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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2017-06768

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på
bevillingsmålene for bevilling 81 Natur og Miljø for 2017
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2017-01008

Resume
Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 81
Natur og Miljø for 2017.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
1. Bevillingsmål for bevilling 81 Natur og Miljø
Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 81 Natur og Miljø
for 2017 fremgår af tabel 1.
Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2017
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2017
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2017
Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 81 Natur og Miljø
Bevillingens mål
Endelig opfølgning
De kommunale skove
skal tilgodese mange
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Der er i løbet af året lavet flere tiltag for at fremme
biodiversiteten i skovene. Der er f.eks. ryddet flere mindre
områder med tilgroet hede og efterladt mere dødt ved i

Smiley



forskellige
brugergruppers ønsker
og tilbyde
passende faciliteter til
bevægelse og ophold
i naturen. Biodiversiteten
i de kommunale
skove øges.
Større grad af
borgerinddragelse og
frivillighed i forhold til
drift og øvrig
udnyttelse af grønne områder.

Omklassificering af
vandløb. Revision af
vandløbsregulativer og
vedligeholdelsesforskrifter herunder
for
Gudenåen.
Der arbejdes på at nå
målene i de
Kommunale
naturhandleplaner, såvel
de
nugældende som de
kommende.
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skovene.
I forhold til faciliteter arbejdes der for flere MTB-faciliter i de
kommunalt ejede skove. Ligeledes forsøges det at højne
standarden på adgangsforholdene til skovene og naturen.

Frivilliges initiativer i forhold til udnyttelse af de kommunale
områder understøttes bedst muligt.
Der er en række løbende aftaler med borgere og foreninger
om pleje og vedligehold af kommunale arealer. Formålet er
enten at arealet skal kunne rumme en konkret aktivitet eller
for at opretteholde en højere standard, end det som
kommunen kan levere.
Ligeledes er der mere enkeltstående projekter. Et eksempel
er etablering af trappe mv. i kommunal skov tæt på Gjern by.
Anlægsarbejdet er udført af lokale frivillige, og kommunen har
bidraget med materialer.
Vedligeholdelsesforskrifter for private vandløb er vedtaget, og
langt de fleste omklassificeringer er gennemført. Arbejdet
med at revidere vandløbsregulativerne pågår, og må
forventes at tage flere år.



Der indgås fortsat aftaler med private lodsejere om ny natur i
henhold til handleplanerne, og driften af natur udenfor Natura
2000 fortsætter, ligesom driften af naturstier og
friluftsfaciliteter.





3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af
drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling
81 Natur og Miljø
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2017-01008

Resume
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på
bevilling 81 Natur og Miljø

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 81 Natur og Miljø tages til efterretning

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af
overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018”,



at overførsel af driftsbeløb på i alt 104.500 kr. godkendes
at anlægsoverførsler på i alt 7.714 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og
overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og
decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.
På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til
2018.
En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget
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Regnskab
Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 81 Natur og Miljø
Serviceudgifter
Drift
1.000 kr.

A
Oprindeligt
Budget
2017
8.776
8.776

B
Bevillingsændringer

Centrale udgifter
961
Bevilling 81 Natur
961
og Miljø i alt
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

C
Korrigeret
Budget
2017
9.737
9.737

D
Regnskab
2017

E
Afgivelse
(C-D)*

9.633
9.633

104
104

Driftsoverførsler
På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i
tabel 2.
Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 81 Natur og Miljø
Drift
Overførsel
Evt. kommentar
1.000 kr.
Naturforvaltningsprojekter
-53
Skove
-13
Vedligeholdelse af vandløb
265 Ekstra ordinær bevilling til
konsulentbistand, opmåling,
analyse af sanbanker i Tange
sø/Gudenåen. Opgaven
forsætter i 2018
Øvrige planlægning,
123 Overskud fra 2016
undersøgelse, tilsyn mv.
Diverse udgifter og indtægter
-218 Med den budgetterede
stigning i taksten for
rottebekæmpelse forventes
det, at underskuddet vil
forsvinde i løbet af år 2019.
I fremtiden forventes en
stigning i udgifterne til
forebyggelse samt giftfri
rottebekæmpelse. Investeringerne kan tilpasses i
forhold til indtægterne.
Centrale overførsler i alt
104
Anlægsoverførsler
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Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel
3.
Tabel 3. Anlægsoverførsler for bevilling 81 Natur og Miljø
Drift
1.000 kr.
Projekter og kortlægning af
beskyttede dyrearter
Projekt Friluftsliv på Odden i
Silkeborg – Madpakkehus
Renovering af trækstien

Overførsel

Evt. kommentar
125.000

220.000
-227.000
47.000

Istandsættelse af jernbanebro
over Funder Ådal ved
Harbovad
Rågekampagne 2017-2019

344.000

Etablering af rekreative stier
ved Hedevej i Fårvang

300.000

Udbygning af eksisterende
publimumsfaciliteter langs
Gudenåen

200.000

Pulje til kortlægning og
naturprojekter for bilag IV
arter 2017

299.000

Undersøgelse og planlægning
af sti ved Gubsø

600.000

Naturgenopretningsprojekter
for Stenholt Mose

1.338.000

Realisering af projekter i
Natura 2000-planerne, 1.
planperiode

2.136.000
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143.000

Restbeløb anvendes til
allerede udførte/planlagte
vandhuller, som er udskudt
fra 2017 til 2018.
Restbeløb, som kan indgå,
hvis det lykkes
Naturstyrelsen at skaffe flere
midler til strækningen nord
for Svostrup Kro
Restbeløbet anvendes i 2018
til et nyt trædæk på broen.
Bevilling fra 2017 benyttes
også i 2018-2019 til bl.a. at
nedtage rågereder.
Grundet det meget våde vejr
i 2. halvår af 2017, har det
ikke være muligt at
igangsætte anlægsarbejdet.
Stier etableres i 2018.
Beløbet anvendes i 2018 til
indkøb og opsætning af
toiletbygning ved
Ludvigslyst.
Beløbet anvendes til
undersøgelse af bilag IV
arter, samt forbedring af
levesteder for bilag IV arter.
Kan først igangsættes når
Vejdirektoratet har lavet
endelige aftaler med
lodsejere i området vedr.
erstatningsnatur.
Forhandlinger pågår.
EU-projektet slutter ved
udgangen af 2018. Der vil
evt. være omkostninger i
både 2018 og 2019. Derfor
overføres midlerne. Evt. skal
nogle af de uforbrugte midler
betales tilbage til EU.
Der mangler stadig projekter
fra 1. planperiode f.eks. i
form af udlæg af ny natur.
Der arbejdes på at finde

Realisering af projekter i
Natura 2000-planerne, 2.
planperiode
Opmåling af vandløb
Vand- og klimaplan

Centrale overførsler i alt

Bilag
1 (Bevillingsændring bevilling 81 - 6914694)
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987.000
53.000
1.149.000

7.714.000

egnede arealer og
interesserede lodsejere.
2. planperiode løber til 2021.
Midlerne skal derfor
overføres
Projektet forsætter i 2018
Arbejdet med
spildevandsplan,
vandforsyningsplan og
vandløbsregulativer er
igangsat. Arbejdet forløber
over flere år og suppleres af
bla. Varmeplanen.

4 (Offentlig) Høring vedr. justering af ejerstrategi for
Silkeborg Forsyning
Sagsbehandler: Dr 12865
SagsID: EMN-2018-01038

Resume
I forbindelse med oprettelsen af Silkeborg Forsyning A/S, som et selvstændigt aktieselskab i
2008, vedtog byrådet en ejerstrategi for selskabet. Strategien fastlægger på et overordnet
niveau kommunens strategiske målsætninger for selskabet. Den er senest justeret i 2013, og
Økonomi- og Erhvervsudvalget har 20. februar 2018 drøftet forslag til en revideret
ejerstrategi, som sendes til høring i Klima- og Miljøudvalget inden videre godkendelse.

Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at udvalget høres om det justerede forslag til ejerstrategi for Silkeborg Forsyning.

