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19. februar 2018

Screening af planer

formål

Forslag til lokalplan 12-018 for et boligområde ved
Netto/Brunbakkevej (Balle)

Sag nr.
EMN-2018-01314
Projektleder
CC

Beskrivelse af planen, formål og omfang
Baggrunden for planforslaget er et ønske fra Birch Ejendomme om at opføre boliger på ejendommen nord for Netto,
matr.nr. 4cf, Balle By, Balle.
Bebyggelsesplan udarbejdet af Constructa A/S.
Bebyggelsesplanen giver mulighed for at opføre i alt 225 boliger fordelt på:
180 tæt-lav boliger i 1-2 plan
7 åben-lav boliger på 700-1000 kvm
45 etageboliger i 3 plan
Bebyggelsesprocenten vurderes af ansøger til at være på ca. 26 % på baggrund af planen nedenfor.

Claus Christensen
Teknik og Miljø
Søvej 3 • 8600 Silkeborg
clchr@silkeborg.dk

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

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.
Se yderligere materiale om projektet her: http://skgo/cases/EMN1127/EMN-2018-01314

Side 2

Afgrænsning af planområde
Området ligger i landzone, men i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i form af parcelhuse sydøst for
Nordre Højmarksvej samt nyetableret boligområde mod øst (lokalplan 12-014). Området overføres til byzone med
lokalplanen.
Mod vest grænser lokalplanområdet op til den kommunale fredsskov som ifølge styrelsen kan ophæves. I fredsskoven
ligger en gravhøj som ikke kaster beskyttelseslinjer ind over området. Mod nord grænser lokalplanområdet op til
Brunbakkevej.
I den sydøstlige del mod Nordre Højmarksvej etableres et større regnvandsbassin af Silkeborg Forsyning.

Afgrænsning af lokalplanområdet

Side 3

Forhold til kommuneplan
Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan, da del af regnvandsbassinets rammeområde 12-T20 overgår til boligramme 12-B-32. Der ønskes tillige opført boliger i 3 etager hvilket rammen ikke muliggør. Der skal
således udarbejdes kommuneplantillæg.
Kommuneplanramme 12-B-32
giver mulighed for et blandet
boligområde til åben-lav, tæt-lav
og etagebebyggelse. Maksimal
bebyggelsesprocent på 40 % samt
et max. etageantal på 2 i max.
højde på 8,5 m
Ved skybrudshændelser og
lignende
oversvømmelseshændelser kan
der forekomme mindre
oversvømmelser i området, så
bygherrer har foreslået LAR
løsninger.

Side 4

Vejstruktur
Der er to tilkørsler til området. Mod nord tilgås etagebyggeriet
i tre etager fra Brunbakkevej hvor vejen fører til en fælles
parkeringsplads samt fælles affaldshåndtering.
Resten af området har tilkørsel fra Nordre Højmarksvej hvor
stamvejen i området tilkobles vejen på lokalplan område 12006. Via stamvejen er der først adgang til et fælles
parkeringsareal for et boligområde i 2 etager. Dernæst er der
mod vest rækkehusbebyggelse i en etage mens der mod øst er
rækkehusbebyggelse i to etager med tilhørende
fællesparkering.
Stiforbindelser
I den østlige del af grunden løber en sti som har forbindelse til
både
et busstop og tunnelen under Nordre Højmarksvej. Herfra er
der stiforbindelse til folkeskoler og daginstitutioner. Mod vest
løber en sti,
som kobles til et stiforløb, der løber rundt om gravhøjen og
skaber
en trafikal forbindelse for fodgængere i hele det nye
boligområde
omkring gravhøjen. Både stiforbindelsen mod øst og vest
kobles på
fortovene langs boligvejene og sikrer trafik separering på
tværs af
bebyggelsen.

Side 5

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 dokumenteret med revideret støjrapport.
Der er foretaget flere projekttilpasninger som gør, at der tages højde for de i screeningen nævnte miljømæssige
konsekvenser. 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.
Tekst der overføres til lokalplanen

Dato: Screening igangsat den: 19-02-2018

Screening afsluttet den: 09.03.1018

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

1

Side 6

X

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

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Side 7

Arealet ligger ubenyttet hen i dag, og
en mere bymæssig anvendelse af

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?

CC

Menneskers velfærd

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

Skygger og vind

Væsentlig positiv

Lysgener og refleksioner

arealet til tæt-lave og etageboliger
tæt på indkøbsmuligheder og
institutioner vil fortætte området på et
passende sted.
Beboerne i området vurderes ikke at
blive generet af lysgener og
refleksioner.
Der bygges i max. 3 etager, hvilket
ikke vurderes af have påvirkning på
skygge- og vindforhold.
Området har en kuperet topografi
med en kommunal fredskov og
gravhøj mod vest. Boligerne har
mulighed for adgang til naturområder
både inden for området og i den
nærliggende fredskov.

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

CC

x

CC

x

CC

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?

Via eksisterende cykel- og gangstier
er der mulighed for at komme sikkert
til skole- og idrætsfaciliteter samt
indkøb ved dagligvarebutikker mod
syd.
Derudover etableres interne stier, der
forbinder området på tværs af Nordre
Højmarksvej til skole og institutioner.
Rekreative interesser for mennesker

Fredskoven og gravhøjen mod vest
indeholder en blandet beplantning
som ikke er vedligeholdt.
Naturområderne i lokalplanområdet
bidrager med mulighed for grønne
kvaliteter. Fællesarealerne udgøres af
de grønne områder og rekreative
udearealer som ligger på stejl
skrånende arealer. Der er muligt for at
mødes socialt i boligvængerne.
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X

(X)

CC

Side 10

Udfyldt af

Der bør reduceres i antallet af boliger,
så der skabes mulighed for mere
anvendelige fælles friarealer. De viste
friarealer udgør de mest skrånende
arealer og er ikke brugbare til den
funktion de er tiltænkt.
(Projektet er blevet reduceret i
antallet af boliger til i alt 222 boliger.)

Væsentlig positiv

Selv om bebyggelsesprocenter ikke er
høj, så er arealet alligevel ekstremt
tæt bebygget med i alt 227 boliger.
Der er samlet set over 22 tæt-lave
boliger pr. ha hvilket normalt ligger
mellem 8-10 bol/ha. (I Aalborg sættes
grænsen til 15 bol/ha).

Væsentlig negativ

Stierne i boligområdet skal kobles på
det eksisterende stisystem langs
Nordre Højmarksvej. Derudover skal
der etableres stier til natur og
eksisterende naturstier.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

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.
Ledningsejer (typisk Energinet.dk)
skal kontaktes ved planlægning i og
2
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F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

x
x
x
x
x
x

Udfyldt af

Se Rekreative interesser for
mennesker

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?

CC
CC
CC
CC
CC
CC

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?

ved observationszonen så hurtigt i
processen som muligt – inden
politisk igangsætning.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Sydøst for lokalplanområdet er der
etableret/etableres et større
regnvandsbassin, hvortil størstedelen
af regnvandet fra området kan afledes
til.
Vandets skybrudsveje skal
opretholdes gennem lokalplanområdet
og der er foreslået LAR løsninger
indenfor bebyggelsesplanen.
Derudover bør der ikke placeres huse
på lavtliggende arealer hvor der er
risiko for oversvømmelse.
Se kort herunder.
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X

(X)

CC

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Væsentlig negativ

Side 13

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Udfyldt af

X

Væsentlig positiv

Side 14

Lokalplanområdets landskab har
samme karakter som store dele af
områderne nord for Silkeborg By.
Landskabet er et småbølget

Væsentlig negativ

Team Landskab og Mindre Byer:
Landskabelig værdi

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

KDF

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?

landbrugslandskab med marker ofte
omkranset af læhegn. Landskabet
vurderes generelt robust, dog kan
lokale terrænspring have betydning i
forhold til placering af bebyggelse.
Der er ingen udpegede
landskabsinteresser i området
Geologiske særpræg
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende

X
Hvis regnvandet ikke nedsives bliver
det afledt til Eidervej Grøft som har
udløb til Silkeborg Langsø vest.
Silkeborg Langsø vest har jf. Statens
vandområdeplan en dårlig økologisk
tilstand. Målsætningen for Silkeborg
Langsø vest er en god økologisk
tilstand.
Udledning af regnvand fra
lokalplanområdet må ikke hindre

Side 15

KDF
x

SBB

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?

målopfyldelse i Silkeborg Langsø vest,
dvs. at byggemodningen ikke må
forårsage en yderligere
fosforbelastning til søen. Regnvandet
skal derfor renses således at den
nuværende fosforbidrag fra
lokalplanområdet (landbrugsjord) ikke
forøges grundet byggemodningen.

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

Eidervej Grøft er ikke målsat eller
beskyttet.
Udledning af regnvand til Eidervej
Grøft må ikke forårsage
oversvømmelse eller erosion i grøften.
Regnvandet skal derfor forsinkes
inden udledning til grøften.
Regnvandet skal forsinkes svarende til
naturlig afstrømning til grøften.
Silkeborg Langsø vest er hydraulisk
robust og der er derfor ingen
forsinkelseskrav i forhold til søen.
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x

SBB

Udfyldt af

x

Væsentlig positiv

Side 17

Hvis regnvandet ikke nedsives bliver
det ledt til det eksisterende
regnvandssystem som har
regnvandsudløb til Eidergrøft som
udløber i Silkeborg Langsø vest.
Regnvandet skal renses i forhold til
Silkeborg Langsø vest og forsinkes i
forhold til Eidergrøften. Der skal derfor
sikres plads til etablering af et vådt
regnvandsbassin indenfor
lokalplanområdet.
En del af arealet i lokalplanområdet er
udlagt til regnvandsbassin (rødt
skraveret) samt placering af
spildevandsledninger (gult skraveret).
Forsyningen har eksproprieret
området.

