel
Vintermiddel
Sommer median maksimum

Tabel 2. Afstrømningerne har grundlag i data fra hymer-målestation 21.01 ved Tvillum, fra år 1986 til 2015.

Anvendte oplande fremgår af bilag 8
Der er i beregningerne anvendt et startvandspejl ved Ans Bro, st. 25.570, på 13.57 m
DVR90, svarende til gældende flodemålskote i Tange Sø.
Orbicon er bekendt med, at gældende flodemålskote er juridisk gældende for hele
Tange Sø, -helt op til Borre Å. Det fremgår både at seneste tilladelse (som ligger i ankenævn) og tidligere tilladelse. I denne opgave er det dog aftalt med Silkeborg Kommune, at der ikke regnes med gældende flodemålskote helt op til Borre Å, fordi den
øvre del af Tange Sø reelt har karakter af vandløb.
3.3.

Resultat af beregninger

3.3.1

Plan 1a
Resultat af konsekvensberegninger for plan 1 a ses af bilag 9.
I nedenstående tabel 3 er der angivet beregnede forskelle i vandspejl mellem nuværende forhold og planforhold ved udvalgte lokaliteter.
Lokalitet

Sommermiddel

Kongensbro
Borre Ås udløb
Ans Bro

ca. 5 cm
ca. 12 cm
0 cm

Sommer median
maks.
ca. 5 cm
ca. 15 cm
0 cm

Vintermiddel
ca. 3 cm
ca. 4 cm
0 cm

Tabel 3. Beregnede vandspejlsforskelle mellem eksisterende forhold og plan 1a ved 3 forskellige afstrømningssituationer.
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3.3.2

Plan 2a
Resultat af konsekvensberegninger for plan 2 a ses af bilag 10
I nedenstående tabel 4 er der angivet beregnede forskelle i vandspejl mellem nuværende forhold og planforhold ved udvalgte lokaliteter.
Lokalitet

Sommermiddel

Kongensbro
Borre Ås udløb
Ans Bro

ca. 4 cm
ca. 9 cm
0 cm

Sommer median
maks.
ca. 4 cm
ca. 13 cm
0 cm

Vintermiddel
ca. 3 cm
ca. 4 cm
0 cm

Tabel 4. Beregnede vandspejlsforskelle mellem eksisterende forhold og plan 2a ved 3 forskellige afstrømningssituationer.

3.4.

Konklusion og sammenfatning vedr. analyse af opgravning
Der er regnet på effekter af en afgravning af en 20 m bred strømrende med anlæg på
3 og med fald på hhv. 0,33 ‰ og 0‰. Opgravningsscenariet er fra Borre Ås udløb til
st. 21.690 m.
Ikke overraskende giver scenariet med 0,33 ‰ fald den største effekt. Her opnås en
beregnet reduktion af vandspejl på ca. 12 cm ved sommer middel afstrømning ved
Borre Ås udløb, og ca. 5 cm reduktion ved Kongensbro. Dette er ca. 3 cm mindre ved
Borre Å og ca. 1 cm mindre ved Kongensbro i forhold til scenariet med 0 ‰.
For øvrige resultater se tabel 3 og 4.
Scenariet med 0,33 ‰ fald vil dog også blive den dyreste løsning af de to beregningsscenarier, idet der ved denne løsning er beregnet, at der skal afgraves 22.104 m3
sand mod 18.374 m3 for det andet beregningsscenarie.
For øvrige resultater vedr. volumenberegninger se tabel 1.
Der er i forbindelse med denne analyse ikke redegjort for, hvorledes afgravning og efterfølgende håndtering af sediment kan gennemføres.
Det skal også pointeres, at der kan være udfordringer med at holde en skikkelse på en
afgravet strømrende gennem Tange Sø, da aflejret materialet kan være meget ustabilt, og at det kan være nødvendigt med løbende vedligeholdelse for at opretholde den
ønskede strømrende.

24 / 24

14 Drøftelse af håndtering af sandbanker i øvre ende af
Tange Sø
14.2 - Bilag: Bilag til notat Opmåling og analyse af sandbanker i Tange Sø
DokumentID: 6892805
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25505

Opland
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Bemærkning
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OS Voel Bæk
NS Voel Bæk
OS Gjernå
NS Gjernå
Tvilum Bro
OS Alling Å
NS Alling Å
OS Kongensbro Bro
OS Gjelå
NS Gjelå
OS Borreå
NS Borreå
Ans Bro

Gudenå OS Tange Sø
Plan 1 a og status:
Sammenligning af beregnede vandspejl (vsp).

Terræn højre
Terræn venstre
Bund Plan 1a
Ber vsp. Status, som. middel.
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Ber. vsp. Plan 1a. Som. med. maks.
Ber vsp. Plan 1a. Som. middel
Ber vsp. Status. Som. med. maks.
Bund Status

Ber. vsp. Plan 1a Vintermiddel
Ber. vsp. Status Vintermiddel

Kote i m DVR90 1:150
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Slut plan 1a og plan 2a

Åbent tilløb fra venstre
Åbent tilløb fra venstre
Skalapæl nr. 22 i venstre. 150 cm.
Borre Å fra højre
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Skalapæl nr. 21 i højre. 200 cm.
Åbent tilløb fra venstre
Åbent tilløb fra venstre

27.5

Åbent tilløb fra højre, Gjel Å
Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb
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Broudløb
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VASP

Som. Mid.: vsp (status) minus vsp (Plan1a)
22-01-2018 / GIUR ProjektID : 3039-12258

Som. Med. Maks.: vsp (status) minus vsp (Plan1a)

Vin. Mid.: vsp (status) minus vsp (Plan1a)
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Gudenå OS Tange Sø
Plan 2a og status:
Sammensigning af beregnede vandspejl (vsp).

Terræn højre
Terræn venstre
Bund Plan 2a
Ber vsp. Status, som. middel.