Beslutning
Klima- og Miljøudvalget vil anbefale,
at der formuleres et ønske om en større fokus på CO2 neutralitet,
at der skal afholdes mindst 2 møder med Klima- og Miljøudvalget i hver valgperiode,
at Silkeborg Forsyning A/S skal fremlægge et CO2 regnskab for selskabets aktiviteter.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Udvalgsmedlem Peter Sig Kristensen, Enhedslisten begærede i februar 2018 en sag på Klimaog Miljøudvalget om samme ejerstrategi. Han er indforstået med, at der kun vedlægges denne
ene nye sag om ejerstrategi for Klima- og Miljøudvalget.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med oprettelsen af Silkeborg Forsyning A/S, som et selvstændigt
aktieselskab i 2008, vedtog byrådet en ejerstrategi for selskabet. Strategien fastlægger på et
overordnet niveau kommunens strategiske målsætninger for selskabet, mens den konkrete
udmøntning af en ejer strategi skal varetages af selskabets bestyrelse og ledelse via en
forretningsstrategi.
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Ejerstrategien er bygget op omkring Silkeborg Kommunes fire værdier; Dialog, Kvalitet,
Dynamik og Sammenhæng. I strategien præciseres kommunens forventninger om
forsyningssikkerhed, gensidig informationspligt, effektiviseringer, sammenhæng til
kommunens politikker og planer, miljøprofil, attraktiv arbejdsplads m.m.
I forbindelse med revision af strategien i 2013 blev der lagt øget vægt på samarbejdet og
sammenhængen mellem kommune og selskab vedrørende politikker, strategier og planer
mv. og på selskabets miljøprofil. Endvidere blev afsnittet vedrørende bestyrelsens
kompetenceprofil udbygget.
Der forelægger nu et forslag til opdatering af strategien, og de foreslåede ændringer vedrører
primært præciseringer og justeringer af dialogen mellem Silkeborg Forsyning og Silkeborg
Kommune på både administrativt og politisk niveau.
Derudover er tilføjet en formulering om, at Silkeborg Kommune gerne ser, at selskabet
fremlægger et årligt CO2 regnskab for selskabets aktiviteter.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 20. februar 2018 behandlet forslag til justeret
ejerstrategi og besluttet at fremsende forslaget til høring i Klima- og Miljøudvalget inden videre
godkendelse.

Bilag
1 (Udkast til justeret ejerstrategi for Silkeborg Forsyning februar 2018 - efter ØKE behandling 6948450)
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5 (Offentlig) Beslutning om miljøkonsekvensrapport for
nyt idrætsanlæg i Sydbyen
Sagsbehandler: DR23426
SagsID: EJD-2017-05749

Resume
Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Silkeborg Kommune, har VVM-ansøgt om etablering af et
idrætsanlæg på den gamle stadiongrund i Silkeborg. På baggrund af sagens oplysninger
vurderes der ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering af projektet,
og dermed, at der heller ikke er grundlag for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
-

at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for et nyt idrætsanlæg på den gl.
stadiongrund i Silkeborg.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Silkeborg Kommune, har VVM-ansøgt om etablering af et
idrætsanlæg på den gamle stadiongrund i Silkeborg.
Projektet er ansøgt i henhold til Bek. af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Projektet er screenet for, om der er væsentlige miljøpåvirkninger
ved realisering af det. På baggrund af screeningen træffes en afgørelse om, hvorvidt der skal
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.
Bilag:
1. Udkast til VVM-afgørelse
Projektet
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Projektet er planlagt etableret i et område, der er omfattet af Lokalplan 10-027, Boliger og
boldbaner på stadiongrunden i Sydbyen, vedtaget af Byrådet, juni 2017.
Projektet omfatter etablering af to kunstgræsbaner til kamp- og træningsformål. Omkring
kunstgræsbanerne etableres et 4 meter højt boldhegn. På ydersiden af boldhegnet ud mod
boligerne etableres en 2-3,5 meter høj støjafskærmning i et ikke-transparent 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.
Vurdering
Det vurderes, at der samlet set ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med
realisering af projektet og det vurderes dermed, at der ikke skal udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport. Vurderingen uddybes herunder.
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.
Lys
I forbindelse med miljøvurdering af lokalplanen er det dokumenteret, at lysanlægget der skal
etableres på banen, kan overholde kravet til lysspild på 10 lux på alle facader af eksisterende
og planlagte boliger. Lysanlægget, der skal etableres på idrætsanlægget, vurderes derfor ikke
at bidrage med væsentlig miljøpåvirkning.
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 dispenserer i forhold til antallet af master.
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En forudsætning for afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport er,
at lysanlægget kan overholde 10 lux på alle facader - både eksisterende og planlagte. Også
selv om der dispenseres i forhold lokalplanen mht. til antallet af lysmaster.
Vand
Beregninger har vist, at drænvandet fra kunstgræsbanen kan overholde miljøkvalitetskriterier
for overfladevand. Der skal udarbejdes 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
Støjbelastning i forbindelse med brug af banerne er beregnet til ikke at ligge over 55
dB(A). Rambøll har udarbejdet en rapport om støj fra fodboldanlæg for Københavns Kommune,
”Kløvermarksrapporten”. I rapporten vurderer Rambøll, at et støjniveau på 55 dB(A) er
acceptabelt for omgivelserne. Miljø- og Fødevareklagenævnet henviser i deres afgørelser til
denne rapport.
I forbindelse med projektering af anlægget er støjreducerende tiltag vurderet og der
etableres støjafskærmning rundt om banerne til at reducere støjen. Det er dokumenteret at
støj fra anvendelse af anlægget kan overholde 55 dB, når der opføres en støjskærm, der er
mellem 2 og 3,5 m, som angivet i lokalplanen.
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 at være så store, at det kræver særlige
foranstaltninger.
Bemærkninger i høringsperioden
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 køber 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 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.”
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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 idrætsanlæg med 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.

Borgerinddragelse
Udkast til VVM-afgørelse har været i høring hos de naboer, der har matrikler, som grænser op
til idrætsanlægget.

Bilag
1 (UDKAST - Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbaner i Sydbyen - 6957620)
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6 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af
bebyggelsesplan for et boligområde ved Nordre
Højmarksvej i Balle
Sagsbehandler: dr28733
SagsID: EMN-2017-04791

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplan for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle.
Der er udarbejdet en miljøscreening, der ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes
miljøvurdering, idet udfordringer i projektet er håndteret i planlægningen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at der ikke udarbejdes miljøvurdering af bebyggelsesplanen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af grundejeren fremsendt en bebyggelsesplan for i alt 94 boliger fordelt
på 22 åben-lav boliger på ca. 800 m2 store grunde og 72 tæt-lav boliger på mindre grunde.
Området ligger inden for kommuneplanramme 12-B-14, som udlægger arealet til boligområde.
Bebyggelsesplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår de
mindre grundstykker mod Nordre Højmarksvej, i det sydøstlige hjørne, som grundejer
påtænker at købe af Silkeborg Kommune. Dette areal er ikke kommuneplanlagt, hvorfor der
sideløbende med lokalplanen skal udarbejdes forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 20172028 for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og
lokalplanen.
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Bebyggelsesplanen indeholder en variation af bebyggelsestyper, som kan være med til at
tiltrække en blandet beboersammensætning. Området har en meget kuperet topografi med to
naturområder, der positivt bidrager til det nye boligområde. Disse naturområder, som er
beskyttede efter naturbeskyttelsesloven, sikres og indgår som et vigtigt landskabeligt element
i bebyggelsesplanen.
Der vil enkelte steder ske terrænregulering omkring bebyggelsen i forbindelse med
anlægsfasen, men ellers fastholdes det omkringliggende og eksisterende terræn.
Overskudsjord vil blive anvendt til etablering af støjvold.
Der er udført støjberegninger, der viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, når der
foretages støjdæmpende foranstaltninger – en støjvold på 3,5 meter mod Nordre Højmarksvej
og en støjabsorberende skærm på 2,5-2,75 meter mod indkørslen til området. Da vil
vejtrafikstøjniveauet på de udendørs opholdsarealer og på boligfacaderne ikke overstige
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB inden for de udlagte parceller.
Miljøvurdering
Bebyggelsesplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplanen. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag.
Samlet vurdering af screening
Det fremgår af screeningen, at det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for trafikstøj kan overholdes. Det er således en forudsætning for screeningen,
at dette er tilfældet.
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På baggrund af screening og forudsætning om overholdelse af grænser for trafikstøj, vurderes
det, at planen ikke antages at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planen vurderes derfor
ikke at skulle miljøvurderes.