Væsentlig negativ

Overfladevand, afledning af

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

SBB
Susan
(Silke
borg
forsyn
ing)

Udfyldt af

Væsentlig positiv

Side 18

Væsentlig negativ

Der skal betales vand- og
kloakforsyningsbidrag til Silkeborg
Forsyning.
På den enkelte matrikel må der
afledes regnvand svarende til en
befæstelsesgrad på 0,4 for åben-lav
boliger, 0,5 for tæt-lav boliger og 0,6
for etageboliger. Hvis
befæstelsesgraden overstiger dette
skal regnvandet forsinkes eller
nedsives således at der kun afledes
hvad der svarer til afledning fra en

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Udfyldt af

Side 19

Væsentlig positiv

Naturteam:

x

Væsentlig negativ

Spildevand

befæstelsesgrad på hhv. 0,4; 0,5 og
0,6.
Byggeherres jordbundsundersøgelser
viser at det ikke er egnet til
nedsivning på hele arealet. Der er
nogle områder hvor det formodentlig
kan lade sig gøre at nedsive i et
fællesareal. Der kræves yderligere
undersøgelse for at vurdere om det er
muligt at nedsive.
Området er planlagt separatkloakering
med mulighed for nedsivning af
regnvand hvis det er muligt jf. tillæg
nr. 13 spildevandsplanen.
Spildevandet ledes til Søholt
renseanlæg og regnvandet nedsives
eller
ledes renset og forsinket via Eidervej
Grøft til Silkeborg Langsø vest.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

SBB

Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje
(udfyldes af team LMB)

Udfyldt af

Øvrig skov/træer

Matr.nr. 3eb Balle By, Balle, som
ligger umiddelbart vest for
lokalplanområdet er fredskov.
Der er et stort markant egetræ i den
nordlige del af lokalplanområdet.
Dette skal bevares i lokalplanen.
Ingen
Lokalplanområdet grænser mod vest
op til kommunalt ejet skovområde,
der afkaster skovbyggelinje.

Væsentlig positiv

Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

KJ

x

KJ

X

KJ
KDF

x

Fredsskovpligten på dette jordstykke
forventes ophævet og området
forventes omdannet til et mere åbent,
grønt rekreativt område (ikke skov)
med den fredede gravhøj som
omdrejningspunkt. Der er således ikke
hensyn jf. skovbyggelinjen, der skal
varetages i det aktuelle
lokalplanområde.
Fortidsmindebeskyttelseslinje

Side 20

Ingen

x

KJ

Jorddigets nuværende tilstand skal
bevares. Bebyggelse må ikke placeres
tættere på digets midte end 11 m
Diget skal indpasses i planen for
områdets anvendelse. Ændring eller
fjernelse af digerne kræver
dispensation fra Museumslovens § 29
a.

Side 21

x

Udfyldt af

Beskyttede naturtyper (§3)
Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger

Ingen
Lokalplan området ligger mere end
2,8 km fra nærmeste Natura2000
område som er EF Habitatområde
”Silkeborgskovene”. På grund af
afstanden vil der ikke være risiko for
påvirkning af beskyttet natur eller
beskyttede arter i habitatområdet.
Ingen
Ingen
Ingen
Der er et beskytte dige i det østlige
hjørne af lokalplanområdet.

Væsentlig positiv

Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

x

KJ
KJ

X

KJ
KJ
KJ
KJ

x
x
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?

Karaktergivende træer på digerne må
ikke fjernes. Øvrig beplantning
kan efter tilladelse fra Silkeborg
Kommune fældes eller udtyndes.
Digerne kan udbedres ved
indplantning af enkelte træer eller
buske uden tilladelse. Indplantningen
må kun ske manuelt og ikke i et
omfang, der ændrer tilstanden.

Fredede fortidsminder
Bilag 4-arter

Rødlistearter (truede/fredede)

Lavbundsarealer
Spredningskorridorer

Side 22

Der er givet tilladelse til føre en sti
gennem diget til
nabolokalplanområdet.
Ingen
Lokalplanområdet har hidtil været en
intensivt dyrket mark og udgør ikke et
egnet levested for bilag IV-arter
Lokalplanområdet har hidtil været en
intensivt dyrket mark og udgør ikke et
egnet levested for rødlistede arter
Ingen
Ingen

x

x
x

x

KJ
KJ

x

KJ

KJ
KJ

Lugt

Støj
Vibrationer
Støvgener
Afstand til virksomhed

Side 23

Udfyldt af

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

Væsentlig positiv

Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening
Jordforurening

Væsentlig negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Ingen

x

KJ

Der er ikke kendskab til
jordforurening, arealet har hidtil været
landbrugsjord
Området skal fortsat være undtaget af
områdeklassificeringen.
Der etableres ikke virksomheder med
afledning af processpildevand
Området indeholder ikke
virksomheder der giver anledning til
lugt
(Ny støjrapport er udarbejdet)

x

SHN

x

SHN

Der er redegjort for at Netto vil kunne
overholde Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser.
Vi har udført en beregning af støjen
fra Gartnergården i Rumle.
Beregningen sandsynliggør at støjen

BTE
BTE

x
x
x
x

BTE
BTE
BTE
BTE

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?

fra Gartnerigården kan overholdes i
området.
Afstand til eksisterende
lokalplanlagte erhvervs/boligomr.,
der ikke er bebyggede
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.
Området ligger op af det eksisterende
fjernvarmeområde i Silkeborg by.
Området kan med fordel forsynes med
fjernvarme. Silkeborg Varme vil gerne
forsyne området med fjernvarme.

Side 24

x

BTE

x

BTE
x

KH

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?

Der skal medtages bestemmelse om
tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning som betingelse for
ibrugtagning.

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.
Bebyggelsen er omfattet af
sorteringskravet om sortering i
affaldstyperne mad-, rest-, glas-,
metal-, hård plast-, papir- og
papaffald. Affaldstyperne skal
indsamles i 5 forskellige
affaldsbeholdere, da papir og pap
indsamles sammen og da metal og
hård plast indsamles sammen.

Side 25

X

CH

Side 26

Udfyldt af

Placering af eventuelle affaldsøer bør
godkendes af Silkeborg Forsyning

Væsentlig positiv

Såfremt der etableres fælles løsninger
for affaldshåndtering, så må man
højest gå 70 meter fra sin hoveddør til
selve affaldsløsningen. Alle 5
affaldstyper bør være ved hver
affaldsø, da dette sikrer korrekt
sortering.

Væsentlig negativ

Affaldsordningen med 3 affaldsspande
pr. husstand komme til at fylde meget
på den enkelte grund i tæt-lav
boligbebyggelse. Ved mere end 25-30
husstande kan man med fordel
etablere nedgravede fællesløsninger.
Etablering af fælles affaldsløsninger
bør overvejes i tæt-lav og etage
boligbebyggelse.

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

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre væsentlig

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

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)

Side 27

Planområdet er beliggende udenfor
områder med særlige
drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almen
vandforsyning. Der findes ej heller
anden vandindvinding sted i området
som kan påvirkes negativt som flg. af
den ændrede arealanvendelse.
Silkeborg Vand A/S

x

sdk

>> 1 km til registrerede husdyrbrug

x

MU

Der skal arbejdes med kørekurverne i
forbindelse med vendepladser og ved
molokker. Det bør ikke være en
løsning at renovationsvognen skal
bakke ud på stamvejen.

x

x

sdk

x

MSV

Pga. oversigt i kurven på stamvejen
bør de tre-fem sydligste
parkeringspladser sløjfes. Følg
vejreglerne for mødesigt.

Side 28

Udfyldt af

Det er ikke heldigt med bakkende
trafik på stamvejen i forbindelse med
parallelparkeringen.
Parkeringsbehovet bør dækkes på
anden vis.

Væsentlig positiv

Det bør være muligt, at en lastbil (fx
flyttebil) kan komme til alle boliger
uden at skulle bakke meget langt.
Manøvrearealer ved p-pladser er ikke
vendepladser, men T-kryds.

Væsentlig negativ

Vejbredden på stamvejen ser for smal
ud.

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Husk at længdefald og tværfald skal
overholde vejreglerne. Det
resulterende fald må være max 70
promille og kun i særlige tilfælde. I
indkørsler må der være max 75
promille de første 4 meter og herefter
max 200 promille.

Side 29

Udfyldt af

Der mangler en signatur på de grå
bokse i det nordlige byggefelt. Hvad
er det??

Væsentlig positiv

Hvordan sikres det at man i
”rundkørslerne” kommer den rette vej
rundt? Skilteplan.

Væsentlig negativ

Hvordan sikres det, at bilister ikke
parkerer på brandvejen til tæt-lav
boligerne mod vest?

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

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

Bygherren skal regne med, at der skal
etableres kanalisering på Nordre
Højmarksvej for hans regning.