Bilag 10

Ber. vsp. Plan 2a. Som. med. maks.
Ber vsp. Plan 2a. Som. middel
Ber vsp. Status. Som. med. maks.
Bund Status

Ber. vsp. Plan 2a Vintermiddel
Ber. vsp. Status Vintermiddel
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Slut plan 1a og plan 2a
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VELKOMMEN TIL
TEKNIK & MILJØ ’18
FÆLLES LØSNINGER handler om, at gode løsninger findes i fællesskaber mellem kommunerne og i fællesskaber på tværs af velfærdsområderne. Der findes gode og nye løsninger, når vi arbejder på
tværs af fagligheder og i fællesskaber mellem det offentlige og det
private. FÆLLES LØSNINGER er temaet, når KL på TEKNIK & MILJØ
'18 samler kommuner og andre aktører til to dages dialog og erfaringsdeling om mulighederne i at finde løsninger i forskellige former for fællesskaber.
Behovet for FÆLLES LØSNINGER presser på inden for mange hjørner
af teknik og miljø i kommunerne. Stigende vandmængder sætter
pres på vores byer og kyster – og FÆLLES LØSNINGER skal findes i
samarbejder mellem det offentlige, virksomheder, vidensinstitutioner og borgerne. På det almene boligområde ser kommunerne på
tværs af velfærdsområderne og viser, at dialog mellem dem der bygger, dem der byplanlægger, og dem der arbejder med beboersammensætningen i udvalgte boligområder skaber de bedste løsninger.

I plenum vil vi kredse om FÆLLES LØSNINGER som tema, men på
konferencens strategiske møder kan man vælge at deltage i sessioner: Cirkulær økonomi, blandede boligområder, mobilitet, teknologispring, politikerroller, borgerinddragelse eller kundetyper i byggesagsbehandlingen.
På konferencens anden dag har deltagerne muligheden for at gå i
dybden med udvalgte fagområder inden for teknik og miljø. Vi tilbyder otte temamøder med fokus på emnerne: Omdannelseslandsbyer, kystbeskyttelse, strategisk ejendomsadministration, nøgletal
på vejområdet, klimatilpasning/beredskab, affald som ressource og
byudvikling. Endelig vil der være et forløb for de nye politikere, som
gerne vil have en lynintroduktion til teknik- og miljøområdet. Deltagerne kan vælge to ud af otte forskellige temamøder.
KL arrangerer TEKNIK & MILJØ '18 i samarbejde med Aarhus Kommune, som også er vært for konferencens 23 udflugter.
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PROGRAM
TORSDAG DEN 12. APRIL 2018

FREDAG DEN 13. APRIL 2018

08.00 Morgenkaffe i standområdet

7.00

Aktivitetstilbud for de morgenfriske
Tilvalg ved tilmelding
• Løbetur til Riis Skov
• Yoga i Dome of Visions
• Fugletur til Brabrand Sø på el-cykel

8.00

Morgenkaffe i standområdet

8.50

Aarhus siger godmorgen

9.10

Plenum oplæg

9.50

Temamøder runde 1
Se beskrivelse af temamøder på side 12
1. Landdistriktsudvikling, herunder den nye planlov
2. Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik
3. Nøgletal på vejområdet
4. Kystbeskyttelse
5. Følger
6. Strategisk ejendomsadministration – Kommunernes
ejendomme som ramme for mere velfærd
7. Affald som ressource
8. Hvordan skaber vi gode byer?

9.00

Velkomst v. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og
Miljø, Aarhus Kommune

9.10

Plenum oplæg

10.10 Strategiske møder
Se beskrivelse af strategiske møder på side 4
1. Den cirkulære kommune
2. Fremtidens lokalpolitiker
3. Blandede boligområder
4. Disruption
5. Mobilitet – Mulighederne som kommunalpolitiker
6. Kender du typen?
11.40 Pause i standområdet
12.10 Formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg
12.25 Tale v. Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister
13.00 Frokost og besøg hos stande
14.00 Kommuner i FÆLLES LØSNINGER
I Aalborg, Kolding og Fredensborg Kommune er de optaget
af, at de gode løsninger findes i fællesskaber med nabokommunerne, i fællesskaber på tværs af velfærdsområderne og i fællesskaber mellem det offentlige og det private.
Hør kommunerne fortælle om, hvordan de lykkes med
FÆLLES LØSNINGER.
15.20 Præsentation af udflugter
15.40 Udflugter
Se beskrivelser af udflugter på side 6

10.50 Pause i standområde
11.20 Temamøder runde 2
Se beskrivelse af temamøder på side 12
1. Landdistriktsudvikling, herunder den nye planlov
2. Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik
3. Nøgletal på vejområdet
4. Kystbeskyttelse
5. Følger
6. Strategisk ejendomsadministration – Kommunernes
ejendomme som ramme for mere velfærd
7. Affald som ressource
8. Hvordan skaber vi gode byer?

17.30 Hjemkomst og netværk i standområdet
12.20 Plenumoplæg og afslutning – vi ses i 2019
18.30 Velkommen til middag i standområdet
13.00 Lunchbag to-go
19.00 Aftenarrangement med spisning
01.00 Tak for i dag
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STRATEGISKE MØDER
Plads til tværfaglige emner og debat
De strategiske møder behandler tværfaglige og strategiske emner,
og der vil være plads til debat undervejs.
Tid og sted
De strategiske møder finder sted torsdag den 12. april kl. 10.1011.40 – ved tilmelding kan vælges ét strategisk møde pr. deltager.
Der er deltagerbegrænsning til møderne – først til mølle.