Borgerinddragelse
Der er mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger.

Bilag
1 (Bebyggelsesplan 1-1000 - 6962559)
2 (Miljøscreeningsskema - 6942282)

Side 18

7 (Offentlig) 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
Sagsbehandler: Dr28651
SagsID: EMN-2017-05077

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes miljøvurdering
af forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2018 og forslag til lokalplan 31-003 for et
område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern.
Der er foretaget en miljøscreening, som ikke giver anledning til, at der skal foretages
miljøvurdering.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
•

at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.
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Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Planforslagene giver mulighed for, at bygninger og arealer ved den tidligere materialgård og
genbrugsplads sydvest for Gjern kan anvendes til landbrugsmuseum eller andre tilsvarende
udstillings- og formidlingsaktiviteter med et musealt sigte.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,2 ha med ca. 1.200 m2 eksisterende byggeri/haller.
Planområdet er i forvejen omfattet af lokalplan 2.44 fra 2006, der omfatter er 124 ha stort
areal til ferie- og fritidsformål syd for Gjern.
Planområdet er V2-kortlagt pga. jordforurening fra en tidligere smørregrav samt områdets
tidligere brug som materielgård/genbrugsplads. Inden området tages i anvendelse til
museumsformål, skal det overfor Silkeborg Kommune kunne dokumenteres, at inde- og
udeklima ikke vil blive påvirket væsentligt af forureningen, samt at der ikke er risiko ved
kontakt med jorden. Indretning af museum forudsætter en forudgående tilladelse fra Silkeborg
Kommune efter jordforureningsloven.
I forbindelse med planlægningen er der efter planlovens § 23 indkaldt idéer og forslag til
planlægningen. I et høringssvar bemærkes, at området er fredskovspligtigt - og hvis det ikke
genetableres til skov – må der på anden vis kompenseres for naturtabet.
Gældende lokalplan 2.44 fra 2006 beskriver, at materielgård og genbrugsplads alene skal
kunne anvendes til naturområde, når aktiviteterne ophører. Den aktuelle planlægning giver
mulighed for en fremtidig anvendelse til udstillingsformål, og der er ikke her forudsat
kompenserende naturforbedrende tiltag uden for planområdet.
Høringssvar kan ses på lokalplansiden under ”Kommentarer”.
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af planforslagene efter miljøvurderingsloven. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at planlægningen ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport, idet
den udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og ikke vurderes at
have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.
Planforslagene kan ses her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=31753, hvor
høringssvar kan ses under ”Kommentarer”. Screeningsskema er vedlagt som bilag til
dagsorden.
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Borgerinddragelse
Det er med en frist på 4 uger muligt at påklage afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes
miljøvurdering.

Bilag
1 (Screeningsskema - 6942297)

Side 21

8 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af forslag til
bebyggelsesplan for et nyt boligområde i forlængelse af
Magnolievej i Salten
Sagsbehandler: DR20218
SagsID: EMN-2018-00278

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering for
bebyggelsesplan til et nyt boligområde i forlængelse af Magnolievej i Salten.

Områdets placering mellem Them, Frisholm og Knudlund
Der er udarbejdet en miljøscreening, der ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes
miljøvurdering, idet udfordringer i projektet kan håndteres i planlægningen.

Side 22

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har modtaget en bebyggelsesplan for et nyt boligområde i forlængelse af
Magnolievej i Salten på matr. nr. 7hi Salten By, Them, der fremstår som et dyrket
landbrugsareal.
Området er på 3,6 ha, og området skal indrettes med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.
De sydligste ejendomme, der vil grænse op til den eksisterende by og de, der kommer til at
ligge 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.
Der udlægges et fællesområde centralt i bebyggelsen med en sti fra den nordlige boligvej til
den sydlige. Det fremgår, 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.
Miljøvurdering
Bebyggelsesplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering
af planer og programmer.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
Samlet vurdering på screening
Lokalplanområdet ligger delvis i et område, der er udpeget som et nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI), der tillige er indsatsområde for grundvand.
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.

Borgerinddragelse
Der er mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger.
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Bilag
1 (Screeningsskema for planer Salten 20022018 - 6941178)
2 (2018 02 05 situationsplan salten 05022018 - 6916821)

Side 24

9 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 25
til Kommuneplan 2017-2028
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2018-01006

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering af forslag
til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028. Der er udarbejdet en miljøscreening, som ikke
giver anledning til, at der skal foretages miljøvurdering, idet der er tale om mindre ændringer i
anvendelsen af området i forhold til eksisterende planlægning.
Screeningsskemaet er vedhæftet.

Det skraverede areal indenfor den blåstiplede linje angiver en ny kommuneplanramme, hvor
der vil være mulighed for tæt-lav bebyggelse

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at der ikke igangsættes en miljøvurdering af planen.

Beslutning
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Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Området i dag
Hvinningdalvej 1A/1B fremstår i dag fuldt udbygget med to nye huse. Vestre Ringvej 33
fremstår i dag med en ældre beboelsesejendom med tilhørende garageanlæg. I nærområdet
findes bl.a. mindre erhvervsejendomme, pizzeria, tankstation samt blandede boligområder
med parcelhuse og rækkehuse.
Lovgivning
Ejendommene er beliggende i kommuneplanramme 10-B-66 udlagt til åben-lav bebyggelse. I
kommuneplanrammen er det bl.a. angivet, at ingen grunde må udstykkes mindre end 700 m2.
Ansøgningerne
De to huse beliggende på Hvinningdalvej 1A/1B kan hver især opdeles i to boliger. Ved at
ændre matrikelstrukturen kan der således fremstå fire tæt-lav boliger. Det er ikke muligt for
ejeren at udnytte alle fire boliger inden der er vedtaget et kommuneplantillæg, som giver
mulighed for tæt-lav bebyggelse.
Naboejendommen Vestre Ringvej 33 har fremsendt ønske om bebyggelse med to dobbelthuse
(fire boliger), som ligeledes kræver et kommuneplantillæg med mulighed for tæt-lavbebyggelse.
Den nye kommuneplanramme vil omfatte de tre adresser og støde op til
kommuneplanrammerne 12-B-64 og 12-B-69 med tæt-lav/blandet bebyggelse. Derved bliver
der mulighed for at skabe et sammenhængende område med tæt-lav bebyggelse.
Miljøvurdering
Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til
kommuneplantillægget idét planen kun medfører mindre ændringer i anvendelsen af området.

Borgerinddragelse
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der holdes en 2 ugers forudgående høring om
kommuneplantillægget, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning.
Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 vil blive fremlagt i offentlig høring i 4
uger.

Bilag
1 (Screeningsskema for planer_tillæg 25 - 6940767)
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10 (Offentlig) Godkendelse af miljøvurdering af forslag til
kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 13-019
for Erhvervskorridoren i Gødvad
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2017-06332

Resume
Godkendelse af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan
13-019 for Erhvervskorridoren i Gødvad.