Trafikstøj

Side 30

Der er tale om en betydelig
udbygning, som vil medføre øget
trafik på en allerede trafikeret vej. Det
bør undersøges om rundkørslen på
Nordre Højmarksvej har tilstrækkelig
kapacitet til at håndtere den ekstra
trafikbelastning.
(Der er fremsendt dokumentation for
løsningen af de
trafiksikkerhedsmæssige
konsekvenser.)
Støjrapport fra 26. januar 2018 er
gennemgået.
De anvendte trafiktal ligger under de
fremskrevne 2030-tal som er vedtaget
af Silkeborg Kommune.
Det vurderes, at der er en risiko for at
støjniveauet fra trafikstøj vil komme
til at ligge over Lden 58, idet det

(X)

x

BTE

Side 31

X

Udfyldt af

Terrænændringer

Væsentlig positiv

2030-tallet for Nordre Højmarksvej,
der er den væsentligste bidragyder
med trafikstøj for området, ligger
knapt 50% over de anvendte trafiktal.
Af den udarbejdede rapport fremgår
at man netop kan overholde
grænseværdien Lden 58 i målepunkt
2.
Det vurderes, at der bør udarbejdes
en ny beregning af trafikstøjen i
området med Silkeborg Kommunes
vedtagne 2030-tal.
Viser en revideret støjrapport at
Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser overholdes, så kan
krydset flyttes til ”Mindre væsentligt”.
(Ny støjrapport er udarbejdet som
viswer, at de vejledende støjgrænser
overholdes.)

Væsentlig negativ

Mindre væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne
væsentlige?

3 Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for
Vestervang 6 i Fårvang
3.1 - Bilag: LP Vestervang - Bebyggelsesplan
DokumentID: 6990488

forsyning og Effektivisering

3 Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for
Vestervang 6 i Fårvang
3.2 - Bilag: LP Vestervang - Screeningsskema for miljøvurdering
DokumentID: 6987640

Screening af planer

formål

Navn og nummer på plan
Lokalplan 30-002 for et boligområde ved Vestervang i Fårvang

Sag nr.
EMN-2017-05380
Projektleder
Mia Sabine Berle
(MSB)
Beskrivelse af planen, formål og omfang – evt. med henvisning til arbejdsområde på
webkort.
Lokalplanen omfatter en boligbebyggelse på grunden Vestervang 6 i Fårvang. Boligerne
opføres som en blanding af etageboliger i 2 plan og rækkehuse i 1 plan, fordelt på 28
etageboliger og 34 tæt-lav boliger (rækkehuse), samlet 62 boliger.
Området ligger i dag på grænsen mellem erhvervs- og boligområder ved Egon Kristiansens
Allé. Bebyggelsesplanen er derfor planlagt sådan, at rækkehusene skærmes af støj fra
erhvervsområderne via enten en eksisterende erhvervsbygning på grunden Vestervang 6 eller
de planlagte etageboliger.
Bygningerne opføres i tegl, med udhuse med sortmalet eller naturel træbeklædning.
Bygningshøjden er 7,7 m for etageboligerne og 5,4 m for rækkehusene.
Inden for lokalplanens område etableres to områder som fælles grønne friarealer. Det ene
område i bebyggelsens centrum og det andet i bebyggelsens sydøstlige hjørne, der grænser op
til et eksisterende grønt område og en eksisterende, bevokset jordvold.
Der er vejadgang til hele området fra Vestervang og bebyggelsen udføres med interne
stiforbindelser – både inden for bebyggelsen og som koblingsled til nabobebyggelserne.
Der etableres 96 parkeringspladser, heraf 4 handikap-pladser.
Rækkehusene placeres som stænger på række, hvor hver anden rum mellem stængerne
danner adgang til boligerne, mens de andre mellemrum danner haverum til boligerne.
Lokalplanens formål:
 Udlægge området til boligformål
 Vejadgang fra Vestervang
 Etablering af fri- og opholdsarealer

1

Lokalplanområdet, 2016 luftfotografi, (herover) og illustrationsplan (herunder).

2

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§8, stk. 1, 3.

Ja
Nej

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?

x

Husk partshøring og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen:
Forslag til lokalplan 30-002 omhandler fysisk planlægning og fastlægger alene anvendelsen af
et mindre område på lokalt plan.
Der skal derfor gennemføres en screening, hvor det vurderes om planforslaget må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Tekst der overføres til lokalplanen
Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er
truffet, da planen kun medfører minimale ændringer, som vurderes ikke at have en
væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.

Dato: Screening igangsat den: 19.02.2018

1

Screening afsluttet den: 12.03.2018

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

3

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

Væsentlig
positiv

Området anvendes i dag til erhverv, til oplag af
byggematerialer.
Med kommuneplan 2017-2028 blev området udlagt til
bolig, hvilket der nu følges op på med denne lokalplan til
boligformål.
Med lokalplanen muliggøres opførelsen af 62 boliger,
fordelt på 28 etageboliger og 34 tætlav-boliger.

x

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?

msb

Med omdannelsen fra erhverv til bolig, sker således en
4

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?

positiv ændring, dog stadig mindre, idet den planlagte
arealanvendelse frembringer mindre støj og
miljøbelastning end de eksisterende forhold.
Lysgener og refleksioner

Bygningerne opføres i tegl, med cementtagsten som
tagmateriale og udhuse med sortmalet eller naturel
træbeklædning og fremstår således ikke reflekterende.

x

msb

Veje belyses med park-armaturer, og stier oplyses med
pullert-armaturer, som LED-belysning. Belysningen vil
derfor ikke medføre blændingsgener for omkringliggende
boliger.
Skygger og vind

Ikke relevant.

Menneskers velfærd

Boligbebyggelsen etableres som en tæt bebyggelse
(bebyggelsesprocent 24) i 1 og 2 plan.
Rækkehusene udlægges med 80-140 m² haveareal /
forhave og et udhus/depotrum pr. bolig. Etageboligerne
udføres med en terrasse ved jord eller altan på 1. sal. På
indgangssiden udføres trapper til 1. sal med opholdsrepos.

x

msb
x

msb

I midten af bebyggelsen etableres en stor plæne, hvor der
er forslag om etablering af f.eks. boldspil, pinic eller
gadefest.
Mod syd fjernes den del af en eksisterende jordvold, der
ligger på matriklen (9bg), så der etableres plads til et
fælles grønt friareal.
Boligvejen, der giver adgang til rækkehusene, udføres
med to vejchikaner, som fartnedsættende
foranstaltninger.
5

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?

Ved bebyggelsens veje og mellem husene etableres stier,
der sikrer adgang til boliger og fri- og opholdsarealer.
Dertil etableres en stiforbindelse mod syd til naboboligområdet, ved at den eksisterende jordvold
gennembrydes. Stien sikrer sammenhæng med
naboområdet og bygger videre på områdets karaktertræk
omkring interne stisystemer.
Der etableres 4 fælles nedgravede affaldsløsninger,
herunder en genbrugsløsning med mulighed for sortering
af affald i flere fraktioner. Herved er der maksimalt 75 m
mellem boliger og affaldsstationerne.
Rekreative interesser for
mennesker

Bebyggelsen ligger i et område, hvor der er kort adgang
til skole, daginstitution og indkøbsmuligheder. Via
stisystemer i parcelhusområdet kommer man let omkring.

x

msb

Grønne områder og parker

Inden for lokalplanens område etableres grønne friarealer
end ved de eksisterende forhold. Dertil ligger et
eksisterende mindre grønt område i tilknytning til
matriklen og ikke langt fra området ligger den lokale
kælkebakke.

x

msb

Kulturhistorie/kulturarv
Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)

Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Bebyggelsen placeres tæt og der er skabt plads til fælles
opholdsarealer/mødesteder i bebyggelsen.

x

msb
msb
msb
msb

x
x
x

Med områdets forskellige friarealer er der mulighed for
forskelligartede aktiviteter.
6

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?

Vejene i området er interne og ender blindt. Biltrafik i
området vil således være begrænset. Der er stiforbindelse
gennem området, som kobler sig på det overordnede
stinet i området.
Bebyggelsen er skalamæssigt i tråd med den
omkringliggende bebyggelse i 1 og 2 plan.
Etagebyggeriet afskærmer området for støj fra vej og
erhvervsområde.
Afstand - større tekniske anlæg2
Gas

Ikke relevant.

x

msb

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
2

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

7

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?

notat.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Team Åbent Land:
Landskabelig værdi
Geologiske særpræg
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende

Obs. Grundvandstand jf. klima-kortlægning

Msb/ISH

Skybrudsveje i området må ikke blokeres, ligesom der må
placeres bebyggelse i lavtliggende områder:

X
X

ETJ
ETJ

x

ISH
8

Udfyldt af

Lokalplanområdet ligger i et område, der i Silkeborg
Kommunes spildevandsplan er fælleskloakeret. Såfremt
området tilsluttes den eksisterende fælleskloak, vil det
medføre hyppigere overløb af spildevandsopblandet
regnvand til Trodyb Bæk.

Væsentlig
positiv

x

Væsentlig
negativ

Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)
Overfladevand, afledning af

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

ISH
x

ISH

x

ISH

Området skal derfor fremover tilsluttes det separate
regnvandssystem i Egon Kristensens Allé, for at undgå at
der ledes yderligere regnvand til Fårvangs fælleskloak.
Matriklen vil i denne forbindelse blive forsynet med et stik
til regnvand og et stik til spildevand.
Spildevand

Naturteam:
Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov
Øvrig skov/træer
Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder
Beskyttede naturtyper (§3)
Mulige naturområder
Fredning

Området ligger i oplandet til Truust renseanlæg, og
spildevandet skal forventeligt afledes hertil. Det vil
betyde en minimal merbelastning af Gudenåen, men
sandsynligvis ikke i et omfang der har betydning for
målopfyldelsen i vandområdet.
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x

pla
ETJ
ETJ
ETJ
ETJ
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Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Jordforurening

Væsentlig
negativ

Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder
Bilag 4-arter
Rødlistearter (truede/fredede)
Lavbundsarealer
Spredningskorridorer
Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening

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
Der vurderes ikke at være væsentligere gener fra
luftforurening, da projektet udelukkende omfatter boliger.