1. Den cirkulære kommune
Cirkulær økonomi kan indgå i kommunens strategier, planer og forsyninger, i erhvervsudviklingen, i indkøb og udbud samt byggeri og
anlæg. Der er nye rammebetingelser på vej fra EU og Staten. Kom
og bliv "klogt rundtosset". Få idéer til at skabe værdi og resultater
med cirkulær økonomi i kommunen. Vi deler viden og erfaringer
om de gode eksempler, du kan tage med hjem.
Oplægsholdere:
Maja Johannesen, research analyst hos Ellen MacArthur Foundation
Michael Damm, chef for Bæredygtighed og Udvikling, Aalborg
Kommune

2. Fremtidens lokalpolitiker
Det kommunale folkestyre er under forandring. Det gælder ikke kun
kommunernes opgaver og rolle, men også selve det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. Hvordan kan man udfylde
det politiske hverv i teknik- og miljøudvalget – med respekt for hinandens forskelligheder? Hvordan kan man organisere det politiske
arbejde på området? Og hvordan sikre man gennemsigtighed og
demokratisk forankring? Vi skal høre mere om KL's fem gode råd til
kommunalpolitikere, formuleret af og til politikere i kommunalbestyrelserne. Derudover skal vi høre om konkrete erfaringer med brugen af borgerudvalg (§17, stk. 4 udvalg) som én af vejene til et mere
involverende lokaldemokrati på miljø-, plan- og udviklingsområdet.
Oplægsholdere:
Hans Schou, byrådsmedlem i Aarhus Kommune
Arne Bisgaard, udvalgsformand i Skive Kommunes Landsbyudvalg
Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune
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3. Blandede boligområder
Med blandede boligområder (almen/privat/erhverv) kan man
skabe større mangfoldighed, tryghed og trivsel for borgerne i byen.
Det er et virkemiddel både ved initiativer i eksisterende (udsatte)
boligområder, men også når nye byområder planlægges. Hvis det
skal lykkes, stiller det krav til en politisk strategi i kommunen. Men
hvilke værktøjer har man som politiker og hvilke erfaringer har man
allerede gjort sig?
Oplægsholdere:
Claus Bech-Danielsen, professoer ved Aalborg Universitet
M.fl.

4. Disruption
Disruption eller teknologispring? Er din kommunes på vej til at blive
disruptet? Hvad er disruption i forhold til den almindelige teknologiske udvikling? Kan man forudsige disruption og bruge den til at
udvikle den kommunale opgaveløsning? Hvordan påvirkes de demokratiske processer? Kom og bliv klogere på hvordan disruption
påvirker din kommune og hør om konkrete eksempler på teknologiske muligheder, der har potentiale til disruption i en kommunal
sammenhæng.

5. Mobilitet – mulighederne som kommunalpolitiker
Som kommunalpolitiker har du en række muligheder for at påvirke
transport og mobilitet i din kommune. Dine valg kan have overraskende stor betydning for vækst og beskæftigelse i kommunen og
for især unge og ældres mulighed for at komme rundt. Mødet giver
en dig en række facts om det kommunale handlerum (og konsekvens), og vi hører om, hvordan andre kommuner aktivt har taget
bolden op, og fx tænker mobilitet sammen med andre vigtige mål
i kommunen.
Oplægsholdere:
Dorthe Nøhr, administrerende direktør i Movia
Trine Bunton, senior chefkonsulent, Transport Cities and Client
Concultancy, Rambøll
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6. Kender du typen?
Kommunernes sagsbehandlingstider og service fremhæves ofte
som væsentlige for, at virksomheder kan skabe vækst og arbejdspladser. En god dialog om, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan
processen forløber, betragtes af mange som afgørende for, at de
kan planlægge et byggeprojekt eller sætte nye miljøaktiviteter i
gang uden forsinkelse og dermed fastholde og udvide deres aktivitet. Kommunernes tilgang til service har derfor stor betydning
for, at der kan skabes og fastholdes arbejdspladser i lokalområdet.
Spørgsmålet er, om man ved at identificere servicebehovene, hos
de borgere og virksomheder, der henvender sig hos teknik og miljø,
kan styrke den enkeltes serviceoplevelse og samtidig reducere
sagsbehandlingstiden?
Oplægsholdere:
Lone Johannsen, chefkonsulent i KL
Henrik Andersen, direktør for Andersen&Partners Management
Consulting
Thomas Ritter, professor ved CBS
Mette Preisler, afdelingschef i Rudersdal Kommune
Lene Louise Buur, teamleder i Vesthimmerlands Kommune
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UDFLUGTER

Vi bestræber os på at fylde tiden ud med oplæg under transporten
– særligt på vejen ud. På vejen hjem kan du hvile ørerne, telefonere
eller tale med sidemanden.

2. Aktiv transport – win-win
Aktiv transport er motion til og fra arbejde eller uddannelse og en
god mulighed for at være aktiv i hverdagen uden at miste tid til
daglige rutiner. Flere forskningsresultater viser, at de, der benytter
sig af cyklen som transportmiddel, har signifikant lavere BMI, lavere
blodtryk og fedtprocent og lavere risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme og diabetes. Der er oveni en positiv sammenhæng mellem mental sundhed og aktiv transport. Gå med på tur i den aktive
transports tegn og hør oplæg om forbindelsen mellem mobilitetsog sundhedspolitik fra både Aarhus Kommune og Region Midt.
Turen slutter med besøg, oplæg og dialog på Centrum for velfærdsog sundhedsteknologi på DOKK1.

Praktisk information om udflugterne bliver løbende opdateret på
tilmeld.kl.dk/tm18

Guider: Gustav Friis/Teknik og Miljø, Jes Bak Sørensen/DEFACTUM og
Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg

På årets udflugter er der mulighed for at se, hvordan Aarhus Kommune arbejder med temaer som øget mobilitet, bedre byliv, cirkulær økonomi, gentænkt kommune, letbane, mangfoldig boligudvikling, kultur, erhvervsudvikling, natur, affald, teknologi, klima og
bæredygtighed.
En del af turene indebærer kortere eller længere gåture, hvorfor vi
anbefaler at tænke i praktisk fodtøj.