Der er på baggrund af en miljøscreening af planforslagene truffet afgørelse om, at der skal
udarbejdes miljøvurdering, idet planforslagene muliggør højere byggeri end i gældende
kommuneplanrammer, jf. kommuneplanens retningslinje B6.
Planforslagene miljøvurderes på skygge- og indbliksgener samt byggeriets sammenhæng med
byens skala.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
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at miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og tilhørende forslag til
lokalplan 13-019 godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger sideløbende med
høring af planforslagene.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Dato: 13-03-2018

Sagen
Beskrivelse af sagen
Området omfatter et areal på ca. 41,5 ha beliggende ved Silkeborgmotorvejen mellem Nordre
Ringvej, Kastaniehøjvej/Kejlstruphøjvej, Nørreskov Bakke og Kejlstrupvej. Området ligger i
byzone og er udlagt til erhvervsområde. Lokalplanforslaget erstatter gældende partielle
byplanvedtægt nr. 49.
Silkeborgmotorvejen blev indviet i 2016. Silkeborg Kommune har i årene inden
motorvejens færdiggørelse arbejdet på at tydeliggøre visionerne for lokalplanområdet som
en ”erhvervskorridor” gennem bl.a. projektet ”Mellemland” og en efterfølgende
arkitektkonkurrence. Erhvervskorridoren er et højt prioriteret erhvervsområde i Silkeborg
Kommune, og potentialerne ved nærheden til og den deraf følgende synlighed fra
Silkeborgmotorvejen ønskes fuldt udnyttet i områdets udvikling.
Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. De enkelte delområder sikrer, at der kan sondres
mellem de forskellige erhvervstyper, så kontorerhverv/domiciler fortrinsvist placeres mod
motorvejen, og de mindre håndværksvirksomheder og produktionserhverv placeres tættest på
Nordre Ringvej og mod vest.
Se planforslagene og miljøvurderingen her:
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=13019&lokalplanplanid=0
Miljøvurdering
Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 13-019 er screenet i henhold til
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Planforslagene muliggør byggeri i op til seks etager i modsætning til fire etager i gældende
kommuneplanrammer. Teknik- og Miljøafdelingen har truffet afgørelse om, at planforslagene
skal miljøvurderes, da der i lokalplanen muliggøres højere byggeri end muligt i gældende
kommuneplanrammer, jf. kommuneplanens retningslinje B6. Planforslagene miljøvurderes på
skygge- og indbliksgener samt byggeriets sammenhæng til byens skala.
Af miljøvurderingen fremgår, at det muliggjorte byggeri i seks etager ikke medfører skyggeog indbliksgener, der ligger udover, hvad man må forvente i et bynært erhvervsområde. I
miljøvurderingen redegøres tillige for, at byggeri i første række mod motorvejen med fordel
kan være i samme skala som det omkringliggende byggeri som Envision (øst for Nørreskov
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Bakke), Bank Data samt JYSK park og arena. Det vurderes ikke nødvendigt at indarbejde
yderligere bestemmelser i lokalplanen.
Samlet vurdering på screening
Der er i lokalplanen indarbejdet bestemmelser, som sikrer de nødvendige hensyn til støj-, luftog lugtforurening fra eksisterende virksomheder samt trafikstøj fra motorvejen i forhold til en
fremskrivning af trafiktallene.
Der er flere væsentlige støjkilder i området, hvor de primære er motorvejen og Nørreskov
Bakke. Støjberegninger viser, at støjen flere steder er over 63 dB, som er den vejledende
støjgrænseværdi for trafikstøj inden for liberale erhverv som kontorer m.v. Dette får
konsekvens for nye kontorbyggerier, som har støjfølsom anvendelse. Der stilles i lokalplanen
krav om, at støjfølsom bebyggelse skal sikres mod trafikstøj, så det indendørs støjniveau i
opholdsrum opfylder gældende krav i Bygningsreglementet.
Virksomheden Hvidtved Larsen har aktiviteter inden for lokalplanområdet, som placerer den i
miljøklasse 3. Det betyder, at der ikke må planlægges for støjfølsom anvendelse tættere på
virksomheden end 50 meter. Denne bufferzone får indflydelse på delområderammer og
anvendelsesbestemmelser. Der er i lokalplanen indarbejdet bestemmelser, der fastholder
denne bufferzone, hvilket også fremgår af lokalplankortet.
Inden for lokalplanområdet ligger to virksomheder, der har afkast af dampe. Der er udarbejdet
en rapport, der har kortlagt disse afkasts påvirkning på omgivelserne. I rapporten konkluderes
det, at påvirkningen har en størrelse, som gør, at nyt kontorbyggeri i området uanset
beliggenhed inden for lokalplanområdet ikke kan have åbne facader (åbne vinduer) og skal
have udluftningskanalerne siddende i stueplan. Begge dele sikres gennem lokalplanens
bestemmelser.
Den ændrede anvendelse til kontorbyggeri og dermed flere arbejdspladser forventes at
medføre øget trafik og en ændret sammensætning af trafikken i og gennem lokalplanområdet.
Der er i lokalplanen taget hensyn til den øgede trafik, bl.a. med mulighed for forlægning af
Lillehøjvej samt lukning af Stagehøjvej mod Nørreskov Bakke.

Borgerinddragelse
Miljøvurderingen sendes i offentlig høring i 4 uger sideløbende med offentlig høring af forslag
til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 13-019.
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11 (Offentlig) Beslutning om placering af nyt staldanlæg
på Horsbjergvej 1, Them
Sagsbehandler: Dr27012
SagsID: EJD-2017-01964

Resume
Horsbjergvej 1, 8653 Them ønsker at udvide produktionen, hvilket udløser et tillæg til den
gældende miljøgodkendelse på ejendommen. Alle krav i forbindelse med udvidelsen er
overholdt med undtagelse af placeringen af den nye stald. Den ansøgte placering af den nye
stald vurderes imidlertid umiddelbart at være i konflikt med væsentlige landskabelige
interesser i området.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget


at placeringen af nyt staldanlæg på Horsbjergvej 1, 8653 Them drøftes med henblik på
beslutning om, der skal gives tilladelse til eller afslag på den ansøgte placering af
stalden

Beslutning
Udsat, med henblik på besigtigelse.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Lovhjemmel
Jf. husdyrgodkendelseslovens § 19 (LBK nr. 442 af 13.05.2016) skal kommunalbestyrelsen
lave en vurdering af det ansøgtes påvirkning af omgivelserne. Herunder de landskabelige
værdier omfattende både naturværdier, kulturværdier, rekreative værdier og geologiske
værdier samt landskabets æstetisk og fortælleværdi. Videre står det i § 22 at kommunen skal
sikre sig, at de landskabelige hensyn ikke tilsidesættes, når der opføres bygninger uden
tilknytning til eksisterende byggeri. Hvis dette ikke er muligt, skal det fra ansøgers side
godtgøres, at det nye byggeri ikke vil have en væsentlig virkning på den rekreative og

Side 31

landskabelige oplevelse. Ligeledes fremgår det af lovens § 31, at landskabelige hensyn kan
føre til, at der meddeles afslag.
Miljømæssig vurdering
Horsbjergvej 1, 8653 Them har en gældende miljøgodkendelse fra 2009. Den ønskede
udvidelse kræver et tillæg til den gældende godkendelse. Der har i sagen været to placeringer
af stalden i spil. Ansøger ønsker at stalden placeres på den modsatte side af Horsbjergvej og
dermed væk fra eksisterende bebyggelse (se bilag). I forbindelse med ansøgning om udvidelse
vurderes der på miljøpåvirkningerne som konsekvens af udvidelsen. Herunder lugt, påvirkning
af natur, emission af ammoniak, affaldshåndtering, ressourceforbrug, planmæssige og
landskabelige forhold samt gener i form af skadedyr, støj, lys, transport og støv. Ansøgningen
overholder alle grænseværdier for begge placeringer og øvrige eventuelle uønskede
påvirkninger, kan i vidt omfang afhjælpes med vilkår i tillægsgodkendelsen, med undtagelse af
de landskabelige værdier.
Landskabsvurdering
Den ønskede placering af den nye stald vurderes imidlertid problematisk i forhold til
væsentlige landskabelige og geologiske interesser i området. Stalden ønskes placeret nede i en
smeltevanddal kaldet ”Lovdal” (se bilag). Dalen er én af flere geologisk og landskabeligt
værdifulde og tydelige terrænformer i området skabt af isens frem- og tilbagerykning og
afsmeltning. Området er i Kommuneplan 2017-2028 omfattet af udpegningerne ”Landskabeligt
interesseområde” og ”Geologiske Bevaringsværdier”. I de ”Landskabelige interesseområder”
skal de landskabelige værdier tillægges stor vægt og der må som udgangspunkt ikke opføres
andet byggeri, end det der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse. I områder med
”Geologiske Bevaringsværdier” skal geologien tillægges særlig stor vægt og byggeri, som kan
sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås. Området er også udpeget som
”Nationalt Geologisk Interesseområde”
Når der søges om godkendelse af udvidelse af husdyrbrug, skal kommunen (bl.a.) sikre sig, at
de landskabelige værdier ikke tilsidesættes (§19 i husdyrgodkendelsesloven). Hvorvidt disse
interesser vil blive tilsidesat, vil bero på et konkret skøn i de enkelte, konkrete sager, - således
også i nærværende sag.
Teknik- og Miljøafdelingen har drøftet en alternativ placering af stalden med ansøger, hvor den
nye stald er placeret på samme side af vejen, som de eksisterende bygninger (se bilag).
Ansøger ønsker imidlertid at fastholde den ansøgte placering, - især for at holde god afstand til
naboer i området, og fordi den foreslåede alternative placering er mere terrænmæssigt
udfordrende at bygge på end ansøgers ønskede placering
Det skal derfor drøftes, hvordan Silkeborg Kommune forholder sig til ansøgers interesse
overfor de landskabelige hensyn. Afgørelsen i sagen vil kunne danne præcedens for lignende
sager fremadrettet.