X

LW

Arealet er kortlagt på Vidensniveau 1. Før påbegyndelse af
bygge- og anlægsarbejde skal der indsendes en §8
ansøgning i hh.t. jordforureningsloven, i det der ved
etablering af boliger sker ændring til følsom anvendelse.

X

SHN

Forud for en afgørelse efter §8 skal ansøger
dokumenterer, at den planlagte ændrede anvendelse eller
det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt.
Såfremt ansøger forud for det planlagte bygge- og
anlægsarbejde ønsker at få arealet udtaget af
kortlægningen skal det godkendes af Region Midt.
Jordflytning skal anmeldes i www.jordweb.dk
Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
Spildevand, afledning af

Arealet skal forblive områdeklassificeret.

X

SHN

Projektet omfatter afledning af spildevand fra
virksomheder. Afledning af sanitært spildevand fra

x

LW
10

Udfyldt af

Trafikstøj
Det vurderes at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi
på 58 dB kan overholdes i boligområdet.
VM acoustics har i støjrapport af 2.feb. 2018 (BE-01020218) foretaget beregninger af trafikstøjen.
Beregningerne viser, at støjen ikke ligger over 58 dB på
boligfacader og udendørs opholdsarealer.

Væsentlig
positiv

Støj (herunder trafikstøj)

boligerne er besvaret af team Vandløb og Søer.
Der vurderes ikke at være væsentligere gener fra lugt, da
projektet udelukkende omfatter boliger.
Støj fra projektet
Der vurderes ikke at være væsentligere gener fra støj, da
projektet udelukkende omfatter boliger.

Væsentlig
negativ

Lugt

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

Vibrationer

Der vurderes ikke at være væsentligere gener fra
vibrationer, da projektet udelukkende omfatter boliger.

X

LW

Støvgener

Der vurderes ikke at være væsentligere gener fra støv, da
projektet udelukkende omfatter boliger.

X

LW

Afstand til virksomhed

Lokalplanområdet grænser op til et erhvervsområde med
flere produktionsvirksomheder. VM acoustics har i
støjnotat af 6. februar 2018 samt rapport af ST -01230816 fra august 2016 , redegjort for at, der ikke vil
være overskridelse af støj fra virksomhederne i
boligområdet.

X

LW

x

LW

X

LW

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

Der er ingen vindmøller i området

11

Udfyldt af

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?

x

KH

x

CH

Området ligger i det eksisterende fjernvarmeområde i
Fårvang. Området kan med fordel forsynes med
fjernvarme og Hammel Fjernvarme har tilkendegivet at de
ønsker at fjernvarmeforsyne området.
Der skal medtages bestemmelse om tilslutningspligt til
kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagning.
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.
Bebyggelsen er omfattet af sorteringskravet om sortering i
affaldstyperne mad-, rest-, glas-, metal-, hård plast-,
papir- og papaffald. Affaldstyperne skal indsamles i 5
forskellige affaldsbeholdere, da papir og pap indsamles
sammen og da metal og hård plast indsamles sammen.
Affaldsordningen i dette projekt er samlet i tre fælles
affaldsløsninger til mad- og restaffald samt en fælles
affaldsø til de genanvendelige affaldstyper.
Ved en etablering af en fælles affaldsløsning, så må man
højest gå 70 meter fra sin hoveddør til selve
affaldsløsningen. Dette sikrer god kildesortering samt

12

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?

sikker sortering for gangbesværede og handikappede.
Nogle steder overskrides denne anbefaling.
Affaldsøerne rummer ikke alle affaldstyper alle steder, det
er vigtigt at alle 5 affaldstyper findes ved hver affaldsø, da
dette sikrer korrekt sortering og ingen efterlader affald
ved affaldsøen.
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)
Terrænændringer

Lokalplanområdet er beliggende udenfor områder med
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til
almen vandforsyning. I området fines ej heller anden
vandindvinding i næromådet.
Fårvang Vandværk
Der kommer ikke nye boliger eller byzone tættere på
eksisterende husdyrbrug inden for 1 km

Vi ser gerne, at der kommer hjørneafrunding på
vendepladser/parkeringspladser (de sydligste).

x

sdk

x

sdk

x

MU

x

MSV
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4 Godkendelse af igangsætning af delvis ophævelse af
lokalplan 44a i Kjellerup
4.1 - Bilag: sindingsgade situationsplan
DokumentID: 6977256
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4 Godkendelse af igangsætning af delvis ophævelse af
lokalplan 44a i Kjellerup
4.2 - Bilag: Screeningsskema for ophævelse af del af lokalplan 44a i Kellerup
DokumentID: 6993555

Screening af planer

formål

Navn og nummer på plan
Ophævelse af del af lokalplan 44a i Kjellerup By, Hørup

Sag nr.
EMN-2017-06514
Projektleder
ALB
Beskrivelse af planen, formål og omfang – evt. med henvisning til arbejdsområde på
webkort.
På baggrund af Constructas ansøgning om at opføre en tæt-lav bebyggelse, ønskes en del af
lokalplan 44a Hørup ophævet.
Der er tale om 7 rækkehuse med en ca. boligstørrelse på 110 m2, en ønsket byggehøjde på
8,5 m med op til 2 etager og en max bebyggelsesprocent på 40%.

Eksisterende forhold

Situationsplan med princippet for rækkehusbebyggelsen, samt princip for parkering,
vejbetjening og friarealer.
Kommueplan
Rammeområde 23-B-17 er i Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 udlagt til rækkehuse,
dobbelthuse, kædehuse eller gårdhusbebyggelser i maks. 2 etager, beregnet for en familie, og
de til området hørende institutioner og anlæg som f.eks. børne- og ældreinstitutioner samt
kollektive tekniske anlæg. Maks. Bebyggelsesprocent 40% af den enkelte ejendom.
Anvendelse til tæt-lav bebyggelse er således i overensstemmelse med kommuneplanens
rammer.
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan 44a for område mellem Østergade, Daslgårdvej og
Sindinggade i Kjellerup. Jf. lokalplanens formålsparagraf må der indenfor det aktuelle område,
delområde 1, alene opføres fritliggende parcelhuse med en bebyggelsesprocent på 25%.
Vurdering af det ansøgte
Det ansøgte projekt – opførelse af tæt/lav bebyggelse – vil ikke ændre områdets karakter
væsentligt, da projektområdet er omgivet af flere tæt/lav bebyggelser, eksisterende vejanlæg
benyttes, samt at området allerede er udlagt til bebyggelse. En maks bebyggelsesprocent på
40% indenfor det ansøgte område hamonere med den omkringliggende bebyggelsesstruktur i
byzoneområdet.

Det vurderes at den eksisterende lokalplan for pågældende ejendomme er utidssvarende, idet
kp-rammen udlægger området til tæt-lav bebyggelse samtidig med, at der allerede findes en
sådan i området.

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?
Husk og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen:

Constructas ønske om at opføre 7 tæt-lav huse har ikke miljømæssige konsekvenser for
området.

Dato: Screening igangsat den: 05.03.2018

1

Screening afsluttet den: 20.02.2018

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

x

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.

Menneskers velfærd

x
x
x

Udfyldt af

Skygger og vind

x

Væsentlig
positiv

Lysgener og refleksioner

Området ligger centalt i Kjellerup by, og det er delvis indrettet
som boligområde. Det ansøgte medfører en fortætning af
boligområdet.
Der er tale om en traditionel rækkehusbebyggelse i op til to
etager.
Der er tale om en traditionel rækkehusbebyggelse i op til to
etager.
De enkelte rækkehuse etableres med mindre haver og i

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?

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

Området er velbeliggende og er indenfor gåafstand til
skovområder, daglivareindkøb og idrætsfaciliteter. Området
har adgang til stinet.
Området ligger i gåafstand til skovområder, Krabbes Grønne
Ring og Tange Å.

x
x
x
x

Området ligge i byzone og tæt på Kjellerups bystrøg.

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
2

x

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

x

Udfyldt af

Rekreative interesser for
mennesker

Væsentlig
positiv

direkte nærhed til grønne fællesområder. Området grænser op
til ekssiterende stinet.

Væsentlig
negativ

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

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

processen som muligt – inden
politisk igangsætning. Uddybende
notat.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Team Åbent Land:
Landskabelig værdi
Geologiske særpræg
Team Vandløb og Søer:

Bygninger skal placeres så de ikke forhindre skybrudsveje.
Umiddelbart ligger området ikke i et oversvømmelsestruet
området.

x

SBB

GBH
Dette er ikke relevant, idet det ligger i et område der er
omdannet til bebyggelse centralt i Kjellerup.
Dette er ikke relevant, idet det ligger i et område der er
omdannet til bebyggelse centralt i Kjellerup.

x
x

Spildevand

Der må max. være en befæstelsesgrad på 0,5. Hvis denne
befæstelsesgrad overstiges skal regnvandet forsinkes eller
nedsives således at der max sker en afledning til forsyningens
net svarende til afledning fra en befæstelsesgrad på 0,5
En del af området ligger i fælleskloakeret opland. Resten af
området ligger i planlagt separatkloakeret opland. I
forbindelse med byggemodningen skal hele området
separatkloakeres. Evt. laver forsyningen et
separatkloakeringsprojekt i forbindelse med lokalplanen.