Gåtur / DOKK1 / Maks. 25 deltagere
1. Byliv og biler? Ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby
Flexgader, bylivsindeks og midlertidig begrønning er centrale virkemidler i den nye mobilitetsplan for Aarhus Midtby. Planen sammentænker byplanlægning og trafikplanlægning. Den skal sikre balance
mellem mobilitet og byliv og er i lige så høj grad en bylivsplan som
en klassisk trafikplan. På gåturen rundt i byens hjerte ser vi både på
udfordringer og konkrete løsninger, der forener fremkommelighed
og byliv, inden vi runder af med den nye havnefront og det robotstyrede parkeringsanlæg under DOKK1.
Guider: Morten Skou Nicolaisen og Charlotte Kjær Petersen/Teknik
og Miljø og Sander Jensen/Mejlgadekvarterets Gadelaug
Gåtur / Maks. 20 deltagere

3. Kulturhovedstad 2017 – hvad tager vi med os?
I 2017 var Aarhus Europæisk Kulturhovedstad – et år, hvor 1.400 arrangementer og events løb af stablen. Hvad kan man tage med sig
i årene frem? Hvad er legacy af 2017? Hvad har kulturhovedsåret
betydet for byen og for Teknik og Miljø? Vi tager til Salling Rooftop,
hvor Salling A/S’ direktør Marianne Bedsted byder velkommen
med en rundvisning af et nyt populært byrum 27 meter over gadeniveau. Derefter sætter vi fokus på, hvad kulturhovedstadsåret
har efterladt sig af andre fysiske spor i byen? Hvilke hensyn har entreprenører m.fl. skulle tage i forhold til, at mange skulle deles om
pladsen? Nye måder at kommunikere og arbejde med myndighedstilladelser. Hvordan man i et nyt trusselsbillede håndterer mange
mennesker i byen? Og hvordan arbejder man effektivt og smidigt
sammen med et stort korps frivillige?
Guider: Marianne Bedsted/Salling A/S, Kim Gulvad Svendsen/Teknik
og Miljø, og Susanne Hyldborg Jensen/Visit Aarhus
Gåtur / Salling Rooftop / Maks. 25 deltagere
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4. Et nyt brokvarter
Et gammelt erhvervsområde helt centralt i Aarhus er under hastig
forandring fra industri til by. Byrådet har vedtaget en udviklingsplan,
der sætter rammerne for et sammenhængende byområde, og hvor
visionen er at skabe en karré-by med intime gaderum, kontorer, butikker og et blandet boligudbud med plads til børnefamilier. Søren
Frichs Vej er trafiknerven, der bliver den nye travle bygade, mens
den grønne nerve udgøres af Ådalen og Brabrandstien. Nærheden
til naturen skal være kendetegnende for bydelens byrum med grønne facader og træer i gaderne. Kom med på rundtur, hør oplæg og
vær med til at diskutere, hvordan kommuner kan blive bedre til at
arbejde med helhedssyn i planlægningen, hvor Aarhus bl.a. vil præsentere et nyt 360 graders dialogværktøj.
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6. Genbrug og genanvendelse på Godsbanen
Vi sætter spot på cirkulære, grønne løsninger med besøg hos letbaneværkstedet og genbrugsstationen REUSE. På letbaneværkstedet
vil deltagerne få en rundtur og se, hvordan bæredygtige løsninger
er integreret på mange planer i forhold til Aarhus Letbane – fra regnvandsvask af togene til det grønne tag, der renser luften og styrker
biodiversiteten. REUSE er byens centralt beliggende gentænkte
genbrugsstation. Stedet har ca. 350 besøgende om dagen og en
omsætning på ca. 10 tons om ugen. Hos REUSE vil vi høre om, hvad
der har skabt succesen, og hvor der stadig er udfordringer ift. at
genanvende så mange ressourcer som muligt. Desuden vil vi høre
om, hvordan frivillige og borgere uden for arbejdsmarkedet inddrages og se eksempler på, hvordan stedet bruges til at undervise
skoleklasser i genbrug og upcycling.

Guider: Carsten Lützen og Helle Kallesø/Teknik og Miljø og repræsentanter fra Arkitema, Casa og Enggård

Guider: Daglig leder/Teknik og Miljø og Jens Velling/Aarhus Letbane I/S

Gåtur / Maks. 25 deltagere

Gåtur / Aarhus Letbanes værksted / REUSE / Maks. 30 deltagere

5. Når byen bliver digital
Turen går til DOKK1, hvor vi får en introduktion til nogle af de digitale
løsninger, som Aarhus Kommune arbejder med. Vi kommer til at
høre om et “smalbåndsnetværk”, som sender små datapakker over
lange afstande med meget lavt strømforbrug. Teknologien rummer
et utal af muligheder, som hidtil har været stærkt begrænsede pga.
dyre etableringsomkostninger. Derudover skal vi høre om digitale
løsninger i trafikken, som kan forbedre fremkommeligheden og
reducere CO2-udledningen. Til sidst hører vi om ”Aarhus Borgertip”
– en app og online formular, hvor borgerne kan give besked om
skader og manglende vedligeholdelse samt ”Opdag Aarhus” – en
app med tip og rutevejledninger til dem, som vil opleve Aarhus på
egen hånd.

7. Aarhus vokser – og byggesagsbehandlingen følger med
Aarhus vokser med 5.000 indbyggere om året, og det stiller krav
om mange nye boliger. Aarhus ønsker primært, at det sker ved
fortætning fremfor byudvikling på bar mark. Byggeri fortæller om
erfaringerne med at være myndighedsafdeling, når der skal bygges tættere i en eksisterende by. Hvordan sikres de mange politiske
ønsker om, at alle nye byggerier skal have høj kvalitet, gode opholdsarealer, være grønne og ikke genere omgivelserne – når der
ikke er mere plads? Hvordan opnår man projekter med spændende
arkitektur, når der ikke er juridiske hjemler i byggeloven, der handler
om god arkitektur? Hør endvidere om hvorfor og hvordan Aarhus
har gennemført en omfattende omorganisering af Byggeri og om
afdelingens løbende samspil med kunderne. Oplægget afsluttes
med rundtur på Aarhus Rådhus – Arne Jacobsen og Erik Møllers berømte funkis-bygning. Vi hører om Rådhusets historie og arkitektur
– og hører om udfordringerne ved at energirenovere den fredede
bygning, som indgår i Aa+ energirenoveringsprogrammet.