Borgerinddragelse
Der har været en løbende dialog med ansøger, og ansøger er blevet partshørt i forhold til de
forskellige placeringsmuligheder foreslået af Teknik- og Miljøafdelingen. Træffes der afgørelse
om godkendelse, vil et udkast af afgørelsen blive sendt i offentlig høring og naboer og parter
vil blive hørt i sagen, inden der træffes afgørelse. Der er muligt at klage over kommunens
afgørelse. En klage skal indbringes for Miljø- og fødevareklagenævnet.

Bilag
1 (Bilag Oversigtskort Horsbjerg - 6940378)

Side 32

2 (terrænrelief af dal - 6959456)
3 (Visualisering af stald v2 - 6952577)
4 (Foreslået placering fra Silkeborg Kommunes planteam - 6959487)
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12 (Offentlig) Vedtagelse af forslag til
administrationsgrundlag for markvanding
Sagsbehandler: DR23857
SagsID: EMN-2018-00641

Resume
Klima – og Miljøudvalget skal behandle forslag til administrationsgrundlag for markvanding
(vanding af landbrugs – og gartneriafgrøder m.v.) og øvrigt erhverv.
Administrationsgrundlaget 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.

Indstilling
Teknik – og Miljøchefen indstiller til Klima – og Miljøudvalget,


at administrationsgrundlaget vedtages.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 12. juni 2017 blev der orienteret om arbejdet med
at udfærdige et administrationsgrundlag. Denne sag er således en opfølgning.
Det kan oplyses, at lignende administrationsgrundlag for nyligt er blevet politisk vedtaget i
Holstebro og Viborg Kommuner.
Forslag til administrationsgrundlaget i Silkeborg Kommune fremgår af bilag 1.
Dokumentation for boringsanlæggets tilstand ved fornyelse af tilladelser
Teknik – og Miljøafdelingen meddeler tilladelser til etablering af boringer til
vandindvindingsanlæg efter Vandforsyningslovens (VFL) § 21 og til selve vandindvindingen
efter § 20 i VFL. Ved en ansøgning om etablering af en ny boring, skal det valgte borested
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besigtiges og godkendes, før der kan gives tilladelse. Teknik – og Miljøafdelingen har
tilsynspligten med vandforsyningsanlæggene i hele tilladelsens løbetid.
Tekniske krav
Ved ansøgning om fornyelse af en udløbet tilladelse, har det hidtil været praksis, at Teknik
– og Miljøafdelingen selv har ført tilsyn med anlæggene. Når der er tale om fornyelse af en
eksisterende tilladelse, er det imidlertid ansøger, som skal oplyse sagen. Dette betyder, at
Teknik – og Miljøafdelingen kan bede ansøger om at fremskaffe oplysninger, der er
nødvendige for at behandle ansøgningen og skabe vished for, at anlægget opfylder de
krav, som kræves for at give en tilladelse.
Alle boringer, som anvendes til grundvandsindvinding – uanset formål – skal opfylde en
række krav, der skal forebygge, at der gennem anlægget kan ske forurening af
grundvandet. For at sikre at anlæggene opfylder dette, foreslår Teknik – og
Miljøafdelingen, at alle anlæg fremover vurderes af en brøndborer med såkaldt A- eller Bbevis. Ved disse tilsyn og eventuelle renoveringer af anlæggene skal benyttes et skema (se
bilag 2), som bl.a. omhandler krav om en tæt forerørsforsegling og tætte sider og bund i
tørbrønden. En forudsætning for, at en ansøgning kan behandles er således, at skemaet er
udfyldt og underskrevet af brøndboreren som dokumentation for, at anlægget er i orden.
Ovennævnte vurdering kan undlades, hvis der kan fremlægges dokumentation for, at et
anlæg eller boringen er udført eller renoveret inden for de seneste 5 år, og nye fotos viser,
at der fx ikke står vand i tørbrønden, eller anlægget er blevet påkørt.
Teknik – og Miljøafdelingen vil ligeledes foreslå, at der skal installeres og anvendes
vandur/flowmåler på anlæggene til måling af vandforbruget, for at undgå usikkerheder ved
brug af timetæller eller elmåler. Derved opnås en større sikkerhed for, at de årlige
indberetninger af vandforbrug er retvisende.
Teknik – og Miljøafdelingen har i alt ca. 110 indvindingstilladelser, som venter på en
fornyelse, da der siden 2010 kun er givet administrative forlængelser af udløbne tilladelser.
Ved at lade brøndborerne udføre tilsynene vil dette lette sagsgangen og sikre en meget
hurtigere behandling af ansøgningerne om fornyelse af indvindingstilladelser.
Tilladelser til vandindvinding meddeles for et bestemt tidsrum. Jf. Vandforsyningslovens §
22 kan der, til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder, højst gives en
tilladelse på 15 år.
Information af brøndborere
Silkeborg Kommune vil forud for igangsættelse af processen med at forny
vandindvindingstilladelser til markvanding udsende et brev til brøndborere i Midtjylland.
Dette sker dels for at informere om kravene til anlæggenes indretning og dels for at
introducere dem i anvendelse af vores tilsynsskema, som sammen med den udfyldte
ansøgning vil være de grundlæggende dokumenter i vores sagsbehandling.
Administrationsgrundlag ved vandindvindingstilladelser
I Silkeborg Kommune er der som udgangspunkt ikke mangel på grundvand. Der er dog
områder i kommunen, hvor drikkevandsressourcen enten er reserveret til
drikkevandsformål, eller den samlede indvinding påvirker vandføringen i vandløbene.
Baggrunden for at udfærdige et administrationsgrundlag er at skabe en bedre mulighed for
at sikre en mere fleksibel og retfærdig tildeling af vandmængder, som i højere grad end nu
relaterer sig til de faktiske behov. Samtidigt skal det sikres, at den økologiske tilstand for
vandløb og beskyttet natur kun påvirkes i overensstemmelse med de gældende
Vandområdeplaner.
Beregninger viser, at der i Silkeborg Kommune er flere vandløbsoplande, som allerede er
overbelastet, når udnyttelsesgraden beregnes efter den tilladte vandmængde for de