Udfyldt af

Overfladevand, afledning af

Væsentlig
positiv

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

Regnvandet ledes til Tange Sø via Tange Å. Tange Sø og
Tange Å har en målsætning om god økologisk tilstand. Der er
en moderat økologisk tilstand i Tange Å og en god økologisk
tilstand i Tange Sø. Udledningen af regn- og spildevand må
ikke bevirke en tilstandsændring i Tange Sø samt hindre
målopfyldese i Tange Å. Regnvand og spildevand skal derfor
renses og forsinkes inden udledning til recipient.
Regnvandet ledes til Tange Å via eksisterende
regnvandsbassin, hvor det renses og forsinkes.
Lokalplanområdet bevirker derfor ikke en hydraulisk ændring i
Tange Å, idet at der sker forsinkelse og rensning i det
eksisterende regnvandsbassin.
Regnvandet ledes via en eksisterende regnvandsledning til et
bassin med udløb til Tange Å. Forsyningen oplyser at bassinet
har kapacitet til at modtage regnvandet indenfor
udledningstilladelsens rammer.

Væsentlig
negativ

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

SBB

x

SBB

x

SBB

x

SBB

Matriklerne er i dag fælleskloakerede, stik til ejendommen ligger i
østlig hjørne, se blå cirkel. Forsyningen undersøger om der i

Udfyldt af

Bygherre skal i god tid ansøge om kloaktilslutning via vores
hjemmeside
http://www.silkeborgforsyning.dk/Tilslutning.aspx?ID=2842 ,
så vi kan have en dialog omkring økonomi og vilkår for tilslutning.

x

Væsentlig
positiv

Realisering af opgørelse af 7 rækkehuse på Sindingsgade/Østergade vil
medføre opkrævning af kloaktilslutningsbidrag.
 3 bidrag på matr.nr. 22h og 20xq Kjellerup By, Hørup, såfremt
de 3 rækkehuse kræver nyt/nye stik og de får selvstændig(e)
matrikelnummer/numre.
Både matr.nr. 22h (Østergade 26) og 20xq (Sindinggade 23) er
i dag registreret i OIS som beboelse, og som tilsluttet for både
regn- og spildevand.
 4 bidrag på matr.nr. 20eø Kjellerup By, Hørup på den
ubebyggede grund på Sindinggade 21.

Væsentlig
negativ

Spildevand

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

SBB

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?

forbindelse med lokalplanen skal
laves et separeringsprojekt. Der er kapacitet i det nye
regnvandsbassin på renseanlægsområdet til regnvand fra
lokalplanområdet.

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)
Lavbundsarealer
Spredningskorridorer

X

KN

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

KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

Støj (herunder trafikstøj)

Udfyldt af

Lugt

Væsentlig
positiv

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

x

Væsentlig
negativ

Stilleområder
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

KN

Det vurderes at projektet ikke vil give anledning til væsentlig
luftforurening, da der planlægges for boliger.

x

Lw

Projektet omfatter udelukkende sanitært spildevand fra
boliger, og vurderes ikke at give anledning til problematisk
spildevand.
Det vurderes at projektet ikke vil give anledning til væsentlig
lugtforurening, da der planlægges for boliger.
Projektet
Det vurderes at projektet ikke vil give anledning til væsentlig
støjforurening, da der planlægges for boliger.

x

LW

x

LW

X

LW

x

LW

x

LW

x

LW

Trafikstøj
Det vurderes, at der ikke vil være væsentligere gener for
trafikstøj, da en overslagsberegning i N2Kr viser at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj er
overholdt i området.
Der er regnet med følgende veje,trafiktal og hastigheder

Vibrationer
Støvgener

vej
ÅDT (2030)
hastighed
Østergade
2300
50 km/t
Sindingsgade
500
50 km/t
Ågade
2500
50 km/t
Det vurderes at projektet ikke vil give anledning til
vibrationer, da der planlægges for boliger.
Det vurderes at projektet ikke vil give anledning til væsentlig

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 området
energiforbrug og varmeforsyning.

Udfyldt af

Der er ingen vindmøller i området.

x

Væsentlig
positiv

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

støvforurening, da der planlægges for boliger.
Det vurderes , at der ikke vil være konflikter i forhold til
virksomheder, som ligger i området.
Nærmeste virksomhed er et autoværksted, som ligger ca.
30m. fra projektet.

Væsentlig
negativ

Afstand til virksomhed

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

LW

x

LW

X

LW
x

KH

x

CH

Området ligger i det eksisterende fjernvarmeområde i
Kjellerup. De nye rækkehuse skal fjernvarmeforsynes.
Der skal medtages bestemmelse om tilslutningspligt til
kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagning.
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.
Bebyggelsen er omfattet af sorteringskravet om sortering i
affaldstyperne mad-, rest-, glas-, metal-, hård plast-, papirog papaffald. Affaldstyperne skal indsamles i 5 forskellige
affaldsbeholdere, da papir og pap indsamles sammen og da
metal og hård plast indsamles sammen.

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?

Affaldsordningen i dette projekt er samlet i en fælles affaldsø
til alle affaldstyper.
Affaldsøen ligger inden for Silkeborg Kommune og Silkeborg
Forsyning anbefalede afstande på 70-75 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)

Terrænændringer

Planforslaget er beliggende udenfor Områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almen
vandforsyning
Almtoft-Kjellerup vandværk

x

sdk

>> 1 km

X

MU

Mangler der en handicap p-plads?
Er det hensigten, at den nuværende bebyggelse ikke har
behov for parkeringspladser i fremtiden, eller hvor skal de
holde? Det er ikke muligt at benytte manøvrearealet til
parkering.

x

x

sdk

MSV

5 Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for
et boligområde Kallundmose ved Nørreskov Bakke i
Gødvad
5.1 - Bilag: Bilag 1 KMU 110418 bebyggelsesplan Kallundmose
DokumentID: 6990050

Mose &
Skovareal

Støj
Hegn

Mose &
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Overgang i
Belægning

Støj
Hegn
Overgang i
Belægning

Overgang i
Belægning

Punkthus I
16 Boligenheder

Punkthus II
16 Boligenheder

Eksisterende
Plantebælte

Delområde E
Grøn
Korridor

Punkthuse, 4 etager

Punkthus III

Delområde A

30 Tæt-lav Rækkehuse

16 Boligenheder

Sti
Forbindelse

Vende
Areal

Overgang i
Belægning

Punkthus IV
16 Boligenheder

Vende
Areal

Regnvands
Bassin

Grøn
Korridor

Grøn
Korridor

Delområde B
11 Gårdhavehuse
14 Rækkehuse

Stiforbindelse
Busstop

Udlæg til
Støjvold

Overgang i
Belægning

Rekreativt
Friareal
Overgang i
Belægning

Delområde C
8 Gårdhavehuse
8 Rækkehuse

Eksisterende
Plantebælte

Eksisterende
Plantebælte

Fælles
Grønning

Vende
Areal

Sti
Forbindelse

Grøn
Korridor

Sti
Forbindelse

Grøn
Korridor

Sti
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Overgang i
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Vende
Areal
Udlæg til
Støjvold

Delområde D
Tæt-lav Boliger

Vende
Areal
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Vende
Areal
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Udlæg til
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5 Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for
et boligområde Kallundmose ved Nørreskov Bakke i
Gødvad
5.2 - Bilag: Bilag 2 KMU 110418 Miljøscreening Kallundmose
DokumentID: 6990051

Miljøscreening

Screening af planer

20. september 2017
formål

Forslag til lokalplan 13-011 og kommuneplantillæg 18 for et
boligområde ved Kallund Mose – Nørreskov Bakke-Østre
Højmarksvej i Gødvad

Sag nr.
EMN-2017-04792
Projektleder
SJJ

Beskrivelse af planen, formål og omfang
Baggrunden for planforslagene er et ønske fra grundejerne om at opføre et varieret udbud
af boliger på ejendommen. Det drejer sig om matr. nr. 13ar, 13bf, 7000p, nord for Østre
Højmarksvej og øst for Nørreskov Bakke.

Den fremsendte bebyggelsesplan af ATRA arkitekter
Bebyggelsesplanen giver mulighed for at opføre i alt 95 boliger fordelt på:
- 22 tæt-lav boliger på 11-190 kvm
- 26 tæt-lav boliger på 90-110 kvm
- 11 åben-lav boliger på 180-225 kvm
- 36 etageboliger på 110 kvm
Hensigten med lokalplanen er at muliggøre det ansøgte projekt og at overføre området til
byzone.