Guider: Bo Fristed/Kultur og Borgerservice samt Helle Holm Vinther
og Søren Toksvig Jensen/Teknik og Miljø
Gåtur / DOKK1 / Maks. 25 deltagere

Guider: Torben Simonsen, Ann Hamborg og Casper Sønnichsen
/Teknik og Miljø
Gåtur / Aarhus Rådhus / Maks. 25 deltagere

8

Konference
TEKNIK & MILJØ ’18

9. Liv, lys og attraktive byrum
Hvordan gør man det centrale Aarhus mere grønt, når der er mangel på plads, og der foreligger utallige ønsker til anvendelse. Vi ser
på, hvordan en af Aarhus’ centrale og markante torv er gået fra parkering til nu at rumme liv og aktiviteter, og på hvordan der skabes
liv, når kommunen giver arrangører vejledning og sparring til arrangementer og aktiviteter. På torvet præsenteres projektet Lys på
Aarhus, der skal skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan
forme og understøtte byens liv, og som er blevet en naturlig del af
bybilledet på bl.a. Bispetorvet.
Guider: Repræsentant/Schønherr, Martin Højholt, Cecilie Have
Hørlyck og Marie Overgaard Nielsen/Teknik og Miljø
Gåtur / Bispetorvet / Maks. 25 deltagere

10. Samskabelse – værdien af at frisætte byen til aarhusianerne
Aarhusianerne skaber byhaver, gadefællesskaber og andre tiltag i
byens rum. Hør hvordan Team Medborgerskab de sidste 3 år har
praktiseret og tænkt samskabelsesprocesser. Det handler om, hvordan vi udvikler byers demokrati og sociale sammenhængskraft
samt udfordrer de traditionelle samfundsroller. Vi lever i en brydningstid, hvor vi understøtter samfundets udvikling og velfærd med
afsæt i øget tilpasning og fællesskabelse. Team Medborgerskab arbejder derfor på at udvikle et evalueringsværktøj specielt designet
til frivillighed og samskabelse i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet. Redskabet synliggør sociale, kulturelle og samfundsøkonomiske gevinster og potentialer.
Guider: Pernille Villesen og Christian Brødsgaard Eschen/Teknik og
Miljø
Gåtur / Maks. 25 deltagere

8. Ren by og fremtidens skraldespand
I 2008 gik Aarhus til kamp mod skraldet. I fællesskab skulle borgere
og kommune arbejde for en renere by. Turen går forbi DOKK1, hvor
der fortælles om affald i åen og havnen (samarbejde med lokale
kajakforeninger). Turen fortsætter langs havnepladsen, videre til
Nørreport, hvor vi skal se en mur som kommunen har ”adopteret”
fra en borger. Turen tilbage går gennem Studsgade, Volden og Frederiksgade, hvor vi gør et holdt for at snakke om fremtiden skraldespand (et samarbejde mellem Aarhus og København). Undervejs
kan I høre om økonomi og tilfredshedstal, der viser at der er nedre
grænse for, hvor få midler man kan bruge på renhold – og samtidig,
hvor stor en effekt det har, når frivillige tager en tørn. Vi skal også
møde nogle kontanthjælpsmodtagere der er med til at give byen et
renholdelsesløft.

11. Sydhavnskvarteret – organisering af
fremtidens byudviklingsprojekter
Sydhavnskvarteret er et gammelt industriområde, som er under
omdannelse til et nyt og levende erhvervskvarter. Området rummer blandt andet markant kulturhistorie, kreative iværksættervirksomheder, kunstnere og en række tilbud til socialt udsatte. En del af
visionen for udviklingen er at sikre, at disse funktioner også præger
området i fremtiden. Der arbejdes derfor meget med organiseringen, og en bydelsforening er under etablering. Foreningen skal sikre
et stærkt samarbejde og partnerskab mellem aktørerne i området.
Vi møder Sydhavnsforeningen og hører om samarbejdet med Aarhus Kommune og om planerne for udviklingen af området, herunder vartegnet Kulkransporet.

Guider: Tenna Olsen/Teknik og Miljø

Guider: Steen Hestbek og Palle Feldborg Olesen/Teknik og Miljø og
repræsentant/Sydhavnsforeningen

Gåtur / Maks. 25 deltagere

Gåtur / Bylageret / Maks. 30 deltagere

Konference
TEKNIK & MILJØ ’18

12. Baller, flis og grøn omstilling – besøg Aarhus’
nye biomassefyrede kraftvarmeværk
Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18
Danmarks grønne omstilling tog i 2017 et kæmpe skridt, da det
biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus blev indviet.
Værket fyrer med halm og flis og udgør et væsentligt led i den grønne omstilling, der skal gøre Aarhus Kommune C02-neutral i 2030 og
Danmark fri af fossile brændsler i 2050. På denne tur skal vi på rundvisning og opleve det imponerende anlæg og bl.a. se de automatiske kraner, som håndterer 12 bigballer af gangen. På turen derud vil
vi høre om fremtidens fjernvarme i Aarhus og hvilke udfordringer,
byen står overfor.
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14. Lisbjerg – midt i landskabet og samtidig en del af Aarhus
Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18
Lisbjerg er blandt Danmarks største byudviklingsprojekter og har en
unik beliggenhed kun 9 km fra Aarhus Midtby. Vi kører fra Aarhus H
med den nye letbane til Lisbjerg, som skal udbygges gradvist, forventeligt over de næste 40-50 år. Fuldt udbygget kommer Lisbjerg
til at rumme op mod 25.000 indbyggere og tusindvis af arbejdspladser. Vi skal høre om udviklingsplanerne, herunder hvordan der
arbejdes med Lisbjerg som modelby for cirkulær økonomi og smart
city-principper, og hvordan vand- og jordhåndtering har spillet ind
på planerne. Herefter besøger vi boligforeningen Ringgårdens byggeri Bakkehusene, som er lavenergiboliger med en 2020-energistandard i bæredygtigt design og materialer.