Side 35

eksisterende indvindingstilladelser, se bilag 3. Ved at se på indberetninger af oppumpede
vandmængder, har det vist sig, at mange tilladelser kun benyttes i begrænset omfang eller
slet ikke anvendes, se bilag 4. Derfor har mange lodsejere en større tilladelse, end de har
behov for, hvilket har den konsekvens, at disse anlæg lægger beslag på en stor del af
vandressourcen. Dette har således resulteret i, at der ikke er ”plads” til, hverken at give
nye tilladelser eller forøgelser af eksisterende tilladelser i visse områder til dem, som har et
reelt behov.
I Silkeborg Kommune er der i alt givet ca. 310 tilladelser til markvanding, hvoraf ca. 110 er
udløbet pr. 1. januar 2018. En analyse af de indberettede vandmængder for de udløbne
tilladelser viser, at selv i år med tørre somre, med et deraf følgende stort vandingsbehov,
bliver kun ca. 20 % af den tilladte vandmængde udnyttet.
For at sikre at flest mulige ansøgere kan opnå den tilladelse, som de reelt har behov for, er
det vigtigt, at tilladelserne kommer til at stemme overens med behovet. Med
administrationsgrundlaget vil Teknik – og Miljøafdelingen have mulighed for at give afslag
på ansøgninger om fornyelse af tilladelser eller tilbagekalde eksisterende tilladelser, hvor
anlæggene ikke har været anvendt de seneste 5 år.
Desuden vil Teknik – og Miljøafdelingen foreslå, at der ved ansøgning om fornyelse af en
eksisterende tilladelse ses på de indberettede, oppumpede vandmængder for de seneste 10 år.
Der kan derefter maksimalt opnås en tilladelse på den højeste indberettede vandmængde, plus
25 %. Dermed vil den tilladte vandmængde stemme bedre overens med den faktiske
indvinding, og en del af grundvandsressourcen vil blive frigivet til andre, der har et konkret
behov for vanding af deres jorder.
I tilfælde hvor der søges om en udvidet tilladelse eller en helt ny tilladelse, vil Teknik – og
Miljøafdelingen foreslå, at der som udgangspunkt kan tildeles en vandmængde svarende til
1.000 m3/ha landbrugsjord i omdrift. De hidtidige indberetninger har vist, at denne
vandmængde er tilstrækkelig til at dække behovet. Kun ved en konkret og dokumenteret
ansøgning, indeholdende særlige vandingskrævende afgrøder, kan en højere vandmængde pr.
hektar komme på tale.

Borgerinddragelse
Teknik – og Miljøafdelingen har i oktober-november 2017 udført en partshøring af 106
markvandere, med uudnyttede tilladelser fra 2012-2016. På trods af at tilladelserne ikke er
anvendt, ville hovedparten af de adspurgte gerne beholde deres anlæg som en sikkerhed,
hvis de skulle få brug for det i tørre perioder. Desuden mener mange af de adspurgte, at
en eksisterende markvandingsboring repræsenterer en vis værdi, fx i forbindelse med
ejendomshandel.
Som følge af partshøringen foreslår Teknik – og Miljøafdelingen, at hvis en ansøgning ikke
kan efterkommes, kan der jf. Vandforsyningslovens § 36 gives tilladelse til opretholdelse af
boringen (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 gøres, vil
kommunen forlange boringen sløjfet (påbud om sløjfning).
Bemærkninger fra Landbrugsforeningen, LMO
Landbrugsforeningen LMO, der dækker hele det midtjyske område, er ved et møde 12. februar
2018 blevet orienteret om forslaget til en administrationspraksis.
Der var 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. Hertil var svaret, at et afslag først foretages efter en konkret vurdering, og alle
relevante indvindere er blevet partshørt.
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LMO er enige i, at der ikke skal reserveres vand til formål, hvor der ikke er behov for det. LMO
er således enige i hele grundtanken med det fremlagte administrationsgrundlag.
LMO havde på mødet generelt en positiv tilbagemelding på administrationsgrundlaget.
Forslagene blev således godt modtaget, og LMO var desuden glade for at modtage denne
orientering inden den politiske behandling.
Der var ved mødet enighed om, at det vil være en god ide at omtale indholdet i
administrationsgrundlaget i det næste nummer af LMO-avisen, som udkommer maj 2018.
Dagsorden og referat fra mødet med LMO fremgår af bilag 5.

Bilag
1
2
3
4
5

(Bilag
(Bilag
(Bilag
(Bilag
(Bilag

2_Tilsynsskema til brøndborer - 6934013)
3 Udnyttelsesgraden - 6934022)
4 oppumpede vandmængder - 6934028)
1_Administrationsgrundlag_retningslinjer - 6935000)
5_Referat for møde LMO om administrationspraksis - 6935002)
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13 (Offentlig) Beslutning om vandløbsrestaurering i Alling
Å ved Allinggård
Sagsbehandler: Dr13979
SagsID: EMN-2016-02078

Resume
Beslutning om hvordan vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård skal udføres.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,



at vandløbsrestaureringen udføres som scenarie 2, og
at Silkeborg Kommune trækker den nuværende projektansøgning tilbage og søger om
et højere tilsagnsbeløb.

Beslutning
Ejeren orienteres om at udvalget ønsker at holde borgermøde om scenarie 2 og 3.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter fremgår det, at Silkeborg
Kommune skal fjerne to fysiske spærringer i Alling Å ved Allinggård for at opnå såkaldt god
økologisk tilstand i vandløbet.
Ifølge bekendtgørelsens § 5 har kommunen pligt til at gennemføre indsatserne. Staten
finansierer indsatserne hovedsageligt med midler fra EU. Se bilag for nærmere information om
restaureringsindsatser og den statslige tilskudsordning.
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Placering af projektområdet.
Spærringerne består dels af et stemmeværk, hvor opstemningen af åens vand skaber
Allinggård Sø, og dels af en vandkraftturbine, som drives på vand fra åen/Allinggård Sø. Se
bilag med lokalitetsbeskrivelse. Der ligger ca. 78 km målsatte vandløb ovenfor spærringerne.
Der ligger to ejendomme ved Allinggård Sø: Allinggård, som ejer vandkraftværket og
hovedparten af søen, og en mindre ejendom ved den vestlige ende af søen.
Forundersøgelse
Silkeborg Kommune fik i 2013-2014 udført en forundersøgelse. Den beskriver på skitseniveau
tre forskellige scenarier for, hvordan spærringerne kan fjernes med henblik på god økologisk
tilstand i åen. Forundersøgelsen beskriver, at scenarie 1 ikke vil kunne realiseres, fordi der
ikke kan opnås de nødvendige myndighedstilladelser. De to øvrige scenarier kan godt
realiseres. Rapporten peger på, at der bedst skabes god økologisk tilstand og sikres laveste
anlægsomkostninger ved scenarie 2, hvor stemmeværket fjernes, så der igen skabes et
naturligt vandløb, hvor Allinggård Sø ligger i dag. Lodsejerne ønsker projektet udført ved
scenarie 3, hvor Allinggård Sø bevares, og der fortsat er mulighed for at producere strøm ved
vandkraft.
Teknik og Miljøafdelingen har i 2018 konstateret, at det er teknisk muligt – men dyrt – at
udføre projektet ved et fjerde scenarie, hvor der ved at etablere spunsvæg/dæmning bliver
mulighed for både at skabe et naturlignende vandløb i kanten af den nuværende sø og
samtidig bevare hele den resterende del af søen. En nærmere beskrivelse af
projektscenarierne er vedlagt som bilag.
Realisering
Efter henvendelse fra staten om kommunernes forpligtelse til at gennemføre indsatserne søgte
og opnåede Teknik- og Miljøafdelingen i 2016 tilsagn om finansiering af projektets
detailprojektering og realisering. Teknik- og Miljøafdelingen søgte på baggrund af
forundersøgelsens scenarie 2, om end der ikke var truffet beslutning om, at netop dette
scenarie skal realiseres. Efterfølgende indhentede Teknik- og Miljøafdelingen
ekspertvurderinger af de to projektscenarier fra henholdsvis DTU Aqua (tidligere Danmarks
Fiskeriundersøgelser) og DCE (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser).
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Konklusionerne af disse vurderinger er i overensstemmelse med forundersøgelsen, at scenarie
2 forventes at sikre god økologisk tilstand på en væsentlig strækning af åen, mens scenarie 3
forventeligt ikke vil medføre god økologisk tilstand målt på fisk, smådyr og planter, udover at
der skabes passagemulighed for fisk. Ekspertvurderingerne er vedlagt som bilag.
Scenarie 4 har ikke været forelagt de nævnte eksperter, men Teknik- og Miljøafdelingen
vurderer, at denne løsningsmodel med stor sandsynlighed kan medføre god økologisk tilstand
omkring de nuværende spærringer, men at effekten ikke vil dække en lige så lang strækning
af vandløbet som scenarie 2.
I og med Teknik- og Miljøafdelingen allerede har tilsagn om at udføre projektet som scenarie
2, har staten godkendt denne projektudførelse. På forespørgsel fra Teknik- og Miljøafdelingen
har staten ikke villet give en forhåndsudmelding om, hvorvidt de øvrige scenarier kan opnå
tilsagn.
Erstatning og strømproduktion
Ejeren af vandkraftturbinen har sendt oplysninger om produktionens størrelsesorden til Teknikog Miljøafdelingen. Afhængigt af det valgte løsningsscenarie kan lodsejeren imødese et
økonomisk tab i form af tabt strømproduktion. Ifølge vandløbsloven er ejeren berettiget til
erstatning for et tab som følge af vandløbsrestaurering, og kommunerne har mulighed for at
søge staten om finansiering af erstatningskrav, der udløses af restaureringsindsatser i
indsatsprogrammet. Teknik- og Miljøafdelingen kan ikke forudsige, om staten vil dække de
erstatningsbeløb, der kan blive aktuelle for indsatserne i Alling Å.
Forslag fra lodsejerne
De to lodsejere har sammen med tre andre beboere i lokalområdet sendt Teknik- og
Miljøafdelingen et projektforslag, der overordnet set er en modificeret udgave af
forundersøgelsens scenarie 3. Forslaget er vedlagt som bilag.
Konklusion og anbefaling
Der er således ikke overensstemmelse mellem lodsejernes ønsker og det projektscenarie, der i
størst omfang opfylder formålet med restaureringsindsatserne i Alling Å. Under hensyntagen til
formålet anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen scenarie 2.
Fortsættelse af nuværende tilsagn eller ny ansøgning
For nuværende har Teknik- og Miljøafdelingen et tilsagn på 3.277.310 kr. til realisering af
scenarie 2. Teknik- og Miljøafdelingen har på baggrund af erfaringer fra et lignende,
igangværende projekt i Aarhus Kommune vurderet, at der ved realisering af scenarie 2 er
væsentlig risiko for at overskride tilsagnsbeløbet. Eventuelle overskridelser af tilsagnsbeløbet
afholdes af kommunen selv. Rådgiveren anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøafdelingen
trækker den aktuelle ansøgning tilbage, afholder nyt udbud og efterfølgende søger staten om
et nyt, højere tilsagnsbeløb.