Teknik- og Miljøafdelingen - revideret maj 2016 - TSC

Vejstruktur
Der skabes afstand til omkringliggende vejarealer med en bræmme på min. 20 meter til
Østre Højmarksvej.
Vejadgang sker fra Nørreskov Bakke, hvorfra fire interne veje tilsluttes – én til området
med åben-lav bebyggelse, én til første del af området med tæt-lav bebyggelse, én til
anden del af området med tæt-bebyggelse og én til planlagt område til tæt-lav
bebyggelse, som ligger udenfor lokalplanområdet (længst mod øst).
Parkeringsforhold udføres efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm, som foreskriver 1,5
parkeringspladser pr. bolig ved etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse, samt 2
parkeringsplads pr. fritliggende enfamiliehus. De håndteres lokalt ved tæt-lav og åben-lav,
suppleret af en enkelt fælles parkeringsplads med plads til 4 biler. Ved etagebebyggelsen
er der placeret fælles parkeringspladser langs vejen.
Afgrænsning af planområde
Området ligger i landzone, men i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i form
af parcelhuse. Området overføres til byzone.
Mod vest grænser lokalplanområdet op til et erhvervsområde. Mod nord er eksisterende
fredsskovpligtigt areal, som ikke medtages i lokalplanen, men som der sikres adgang til
gennem lokalplanen. Mod øst er et område udlagt til rækkehusbebyggelse, hvorefter
parcelhusgrunde er beliggende. Mod syd løber Østre Højmarksvej, som skiller
lokalplanområdet fra eksisterende parcelhuskvarter.

Den fremsendte afgræsning af lokalplanområdet af ATRA arkitekter

Kommuneplan og kommuneplantillæg
Området er udlagt i kommuneplan 2017-2028 under ramme 13-B-17, Kallundmose,
Gødvad, som udlægger arealet til boligområde med tæt-lav- eller etagebebyggelse.
Ejendommene er ikke omfattet af en gældende lokalplan.
Kort oprids fra kommuneplanen:
- Makismal bebyggelsesprocent: 40 % af den enkelte ejendom
- Maksimale antal etager: 4
- Maksimal højde: 16 m
- Der forudsættes udarbejdet en lokalplan for området, som fastlægger omfang og
placering af de forskellige boligtyper
- Der skal udlægges et areal på min. 20 % af det samlede områdes grundareal
(brutto) til fælles friarealer, legepladser m.m.
- Bebyggelsen skal fortættes op mod Nørreskov Bakke
Fredskov
Nordøst for lokalplanområdet er der et skovareal opfattet af skovlovens bestemmelser om
fredskovspligtige arealer. Selve arealet indgår ikke i lokalplanen men hensynet til skove
har betydning for bebyggelse inden for lokalplanområdet. Syd for skovområdet
planlægges for fire etagehuse på 3 etager. På grund af skovområdet holdes der en afstand
på 30 meter mellem skoven og bebyggelsen.

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§3 stk. 1, pkt. 1 - hvis en lokalplan eller kommuneplantillæg, plan for
vandforvaltning, energi, transport, affaldshåndtering – og som fastsætter
rammer for fremtidige anlægsprojekter

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

Ja
Nej

x

Tekst der overføres til lokalplanen

Dato: Screening igangsat den: 08-09-2017

1

Screening afsluttet den: 13.03.18

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - nr. 1533 af 10. december 2015 (OBS: en
senere lov er vedtaget, men gælder først screeningsafgørelser fra og med 16. maj 2017)

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.

Stine Juul Jensen (28733)
Teknisk afdeling
StineJuul.Jensen@silkeborg.dk

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

Det vurderes, at omdannelsen er i tråd med
områdets hensigter, hvor åben-lav
boligbebyggelse opføres mod vest,
etagebebyggelse mod nord og tæt-lav mod øst. I
tæt tilknytning til det nye område er eksisterende
åben-lav bebyggelse langs Nørreskov Bakke.

Side 5

Udfyldt af

Lokalplanområdet ligger i landzone og vil med
lokalplanen blive overført til byzone. Området er i
kommuneplanramme 13-B-17 udlagt til åben-laveller etagebebyggelse. Området omdannes med
lokalplan og kommuneplantillæg til blandet
boligområde med åben-lav, tæt-lav og
etagebebyggelse.

x

Væsentlig
positiv

Matr. 13ar og 13bf fremstår som ubebyggede
arealer. Matr. nr. 7000p fremstår også som
ubebygget areal, dog er vejen, Østre
Højmarksvej, som løber syd for området, en del af
denne matrikel. Der foreligger en aftale mellem
Silkeborg Kommune og grundejere om at
grundejere overtager den del af arealet, når
lokalplanen er godkendt.

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

Skygger og vind

Beboerne i området vurderes ikke at blive generet
af lysgener og refleksioner.
Etageboligerne kan være skyggegivende for de
omkringliggende grønne arealer. Boligerne er
placeret nordligt og vil derfor have minimal
virkning på de resterende boliger og uderum.

Væsentlig
negativ

Lysgener og refleksioner

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

SJJ

x

SJJ

Ansøger udarbejder skyggediagram for
etageboligerne.

Menneskers velfærd

Nogle af de nordligt placerede gårdhavehuse
udføres i to plan – men på strategisk vis, således
at skyggevirkningen fra disse er minimal.
Lokalplanområdet ligger i Gødvad med adgang til
skole, børneinstitution og indkøbsmuligheder.
Lokalplanen åbner op for varierede boformer i
ønsket om at skabe et aktivt og åbent område,
hvor forskellige mennesker bor side om side i hver
deres boligform. Bebyggelsen opføres i 1-3 etager
og 4-12 meters højde.
Der skabes adgang til områdets fælles grønne
områder og fredskoven mod nordøst. Lokalplanen

Side 6

x

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?

udlægger 20 % af det samlede areal til fælles
aktiviteter, herunder legeplads, ophold m.v. I
grønningen udlægges også stiforbindelser.
Parkeringsforhold udføres efter Silkeborg
Kommunes parkeringsnorm, som foreskriver 1,5
parkeringspladser pr. bolig ved etagebyggeri og
tæt-lav bebyggelse, samt 2 parkeringsplads pr.
fritliggende enfamiliehus. De håndteres lokalt ved
tæt-lav og åben-lav, suppleret af en enkelt fælles
parkeringsplads med plads til 4 biler. Ved
etagebebyggelsen er der placeret fælles
parkeringspladser langs vejen.
Der skabes afstand til omkringliggende vejarealer
med en bræmme på 20 m.

Rekreative interesser for
mennesker

Ansøger udarbejder støjredegørelse.
Nordøst for planområdet ligger et fredskovpligtigt.
Til det skabes stiforbindelser, som sikrer let
adgang.
Projektet har fokus på grønne kvaliteter. Det ses
ved, at skoven fra nord er tiltænkt at ”vokse ind i”

Side 7

x

SJJ

Side 8

Som en integreret del af boligvejenes vejprofil
integreres fælles parkeringspladser i den tæt-lave
bebyggelse. Denne foranstaltning smalner
vejprofilen ind i disse punkter og skaber en øget
opmærksomhed hos bilister, som her naturligt
sænker farten. Se nedenstående skitse:

x
x
x
x

Udfyldt af

Kulturhistorie/kulturarv
Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)

x

Væsentlig
positiv

Grønne områder og parker

området i de større mellemrum mellem
etagehusene og derved lade skoven indgå i et
naturligt samspil med bygningerne. Der er let
adgang til områdets grønne områder, som også
inkluderer en fælles grønning.
Lokalplanområdet ligger lige syd for eksisterende
fredskov. En fælles grønning integreres mellem
gårdhavehusene. Der etableres adgang til begge.

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

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Side 9

Væsentlig
negativ

Også ved overgang fra fordelingsvej til boligvej
arbejdes der med en hastighedsreducerende
foranstaltning – et permeabelt areal, som tydeligt
optegner hierarkiet mellem de to vejforløb. Se
nedenstående skitse:

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

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre
væsentlig

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Mellem stier og byggefelter udlægges arealer til
fri- og opholdsarealerne. Heriblandt den fælles
grønning, som tidligere nævnt, der skal virke som
omdrejningspunkt for fællesskabet for områdets
beboere. Gårdhavehusene danner den fysiske
ramme for det centralt placerede areal.
Afstand - større tekniske
anlæg2 Gas
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

2

Side 10

x
En del flader bearbejdes som permeable
overflader, som tilføjer grøn kvalitet og muliggør

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

SJJ
x

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?

lokal afledning af regnvandet (LAR). Se skitser
under ”Bymiljø”. Der indlægges ligeledes arealer
til regnvandsbede i den samlede plan, således
området kan håndtere og forsinke regnvandet.
Ansøger foretager jordbundsundersøgelser.
Som det fremgår af kortet herunder er der ikke
risiko for oversvømmelse i lokalplanområdet:

Team Åbent Land:
Landskabelig værdi

Side 11

Området ligger i landskabsområdet ”Silkeborg”
hvis hovedindhold er selve Silkeborg by. De
dominerende, naturgivne stukturer er dalbunden
med Silkeborg Langsø samt skrænterne på

X

KDF

Udfyldt af

Side 12

Væsentlig
positiv

Det aktuelle lokalplanområde ligger ovenfor
dalskrænten, og den nærved liggende skov er
ikke en af de skove markere dalskrænten. Det
påtænkte byggeri vurderes derfor ikke at ville
medføre en væsentlig påvirkning af de naturgivne
overordnede, strukturerende landskabselementer.
Ligeledes vurderes ny bymæssige bebyggelse
heller ikke at ville påvirke landskabet væsentlig,
da bymæssig bebyggelse i forvejen er et
dominerende landskabselement i området.

Væsentlig
negativ

overgangen mellem dalbunden og de
tilgrænsende landskaber. Landskabet er i høj grad
præget af bymæssig bebyggelse som stort set
udfylder landskabet, dog uden at overskygge de
overordnede, naturgivne strukturer. På
skrænterne findes en del skovarealer, som både i
sig selv udgør et ikke uvæsentligt, karaktergivne
landselement, og som samtidig er med til at
markere dalskrænterne som et overordnet,
strukturerende landskabselement.