Guider: Hanne Rasmussen/Teknik og Miljø
Letbane- og gåtur / Lisbjerg / Maks. 30 deltagere

Guider: Mia Hørup og Grethe Skriver Jensen/Teknik og Miljø og Palle
Jørgensen/Ringgården
Letbane- og gåtur / Lisbjerg / Maks. 30 deltagere

13. Danmarks første letbane – bæredygtig transport,
der booster erhvervsudviklingen
Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18
Aarhus Letbane binder Aarhus tættere sammen med forstæderne
og nabokommunerne og sikrer, at Aarhus kan blive ved med at
vokse og samtidig blive en endnu bedre by at bo i. Letbanens første
etape forbinder de eksisterende stationer på Aarhus Nærbane med
nye stop fra Aarhus Ø langs Randersvej til bl.a. Aarhus Universitet,
Universitetshospitalet i Skejby og Business Park Skejby. Etape 1 tilbyder dermed østjyderne en nem, hurtig og direkte forbindelse til
tusindvis af job og studiepladser. Kom på tur og hør om de forskellige etaper af letbanen i regionen og mød repræsentanter fra Business Park Skejby og VIA University til en dialog om, hvordan god offentlig transport kan skabe udvikling for erhvervslivet.
Guider: Luise Pape Rydahl og Lars Høeberg/Teknik og Miljø og Arne
Vesterdal/Business Park Skejby
Letbanetur / Maks. 30 deltagere

15. Aarhus Cykelby – smag på fremtidens cykeloplevelser
Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18
Cykeltur på elcykler fra Danmarks første cykelgader i Aarhus Midtby
til Skejby og Lisbjerg via nye og innovative supercykelstier. Deltagerne vil opleve, hvordan broer langs letbanen og serpentinersving gør
det muligt at overkomme de bakkede omgivelser, mens sansehaver
og kunst langs cykelstien gør turen til meget mere end transport.
Stop undervejs til en snak med borgere og pendlere om udfordringer og muligheder ved flere kilometer på cyklen.
Guider: Pablo Celis/Cykelby Aarhus og Sander Jensen/Mejlgadekvarterets Gadelaug
Cykeltur (elcykel) / Maks. 15 deltagere
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16. Klimatilpasning – sluse, byrum og private haver
DMI har vurderet, at Aarhus i år 2100 sandsynligvis vil opleve en generel stigning i havniveauet på op mod 80 cm. Der er knyttet store
samfundsmæssige værdier til de kystnære områder – og til Aarhus
Midtby i særdeleshed. For 10 år siden var Aarhus få cm fra først at
blive oversvømmet af en kraftig stormflod og senere af regn- og
smeltevand – oversvømmelser, der potentielt ville have medført
skader i milliardklassen. Vi tager cyklen og besøger Aarhus Å ved
DOKK1 og havnen. Her har Aarhus Kommune etableret en sluse
med pumpeanlæg, som forebygger oversvømmelser af midtbyen.
Vi kører fra havnen til Riisskov og Riisvangen, hvor alt regnvand i
fremtiden håndteres på overfladen i blå-grønne løsninger i både
det offentlig byrum og i private haver. Det kommunalt ejede forsyningsselskab Aarhus Vand fortæller om, hvordan Aarhus i de kommende år klimatilpasses med nye løsninger, hvor mange interesser
forsøges tilgodeset.

17. From trash to treasure – cirkulær økonomi
Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18
Arbejdet med cirkulær økonomi rummer både store muligheder
– men også store udfordringer. Denne udflugt vil have fokus på,
hvordan Aarhus Kommune arbejder med cirkulær økonomi og de
erfaringer, kommunen har gjort sig. Efter et indledende oplæg skal
vi – i rammerne af en genbrugsstation med cirkulær økonomi som
centralt omdrejningspunkt – høre om projektet REWARA, som på
mange måder var startskuddet til at afdække det cirkulære potentiale i Aarhus. Herefter kommer det kommunale initiativ AVA Green
på banen, som leverer produkter til den bæredygtige by fremstillet
af affald fra aarhusianerne. Vi får syn for sagen, når vi bestiger det
græsklædte tag på Moesgaard Museum, som AVA Green har leveret
vækstjorden til.

Guider: Mogens Bjørn Nielsen og Signe Iversen/Teknik og Miljø og
Anne Laustsen/Aarhus Vand

Bus- og gåtur / Moesgaard Museum og Malling / Maks. 30 deltagere

Cykeltur (elcykel) / Maks. 15 deltagere

18. En blandet by for alle – boligpolitik i praksis
Aarhus fik i 2015 sin første boligpolitik i næsten 30 år. Samtidig har
byrådet vedtaget pakken "Hjem til Aarhus", som med 400 almene
familieboliger om året frem mod 2020 skal bidrage til boligpolitikkens vision om, at ”alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god
bolig i en by med social balance”. Hvordan går det med opfyldelse
af målene? Vi tager til Psykiatrisk Hospital i Risskov, som står over
for omdannelse, ser området og hører om brugen af planlovsredskabet, som giver mulighed for at stille krav om op til 25 % almene
boliger i private udviklingsprojekter. Vi hører om AABs projekt, hvordan Aarhus Kommune søger at sikre kvalitet i almene boliger, og
om arbejdet for social mangfoldighed i byområder som helhed.

Guider: Hanne Tokkesdal og Benny Stjernholm/Teknik og Miljø

Guider: Michael Tolstrup/Teknik og Miljø og Morten Strunge/AAB
Bus- og gåtur / Psykiatrisk Hospital Risskov / Maks. 30 deltagere

19. Fysisk planlægning er erhvervspolitik!
I Aarhus arbejder vi på at understøtte fremkomsten af business innovation districts, som inden for 1-2 km2 rummer både store virksomheder, start ups, videninstitutioner og byliv. Innovation districts
udråbes ofte som en af kilderne til fremtidens vækst og velfærd. På
udflugten kører vi gennem en række af byens iværksætter- og innovationsmiljøer i centrum og langs letbanen. Udflugten giver inspiration til, hvordan man aktivt kan understøtte koblingerne mellem
mellem erhvervspolitik, fysisk planlægning og levet bymiljø.
Guider: Jan Beyer Schmidt Sørensen/Borgmesterens Afdeling og
Michael Troelsen/Teknik og Miljø
Bustur / Maks. 25 deltagere
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20. Kraner og gennembrud – nyt liv til Gellerup
Bemærk, at denne tur først slutter kl. 18
Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er i fuld gang med at
udvikle Gellerupområdet til en attraktiv og multifunktionel bydel.
Nye rækkehuse og byhuse, kollegier, erhverv og arbejdspladser
skal skabe ny kvarterer, bidrage til en spændende og blandet bydel
og sikre sammenhæng med den omkringliggende bystruktur. De
fysiske forandringer begynder at kunne ses i området, og de første
private byggerier er på vej op. Vi bevæger os gennem området,
snuser til Aarhus Kommunes nye kontorbyggeri i området og slutter i Aarhus Kommunes og Brabrand Boligforenings infohus, hvor vi
hører om arbejdet med helhedsplanen, herunder midlertidige tiltag
og faciliteter for iværksættere.