Borgerinddragelse
Indledningsvist blev lodsejerne interviewet i 2013 som en del af forundersøgelsen. Siden blev
lodsejerne orienteret om, at kommunen er forpligtet til at gennemføre et projekt. Teknik- og
Miljøafdelingen har i 2017 holdt to møder med repræsentanter for ejeren af Allinggård.

Økonomi
Projektet finansieres af staten med midler fra EU for så vidt, omkostningerne holder sig inden
for den økonomiske ramme, kommunen har fået tilsagn om. I tilfælde af ekstraudgifter skal
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kommunen selv afholde disse. Eventuelle erstatninger til lodsejerne finansieres af staten efter
en separat ansøgning herom.

Bilag
1
2
3
4
5
6

(Bilag Lokalitetsbeskrivelse - 6942789)
(Bilag Miljømål, restaurering og tilskudsordning - 6942933)
(Bilag Scenarier for udførelse af restaurering - 6942858)
(Forslag til løsning fra lodsejere - 6889691)
(DTU Aqua vurderer scenarier for restaurering af Alling Å - 6889747)
(DCE vurderer scenarier for restaurering af Alling Å - 6889734)
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14 (Offentlig) Drøftelse af håndtering af sandbanker i øvre
ende af Tange Sø
Sagsbehandler: Dr29399
SagsID: EMN-2018-00549

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen har gennemført en opmåling af aflejrede sandbanker i den øvre
ende af Tange Sø og en analyse af bankernes betydning for vandstanden på strækningen op til
Kongensbro. Resultaterne drøftes med henblik på tilkendegivelse af ønsker til den videre
proces.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at den netop gennemførte opmåling og analyse af sandbanker i øvre ende af Tange Sø
drøftes med henblik på den videre proces.

Beslutning
På baggrund af den gennemførte analyse sættes arbejdet med fjernelse af sandbanker p.t. i
stå, fordi effekten ikke vurderes at være tilstrækkelig. Udvalget arbejder videre med andre
tiltag til reduktion af vandstanden i Gudenåen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 07-02-2018

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på udvalgsmødet 11. september 2017, at en proces
for fjernelse af aflejringer i Gudenåen skulle igangsættes. Forud for dette møde har udvalget i
2017 drøftet spørgsmålet om sandaflejringer i Gudenåen og Tange Sø på udvalgsmødet 9.
januar 2017 og 12. juni 2017.
Teknik- og Miljøafdelingen har ladet gennemføre en opmåling af aflejrede sandbanker i den
øvre ende af Tange Sø og en analyse af bankernes betydning for vandstanden på strækningen
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op til Kongensbro, herunder anbefalinger til et forløb af en strømrende, og hvad man kan
forvente at opnå ved at uddybe den regulativbestemte 20 m brede strømrende igennem
området med sandbanker. I analysen er der også regnet på de mængder sand, der vil skulle
fjernes som følge af indgrebet.

Undersøgelsesområde sandbanker i Tange Sø.
Rød ramme prioritet 1 område; gul ramme prioritet 2 område.
Ved fjernelse af godt 22.000 m³ sand i det anbefalede forløb af en 560 m lang og 20 m bred
strømrende gennem Tange Sø er det beregnet, at man kan opnå en vandstandssænkning på
12 cm i gennemsnit om sommeren ved Borre Å, som er dér, hvor den egentlige Gudenå
udmunder i Tange Sø (højre kant af den røde ramme på kortet ovenfor). Om vinteren, hvor
grøden er visnet væk, så vandet lettere kan passere sandbankerne, er vandstandssænkningen
mindre (4 cm). Effekten klinger af op mod Kongensbro, hvor sommer- og vintermiddel fald i
vandstand vurderes til henholdsvis 5 cm og 3 cm.
Ud fra et uforpligtende prisoverslag til sandfjernelse, som Teknik- og Miljøafdelingen
indhentede fra Sloth Entreprenører i 2016, er det skønnet, at det mindst vil koste ca. 1,4 mio.
kr. at fjerne 22.000 m³ sand, forudsat at sandet kan deponeres indenfor en radius af 100 m
fra oppumpningsstedet uden yderligere foranstaltninger. I tilfælde af nødvendig bortskaffelse
over længere afstande og ved krav om deponi kan det blive betydeligt dyrere.
Det aflejrede materiale kan være meget ustabilt, så det vil være nødvendigt med løbende
vedligeholdelse, hvis strømrenden ønskes opretholdt.
I regulativet for Gudenåen er fastsat et flodemål for opstemning af vandstanden i Tange Sø på
maksimalt 13,57 m DVR (meter over havoverfladen), og et flodemål for det lavest tilladelige
vandspejl er fastsat til 12,57 m DVR. Flodemålet for opstemning er overholdt ved
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kontrolpunktet ved indløbet til Tangeværket, men på grund af vandstuvning står vandet højere
end flodemålet i øvre ende af Tange Sø ved sandbankerne. En screening viser, at det vil kræve
en sænkning af vandstanden i Tange Sø på 38 cm ned til kote 13,19 DVR for at få
vandstanden i opstrøms ende ned i samme højde som ved Tangeværket om vinteren. Om
sommeren er det ikke muligt at komme ned på flodemålet ved at sænke vandstanden på
grund af grøde, der opstuver vandet.
Resultaterne drøftes med henblik på tilkendegivelse af ønsker til den videre proces. Der vil
blive givet en gennemgang af analysens resultater på mødet som oplæg til drøftelse.
Analysenotatet er vedlagt dagsordenspunktet.
Tidligere undersøgelser og analyser af forhold omkring sandbanker på Gudenåens forløb
gennem den øvre strækning af Tange Sø har bl.a. vist,


at sandaflejringer ved Gudenåens udløb i Tange Sø i perioder med grødevækst og stor
vandføring kan have betydning for vandstanden i Gudenåen op forbi Borre Å og til
området omkring Kongensbro, fordi vandet stuves op.



at der er stedvist forhøjet indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i
sedimentet, og at der forud for en eventuel oprensning vil være behov for en nøjere
kortlægning af sedimentets indhold af disse stoffer.



at udgiften til sedimentfjernelse kan beløbe sig til alt mellem 2 mio. kr. og 40 mio. kr.
afhængigt af indgrebets karakter, omfang og mulighederne for bortskaffelse af
sedimentet.