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Overfladevand, afledning af

Side 13

Regnvand fra området skal forventeligt afledes til
Silkeborg Langsø via forsinkelsesbassin. Dette vil
medføre en merbelastning af søen, der i dag ikke
opfylder sin målsætning om god økologisk
tilstand. Denne merbelastning forventes dog ikke
at være af et omfang der vil påvirke søens
mulighed for fremtidig målopfyldelse.
Der er ikke vandløb eller søer inden for
lokalplanområdet.
Regnvand fra området skal forventeligt afledes til
Silkeborg Langsø via forsinkelsesbassin. Det
forventes ikke at have en hydraulisk effekt på
søen.
Området er omfattet af Silkeborg Kommunes
spildevandsplan som planopland der skal
separatkloakeres. Der er tidligere udført
jordbundsundersøgelser i området som viser, at

Udfyldt af

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

Der er ikke vandløb eller søer inden for
lokalplanområdet.

X

Væsentlig
positiv

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

Der er ingen udpegende geologiske interesser i
området.

Væsentlig
negativ

Geologiske særpræg

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

KDF

x

ISH

x

ISH

x

ISH

Udfyldt af

Side 14

Væsentlig
positiv

For at kunne håndtere regnvandet fra området er
der behov for at etablere regnvandsbassiner i
lokalplanområdet. Det foreslås derfor at
lokalplangrænsen udvides, således at der kan
udlægges areal til bassiner inden for området:

Væsentlig
negativ

store dele af om rådet ikke er egnet til nedsivning.
Områdets regnvand skal derfor håndteres af
Silkeborg Forsyning.

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

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Ønskede bassinplaceringer er markeret med gult
på ovenstående kort.
Udledningen vil forventeligt medføre en mindre
merudledning af vand og næringsstoffer til
Silkeborg Langsø Øst. Dette forventes dog ikke at
være af væsentlig betydning for at vandområdet
fremover vil kunne opnå målopfyldelse.

Spildevand

Naturteam:
Fredskov, herunder
tilgrænsende fredskov

Side 15

Der kan med fordel etableres LAR-løsninger inden
for området, der mindsker udledning til det
offentlige system og dermed udledning til
nedstrøms beliggende vandområder.
Området ligger i oplandet til Søholt Renseanlæg,
og husspildevand skal forventeligt afledes hertil.
Dette vil medføre en mindre væsentlig
merbelastning af Silkeborg Langsø Øst, som er
recipient for det rensede spildevand.
Merbelastningen forventes ikke at være af
væsentlig betydning for at vandområdet fremover
kan opnå målopfyldelse.
Nordøst og øst for lokalplanområdet findes
fredskov. Der skal holdes en afstand på 30 meter

x

ISH

x

SRD

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Øvrig skov/træer

mellem skovbrynet og bebyggelse. Det kan
muligvis være en god ide at få en landmåler på til
at afsætte afstanden.
Der findes en del skovbevoksning omkring det
planlagte lokalplanområde. Det meste af denne
bevoksning består af nåletræer, hvor noget af det
fjernes ved lokalplanens realisering. Nåleskoven
har sandsynligvis ikke nogen større naturværdi.

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

SRD

x

SRD
SRD

Derudover findes levende hegn af større træer
langs den nordøstlige del af lokalplanområdet.
Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder

Side 16

x
Der er skovbyggelinje på hele lokalplanområdet.
Skovbyggelinjen afkastet af kommunalt ejet
skovarealer nordøst for og syd/sydvest for
lokalplanområdet.
I tilfælde af byggeri skal der dispenseres fra § 17 i
naturbeskyttelsesloven. Silkeborg Kommune er
myndighed. Alternativt skal der søges om
reduktion af skovbyggelinjen ved Miljøstyrelsen
(administrativ forenkling).

Lokalplanområdet ligger 2,5 km nord for og 3,2

x
x
x

SRD
SRD
SRD

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

x

Væsentlig
negativ

Beskyttede naturtyper (§3)

km vest for Habitatområdet nr. 45 Gudenå og
Gjern Bakker. På grund af afstanden og det
ansøgtes karakter vil der ikke være risiko for
påvirkning af natur i habitatområdet.
Den nordlige del af lokalplanområdet grænser op
til en § 3 beskyttet mose bevokset med træer.

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

SRD

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3
(beskyttet naturtype) er at sikre, at der ikke sker
indgreb i beskyttede naturtyper (hede, eng, mose,
overdrev, søer, vandhuller og vandløb).
Mosearealet må derfor ikke påvirkes under
etablering af byggeri, veje, stier eller lignende.
Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder
Bilag 4-arter
Rødlistearter
(truede/fredede)
Lavbundsarealer
Spredningskorridorer
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Silkeborg Kommune har ikke kendskab til
forekomsten af Bilag IV-arter i lokalplanområdet
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til
rødlistede arter på arealet.
Der er ikke planlagt lavbundsprojekter i området

x
x
x
x
x

SRD
SRD
SRD
SRD
SRD

x

SRD

x
x

SRD
SRD
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Udfyldt af

Spildevand, afledning af
Lugt
Støj
Vibrationer
Støvgener
Afstand til virksomhed

x

Væsentlig
positiv

Stilleområder
Team Virksomheder og
Jord:
Luftforurening
Jordforurening
Skal området udtages fra
/medtages i
områdeklassificering?

Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre
væsentlig

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

SRD

Der planlægges for boliger
Der er ikke konstateret jordforurening i området.
Området undtages områdeklassificeringen. Der
kan dog ske ændringer at områdeklassificeringen
efterfølgende. Det er derfor det til enhver tid
gældende kort for områdeklassificeringen på
Silkeborg Kommunes hjemmeside, som er
gældende.
Flytning af ren jord over 100 t skal anmeldes til
kommunen 2 uger inden flytning.

x
x
x

LW
LW
LW

Der planlægges for boliger
Der planlægges for boliger
Der planlægges for boliger
Der planlægges for boliger
Der planlægges for boliger
Nærmeste virksomheder ligger i erhvervsområdet
omfattet af LP-142.03 vest for boligområdet.
Afstanden fra erhverv til afgrænsning af
lokalplanområdet er ca. 100 m. Jf. lokalplanen for
erhvervsområdet, så kan der i det delområde,

X
x
x
x
x

LW
LW
LW
LW
LW

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?

som ligger tættest på det nye lokalplanområde
etableres industri – og værkstedsvirksomhed,
entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg,
transportvirksomhed, engroshandel, lager og
kontorvirksomhed samt efter byrådets særlige
godkendelse salgsvirksomhed (ikke
dagligvarehandel). I området ligger der i dag en
større maskinfabrik, som kan give anledning til
støj og luftforurening.
Støj
Da der i dag ligger en bolig ca. 40 m. fra
virksomheden, og afstanden fra virksomheden til
grænsen for den nye lokalplan er ca. 130 m. må
det forventes, at støj fra virksomheden ikke ligger
over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse i
boligområdet.
Luftforurening
Virksomheden har emissioner af svejserøg,
olietåger, bejsning, slibning og glasblæsning. I 1,5
m. højde overholdes B-værdi overalt i området
uden for virksomheden. Da nyt etagebyggeri
etableres i en afstand af ca. 170 m. fra
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X
LW

LW
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?

virksomheden forventes B-værdien at være
overholdt overalt ved bygningen.
De øvrige virksomheder, som ligger i området
omfatter administrationsbygninger, engroshandel,
butikker og lignende som vurderes ikke at give
anledning til gener.
Afstand til eksisterende
lokalplanlagte
erhvervs/boligomr.
Afstand til vindmøller
Team Energi og
Ressourcer
Klima

Energiforbrug og
varmeforsyning
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Nærmeste vindmølle er en husstandsvindmølle
ved FL. Smiths Vej 400 m. fra området.

Dette er en gammel skabelon. I den gældende
skabelon er dette punkt ikke længere med.
Punktet er derfor ikke udfyldt
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

KH

x

KH

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?

Området grænser op til det eksisterende
fjernvarmeområde i Silkeborg by. Området kan
med fordel forsynes med fjernvarme.
Silkeborg Varme A/S har tilkendegivet, at de
gerne vil forsyne området med fjernvarme.
Der skal medtages bestemmelse om
tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning som
betingelse for ibrugtagning.

Ressourcer

Affaldsbortskaffelse

Der bør gives mulighed for etablering af
solcelleanlæg
Dette er en gammel skabelon. I den gældende
skabelon er dette punkt ikke længere med.
Punktet er derfor ikke udfyldt
Vi vurderer, at affaldsbortskaffelse i dette projekt
kan rummes inden for de gældende
affaldsregulativer, hvilket gør, at der er tale om
en mindre væsentlig miljøpåvirkning.
I det gældende affaldsregulativ er der krav om
sortering hos boliger i affaldstyperne mad-, rest-,
papir-, glas-, metal-, hård plast- og papaffald.
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Kh

x

CH

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?