22. Helhedsorienteret energirenovering med glade brugere
– det er godt for (næsten) alt! Og så kan du gøre det selv …
Her er mulighed for at komme tæt på Danmarkshistoriens største
kommunale energirenoveringsprojekt, Aa+. Turen starter med en
generel introduktion til Aa+ projektet, og herefter vil der være rundvisning på Rundhøjskolen, som har gennemgået en omfattende
energirenovering under Aa+ projektet. I rundvisningen er der fokus
på helhedstankegangen bag energiprojektet. Borgere, brugere, skolen, udførende rådgivere og virksomheder vil fortælle om deres deltagelse i projektet og hvordan det har påvirket deres dagligdag. Aa+
energirenovering gennemføres på alle størrelse og typer bygninger,
og projektkonceptet er fuldt skalerbart. Se mere om projektet på
aarhus.dk/aaplus.

Guider: Trine Kyed/Borgmesterens Afdeling, Ole Bech, Brabrand Boligforening, Heidi Frostholm Holch/Kultur og Borgerservice og Stephen
Willacy/Stadsarkitekt i Aarhus

Guider: Karen Margrethe Høj og Jakob Kaiser/Teknik og Miljø
Bustur / Rundhøjskolen / Maks. 30 deltagere

Bus- og gåtur / Maks. 30 deltagere

21. Rewilding – kan det blive vildere?
Oplev Geding-Kasted Mose, hvor der på 150 ha er skabt en ny,
bedre og mere sammenhængende natur. Vi hører om mosen, der
gøres ”selvforvaltende” og mere dynamisk, fordi den vilde natur
fremmer biodiversiteten. Vi ser helårsgræsningen med galloway
kvæg, vandbøfler og vildheste i én stor indhegning. Rewilding.dk
fortæller om arbejdet som dyreholder og ansvarlig for den daglige
drift i Kasted Mose. Det kommunalt ejede forsyningsselskab Aarhus Vand supplerer med fortællingen om Kasted Værket og drikkevandsbeskyttelsen i området. På busturen hører vi bl.a. om den
omfattende baseline kortlægning af biodiversiteten i området, hvor
der er fundet 27 rødlistede arter og 39 nye arter for Danmark.
Guider: Lars Eg Hoppe/Teknik og Miljø, Peer Ravn/Rewild.dk og Bo
Vægter/Aarhus Vand
Bus- og gåtur/Kasted Mose (gummistøvler eller lignende anbefales) /
Maks. 25 deltagere

23. Byliv, der betaler sig
Tusindvis af nye indbyggere flytter hvert år til Aarhus. De søger mod
centrum – til det pulserende byliv og de urbane fællesskaber. Det
samme gør private virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner. Men hvordan skabes rammerne for det gode byliv? Skal vi stille
krav til de lokale byudviklere eller gå i dialog med dem? Hvordan
kan vi anvende midlertidige aktiviteter strategisk til at skabe identitet i nye byområder? Disse spørgsmål og mange flere tages op til
debat i et indledende oplæg omkring, hvordan Aarhus som kommune arbejder med byudvikling. Efter oplæg og debat i Dome of
Visions tager vi en tur til Aarhus Ø og diskuterer læringspunkter og
erfaringer.
Guider: Bente Lykke Sørensen / Teknik og Miljø og developer Rune
Kilden
Bustur / Dome of Visions / Aarhus Ø / Maks. 30 deltagere
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TEMAMØDER
Temamøderne går i dybden med specifikke og aktuelle emner, hvor
deltagerne via oplæg og dialog med videnspersoner inden for området kan dele erfaringer, få viden og inspiration med hjem til brug i
egen kommune.

2. Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik
Temamødet er en dobbeltsession især målrettet kommunalpolitikere, der er nye på teknik- og miljøområdet. Der gives en generel
introduktion til området med fokus på:

Vælg 2 møder på dag 2
Temamøderne ligger på dag 2, fredag den 13. april 2018, og hver
deltager skal tilmelde sig 2 temamøder ved tilmelding. Der er deltagerbegrænsning på møderne – først til mølle.

•• De vigtigste aktuelle politiske temaer – nu og fremadrettet.

1. Landdistriktsudvikling, herunder den nye planlov
Hvordan skaber vi nyt liv i vores landsbyer? Er det gode liv på landet
endegyldigt forbi og skal vi bare overlade landområderne til landbrugsproduktion, vindmøller og natur? Eller er der – nogle steder
– et grundlag for fornyet bosætning? Hvad kræver det i så fald af os
som kommunalpolitikere? Og af de lokale borgere, som ønsker at
bevare lige netop deres landsby? Hvor skal vi understøtte en udvikling, og hvor er der behov for en grundig forventningsafstemning
med vores borgere om fremtidsperspektiverne? På temamødet
kommer vi også ind de nye muligheder i planloven.

•• Hvilke roller kommunalpolitikere kan og skal spille i dag?

Oplægsholder:
Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune

•• Hvad er stort, og hvad er småt? Vi skal drøfte kommunernes
handlerum og mulighederne for på teknik- og miljøområdet at
sikre gode rammer for vækst og udvikling?

•• Hvordan man sikrer det bedst mulige samspil med borgere, virksomheder og andre lokale aktører og skaber fælles resultater?