Det vil som minimum fordre en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, en VVMscreening og en reguleringstilladelse efter vandløbsloven at igangsætte en sedimentfjernelse.
Forud for igangsætning af en myndighedsbehandling skal det være afklaret, hvor stort et
indgreb, der ønskes gennemført, hvad nyttevirkningen af indgrebet er, og hvad det koster. Der
rejser sig også juridiske spørgsmål i forbindelse med et indgreb, da der er fastsat et flodemål
for vandstanden i Tange Sø og bestemmelser for vedligeholdelse, som forpligter
Gudenaacentralen.
Relevante opgaver forud for et eventuelt indgreb kan kort skitseres, som følger:
Fastlæggelse af ønsker til indgrebets omfang
Nyttevirkning af en vandstandssænkning på den berørte strækning
Afdækning af sedimentets indhold af miljøfremmede stoffer,
Muligheder for parkering af det fjernede sand
Udgifter forbundet med at fjerne sandet
Gudenaacentralens og Silkeborg Kommunes forpligtelser
Myndighedstilladelser
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget på baggrund af
sagsfremstillingen og fremlæggelse på mødet drøfter ønsker til en fortsat proces for håndtering
af sandbanker, og i givet fald hvilke undersøgelser der ønskes iværksat, i prioriteret
rækkefølge for trinvist at forbedre grundlaget for videre beslutninger.

Bilag
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1 (Opmåling og analyse af sandbanker i Tange Sø - 6887532)
2 (Bilag til notat Opmåling og analyse af sandbanker i Tange Sø - 6892805)
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15 (Offentlig) Orientering om status for revision af
Gudenå-regulativet Silkeborg - Randers
Sagsbehandler: Dr29399
SagsID: EMN-2018-01284

Resume
Orientering om status for arbejdet med at revidere regulativet for Gudenåen på strækningen
fra Silkeborg til Randers.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På Klima- og Miljøudvalgets møde 7. februar 2018 blev det besluttet, at Teknik- og
Miljøafdelingen på næstkommende møde skal give en orientering om status for de fire
kommuners arbejde med at revidere regulativet for Gudenåen fra Silkeborg til Randers 2000.
Klima- og Miljøudvalget blev først gang orienteret om revision af regulativet på mødet 10.
januar 2017 og igen på mødet 7. februar, hvor udvalget besluttede Silkeborg Kommunes
bemanding af den politiske styregruppe for revisionen.
Den politiske styregruppe for de 4 involverede kommuner besluttede i 2017, at der skal
skæres grøde 2 gange på hele strækningen mod den ene årlige grødeskæring i dag, og at
skærebredden skal udvides fra 7 m til 10 m på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø.
Mulighed for en ekstraordinær 3. grødeskæring ønskes indarbejdet. Den besluttede
grødeskæringspraksis skal evalueres efter 3 års virke i forhold til effekt på vandstand og
vandplanter.
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Administrationen i de 4 kommuner har efterfølgende arbejdet med at udforme regulativet,
gennemføre de nødvendige analyser og forberede myndighedsarbejdet med de fornødne
tilladelser på baggrund af styregruppens beslutning. Der er også arbejdet med at opstille
objektive kriterier for, hvornår en 3. grødeskæring kan iværksættes.
I Silkeborg Kommune er der en særlig udfordring med Gudenåstrækningen Silkeborg Langsø –
Kongensbro, som er NATURA 2000-område og derfor særligt beskyttet. Her skal der ud over
den almindelige sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven også gennemføres en
habitatkonsekvensvurdering. Det er en detaljeret vurdering og afvejning af de mulige
konsekvenser og risici for beskyttede arter af planter og dyr på strækningen, som er
nødvendig forud for at kunne meddele de fornødne tilladelser og få regulativet vedtaget.
Ud over arbejdet med ønsker til den fremtidige vedligeholdelsespraksis gennem grødeskæring
er der også arbejdet med at modernisere regulativets bestemmelser og rette åbenlyse fejl i det
nuværende regulativ på de øvrige områder, som er indgår i regulativet.
De foreløbige resultater af arbejdet skal forelægges den politiske styregruppe på
næstkommende møde. Dato for mødet er endnu ikke fastlagt. Klima- og Miljøudvalget vil blive
orienteret om sagens stade.
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16 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2017-06769

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
A)
”Byrådet godkendte 25. april 2016 kompetenceplan for Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets
ansvarsområder” (sag 5) se her
Kompetenceplanen, som dækker Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder, vil blive
gennemgået på mødet.
B)
Afgørelser fra nævn- og domstole


Miljø-og fødevareklagenævnet har hjemsendt sag vedr. fedtudskiller hos Jysk Musik og
Teaterhus.
Kort beskrivelse af sagen
Der har i en længere periode været problemer med fedt i pumpestationen ved
Papirfabrikken. I foråret 2016 besøgte Silkeborg Kommune samtlige virksomheder der
var tilkoblet kloaknettet med en fedtudskiller. I den forbindelse blev det konstateret at
Jysk Musik og Teaterhus har etableret en mindre fedtudskiller end hvad der var
dimensioneret til i deres tilslutningstilladelse. Dette endte med at Silkeborg Kommune
gav et påbud om at få installeret en fedtudskiller efter de oprindelige dimensioneringer i
tilslutningstilladelsen, hvilket Jysk Musik og Teaterhus efterfølgende påklagede
Afgørelse
I december 2017 hjemviste Miljø- og fødevareklagenævnet sagen til fornyet
sagsbehandling, da påbuddet skulle have været efter MBL § 28, og ikke §30 stk. 1. Da
forudsætningerne for den gældende tilslutningstilladelse havde ændret sig væsentligt,
med øget bespisning, mente klagenævnet, at Jysk Musik og Teaterhus skulle have
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ansøgt om en ny, revideret tilslutningstilladelse. På baggrund af en ny ansøgning skulle
kommunen i en ny tilslutningstilladelse stille de nødvendige vilkår til fedtudskillerens
størrelse og drift.


Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag vedr. afgørelse fra Silkeborg
Kommune om ikke at have meddelt fuld aktindsigt i sag vedr. Vestre Bordingvej 1.
Silkeborg Kommune havde undtaget 2 interne dokumenter fra aktindsigten.



Miljø- og fødevareklagenævnet har afvist at realitetsbehandle klage fra nabo over
dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til opførelse af sommerhus på Sølyst 20,
Silkeborg. Klager var ikke klageberettiget

C)
Udvalgsmedlem Peter Sig Kristensen har bedt om en oversigt over ikke-afgjorte sager i
klagenævn inden for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde. En oversigt bliver givet på
mødet.
D)
KL´s politiske konference på teknik og miljøområdet TEKNIK & MILJØ´18 afholdes den 12.-13.
april 2018 hos Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus. Læs mere og se program på:
http://tilmeld.kl.dk/TM18/forside.html
Der er tidligere udsendt mail til udvalgets medlemmer angående tilmelding.
E)
Regionmidtjylland inviterer til møde om Vandløb, monsterregn og sileregn. Hvad gør vi med
den øgede nedbør?
Mødet afholdes på AguaGlobe, Skanderborg den 4. juni 2018, kl. 10-14. Se program på
projekthjemmesiden under datoen 1. juni 2018.
F)
Sektionsleder Jakob Kirkegaard giver på mødet en introduktion til WebGIS og digitale planer.

Bilag
1 (Invitation til TEKNIK & MILJØ ´18 - 6921982)
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17 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2017-06770

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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