3. Nøgletal på vejområdet
Vejområdet med alle dets veje, stier, fortove, broer, belysning, gadefejning og snerydning koster kommunerne 5 milliarder kr. om året
til drift og vedligeholdelse. Opgaverne har kommunerne godt styr
på, men når kommunerne skal sammenligne økonomien i opgaverne kniber det. Derfor satte 17 kommuner og KL sig i 2017 sammen og definerede 10 nøgletal med enheder og beskrivelse af serviceniveau i projekt Nøgletal på vejområdet. I 2018 vil vi om muligt
have alle kommuner med, for så begynder vi at kunne se effekter
af forskellige samarbejder, kontrakter og fælleskøb. To kommuner
vil præsentere, hvordan de har brugt nøgletallene i forvaltningen og
politiske udvalg. KLs Økonomiske Sekretariat fortæller om vigtigheden af solide nøgletal for at kunne påvirke den politiske dagsorden.
Moderator:
Tom Elmer Christensen, KL
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4. Kystbeskyttelse
Kommunerne overtager i 2018 myndighedsopgaven om kystbeskyttelse. I dette møde afprøver vi kommunernes nye myndighedsopgave. Efter en introduktion til opgaven deler vi forsamlingen
i hold, der hver især har rollen som teknisk udvalg i en kystkommune. Holdene gennemfører et rollespil: Udvalgene får forelagt en
sag, som de drøfter og beslutter. Efter beslutningen får udvalget
lejlighed til at forklare beslutningen over for en journalist fra lokalpressen.

7. Affald som ressource
Nye kommunale affaldsplaner skal udarbejdes og vedtages i 2018.
Kom og bliv klædt på til strategisk affaldstænkning: Borgerinddragende processer til affaldssortering, tværgående samarbejder mellem kommuner og affaldsselskaber, smarte affaldsløsninger, undervisning på institutioner giver gode vaner i husstanden, indsamling
af organisk affald, hvad virker i etageejendomme, parcelhuse og
sommerhuse, hvordan fremme kommunen direkte genbrug? Kort
sagt: Hvad kan kommunen gøre for at forankre ressourcedagsordenen?

5. Skybrud og storm rammer din kommune
Hvordan skal kommune, redningsberedskab og vandforsyning m.fl.
agere og samarbejde i forbindelse med hændelser som følge af
klimaændringer. Gennem et situationsspil skaber vi opmærksomhed på det samspil, der skal være mellem aktørerne ved den akutte
hændelse og den langsigtede klimatilpasning. Temamødet foregår
som et situationsspil med efterfølgende dialog.

Oplægsholder:
Ole Morten Petersen, direktør i Dakofa

Moderator:
Jonas Kroustrup, projektleder i Chora Connection

6. Strategisk ejendomsadministration
– kommunernes ejendomme som ramme for mere velfærd
Kommunerne ejer tusindvis af bygninger og bruger hvert år over
15 mia. kr. på at drive og vedligeholde sine ejendomme. Kommunernes bygninger udgør de fysiske rammer for størsteparten af al
kommunal aktivitet, og udviklingen af bygningernes funktionalitet
og tilstand er derfor en vigtig forudsætning for udviklingen af den
kommunale service og velfærd i en tid, hvor der er pres på kommunernes ressourcer. Der er et kæmpe potentiale for at kommunerne
kan løfte store velfærdsudfordringer gennem en strategisk tilgang
til rollen som bygningsejer. Men det er samtidig et vilkår for de
kommunale beslutningstagere, at der er mange og stærke interesser i brugen af de kommunale bygninger, som gerne vil udfordre de
konkrete tiltag der ligger i en ejendomsstrategi. På temamødet vil
vi beskæftige os med vilkårene for, at de kommunale beslutningstagere kan træffe og gennemføre strategiske beslutninger for kommunens ejendomme; hvad er vigtigt, og hvordan kan forvaltningen
understøtte beslutningsprocessen?
Oplægsholder:
Peter Bjerre Mortensen, professor ved Institut for Statskundskab,
Aarhus Universitet

8. Gode byer – hvor og hvordan vil vi bo?
Personlige ønsker og valg samt de generelle samfundstendenser er
udslagsgivende for, hvor vi bosætter os. Det stiller store krav til en
skarp bosætningsstrategi og de nødvendige politiske prioriteringer
i en langsigtet kommunal planlægning. Boligøkonomisk Videnscenter står bag en ny analyse, der hjælper med at indkredse tendenser
og forskydninger i vores bosætning. Direktør Curt Liliegreen fortæller indledningsvis om SMILE og giver eksempler på den udvikling i
bosætningen, der tegner sig frem til 2040. To politiske beslutningstagere giver en replik på oplægget. Vi diskuterer herudfra, hvordan
vi praktisk planlægger for at skabe de gode byer.
Oplægsholder:
Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted
TEKNIK & MILJØ ’18 afholdes den 12.-13. april 2018 i
Aarhus på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Pris
Kommuner:
Kr. 4.950,-

Tilmelding
Link til tilmelding findes på KL’s hjemmeside tilmeld.kl.dk/tm18.
Tilmelding åbner den 27. februar 2018 kl. 12.00. Tilmeldingsfristen
er den 26. marts 2018

Øvrige deltagere:
Kr. 6.950,-

Ved tilmelding vælges 1 strategisk møde, 1 udflugt og 2 temamøder samt om man ønsker en lunchbag to-go med sig hjem, efter
konferencen er slut. I forbindelse med tilmelding er det endvidere
muligt at bestille hotel.

Parkering
Der er mulighed for parkering ved konferencestedet, Radisson Blu
Scandinavia Hotel.

Alle spørgsmål vedr. tilmelding (valg af strategisk møde, udflugter,
temamøder) bedes rettet til tm18@kl.dk eller 3057 0790

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeld dig, læs mere og hold dig løbende opdateret på programmet
på tilmeld.kl.dk/tm18

Spørgsmål vedr. hotel bedes rettet direkte til Kongreskompagniet
på tm18@kongreskompagniet.dk eller telefon 8629 6960
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