Disse affaldstyper skal indsamles i tre forskellige
affaldsbeholdere, hvor 2 af beholderene er
opdelte, da papir og pap indsamles sammen og
metal og hård plast indsamles sammen. Denne
bebyggelse vil være omfattet af sorteringskravet.
Ved etablering af fælles løsninger for
affaldshåndtering må man højest skulle gå 70
meter fra hoveddøren til selve fælles
affaldsløsningen. Derfor kan det være nødvendigt
på lange veje at etablere flere affaldsløsninger,
hvis fællesløsning ønskes opført.
Ydermere kan en fællesløsning være ønskeværdig,
da der ser ud til at være lidt plads til
affaldsbeholdere ved tæt-lav bebyggelse.
Den endelige placering af eventuelle affaldsøer
bør godkendes af Silkeborg Forsyning mht. mulig
tømning og Vej og Trafik mht. trafiksikkerhed
Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning

Vandforsyning fra:
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Planområdet er beliggende udenfor områder med
særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene vandværker
Silkeborg Vand A/S

x

x

sdk

sdk

Der skal laves kanaliseringsanlæg på Nørreskov
Bakke finansieret af bygherren. Der skal som
minimum laves venstresvingsbaner.
Der skal sikres vendepladser for enden af vejene
med tæt-lav bebyggelse samt for enden af
fordelingsvejen.
Der skal etableres handicapparkering jf. gældende
regler.
Vejene skal anlægges med et resulterende fald på
maksimalt 70. Indkørsler skal etableres med et
fald/hældning på maksimalt 75 promille de første
4 meter og herefter et fald/hældning på
maksimalt 200 promille.
Området skal sikres gode stiopkoblinger med
almindelig færdselsregulering, så der kan opnås
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x

Udfyldt af

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

Der er over 1 km til nærmeste større husdyrbrug

Væsentlig
positiv

Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med
dyrehold

Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre
væsentlig

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

MU

x

MSV

Km/t.

m1

Lden

60-70

44 m.

60,9

2030
Nørreskov

11660

Bakke
Østre

dB
6600

Højmarksvej

60-70

Ca. 30

61,6

m.

dB

Level soft, 1,5 m. højde, DK Year, AC 12 d(DK) S-N
(Nørreskov Bakke) og (E-W Østre Højmarksvej)
1 Afstand fra midten af vejen

Det anbefales at bygherre eller støjkonsulent
kontakter Virksomheder og Jord inden der udføres
støjberegninger for at sikre, at det er de korrekte
forudsætninger, der benyttes i beregningerne.
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Udfyldt af

ÅDT

X

Væsentlig
positiv

Trafikstøj

en sikker stiforbindelse til bl.a. Gødvadskolen og
Silkeborg centrum.
En overslagsberegning i N2kR viser, at
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 dB er
overskredet ved det nye boligområde (se tabel
nedenfor). Såfremt der evt. foretages tilpasninger
og en beregning viser at støjgrænsen på 58 dB
kan overholdes overalt i området, hvor der
planlægges for nye boliger kan krydset flyttes til
mindre væsentlig.

Væsentlig
negativ

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Mindre
væsentlig

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

LW

Side 25

Udfyldt af

Terrænændringer

Væsentlig
positiv

så vil støjgrænsen på 58 dB kunne overholdes i
det nye boligområde (støjnotat udarbejdet af
Rambøll 4.1.2018).

Væsentlig
negativ

d. 9-3-18
Forudsat at der etableres støjskærm /vold langs
Nørreskov Bakke og Østre Højmarksvej samt at
der opretholdes en afstand mellem det nærmeste
punkthus og Nørreskov Bakke på:
- 70 m. hvis punkthuset etableres i optil
4 etager
- 60 m. hvis punkthuset etableres i
3.etager

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig
negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

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

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

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

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

7 Vedtagelse af reviderede retningsliner for bådebroer
m.v
7.1 - Bilag: Høringssvar til revision af retningslinjer
DokumentID: 6994613

21. marts 2018

Høringssvar til revision af retningslinjer
Forslag til reviderede retningslinjer til bådebroer m.v. har været i høring fra 9. februar til
9. marts 2018. Der er indkommet følgende høringssvar.
Afsender
1. Skanderborg
Kommune

2. Lodsejer ved
Silkeborg Langsø
midtbassin

Høringssvar
Skanderborg Kommune oplyser,
at de ved næste revision af
deres retningslinjer for
bådebroer ønsker at ændre
kravet om, at anlæg kun må
males med maling i MAL-kode
001 til, at der skal anvendes
produkter, som er
svanemærkede eller som er
mærkede med EU-blomsten.

Bemærkninger
Teknik- og Miljøafdelingen
ser det som
hensigtsmæssigt, at
retningslinjerne til
bådebroer er så ens som
muligt på begge sider af
kommunegrænsen.

Hovedpunkter – se hele
høringssvaret under tabellen.

Teknik- og Miljøafdelingen
vurderer, bl.a. på baggrund
af afgørelser i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, at
der som udgangspunkt ikke
kan opnås dispensation til at
etablere lodret bolværk i
søbredden, da bredden er
omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3
og da et lodret bolværk vil
hindre adgangen for den

Lodsejeren er glad for forslaget,
som vil gøre det lettere at sikre
bredden. Dog er lodsejer
bekymret for, at et skrående
stenbolværk ikke vil være
tilstrækkeligt til at holde på den
bagvedliggende jord i
tilstrækkeligt grad. Der anmodes
om mulighed for terrænregulere

Maibritt Langfeldt Sørensen
Natur og Miljø
Direkte tlf: 89 70 14 48
mals@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1 - 3, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2014-02394

Teknik og Miljøafdelingen
foreslår, at retningslinje nr.
9 tilrettes i
overensstemmelse med
Skanderborg Kommunes
forslag. Så der stilles krav
om, at der kun må
anvendes maling, som ikke
forurener vandet, fx produkt
mærket med EU- blomsten
eller svanemærket for at
beskytte vandmiljøet bedst
muligt.

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

3. Boye Broer

og etablere et lodret bolværk,
som kan holde på jorden og
holde vandet ude, så det ikke
når ind på grunden. For at sikre
et naturligt indtryk foreslår
lodsejer, at det lodrette bolværk
dækkes at et skrånende
bolværk, så der er adgang
mellem land og vand.

Bilag IV beskyttede art
Odder. Hvis et lodret
bolværk ønskes placeret
væk fra søbredden og
nedgravet inden på den
bagvedliggende grund, vil
Teknik- og Miljøafdelingen
tage konkret stilling til det
ønskede ved ansøgning.

Vedhæfter finder I et billede fra
februar 2016, hvor vandet nok
var på sit højeste.

Teknik- og Miljøafdelingen
foreslår derfor, at
høringssvaret ikke medfører
ændringer af
retningslinjerne.
Teknik- og Miljøafdelingen
er opmærksom på, at der er
etableret lodrette
træbolværk langs størstedel
af Remstrup Å ved
Åhavevej. I følge
retningslinjerne for
bådebroer vil anlæg som er
mere end 15 år ikke blive
krævet fjernet. Teknik- og
Miljøafdelingen er ikke
bekendt med, at det der
skulle være nyere anlæg på
strækningen, og de
eksisterende anlæg kan
derfor bibeholdes.

Vi gør igen opmærksom på
opførelse af træ bolværk for at
sikre privat ejendom, nu hvor at
det tillades at sikre kysten med
sten, som kræver anlæg for at
udføres. Hele Remstrup å har
bolværk, hvis de ikke havde
bolværk ville deres grunde
formindskes pga. den kraftige
vandstrøm, her duer sten sikring
ikke.
Ad ptk. 10
Hvis tilladelser til bolværker som
udgangspunkt nægtes vurderes
det, at borgerne opfører
kystsikring efter
forgodtbefindende og kontrollen
med nyopførelser vil således
være ude af Silkeborg
kommunes hænder.
(er allerede sket flere steder)
Ved manglende kystsikring
risikerer grundejere at miste en
del kvadratmeter til å/sø og da
ejendomsretten fastsættes ud
fra grundarealet, vil det ikke
være rimeligt at grundejeren
reelt kommer til at betale for de

Side 2

Teknik- og Miljøafdelingen
vurderer, bl.a. på baggrund
af afgørelser i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, at
der som udgangspunkt ikke
kan opnås dispensation til at
etablere lodret bolværk i
søbredden, da bredden er
omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3
og da et lodret bolværk vil
hindre adgangen for den

kvadratmeter som er skyllet
væk.

Bilag IV beskyttede art
Odder.
Teknik- og Miljøafdelingen
foreslår derfor, at
høringssvaret ikke medfører
ændringer af
retningslinjerne.

Her er er høringssvar nr. 2 gengivet i sin fulde ordlyd:
Hej Klima- og Miljøudvalg.
Vedr retningslinier for bådebroer og lignende anlæg i Silkeborg Kommune i
høring
Vi er super glade for, at der er nye retningslinier i høring, som tager højde for den
stigende vandstands udfordringer.
Vi vil som beboer på Sølystvej - ved langsøernes midterbassin - gerne give vores besyv
med :-)
De sidste år har vist os, at vandstanden desværre ikke kommer længere ned og at
behovet for at gøre noget aktivt og udbedre grunden nu er nødvendigt.
Vi er vores ansvar bevidst; vi er så heldige at have en grund ned til vandet, hvor planteog dyreliv må respekteres og vi er selvfølgelig interesseret i at gøre det så naturligt som
muligt
i overensstemmelse med natur, miljø og dyre- og plantelivet, der måtte være eller
komme.
Men tanke på den udgift vi går i møde for at udbedre det, er vi selvfølgelig også
interesseret i at at få det lavet godt og sikkert - så det holder i mange år og forbliver
brugbart.
Vi kan læse, at det bliver svært at få lov til at etablere et lige bolværk, men vi slås
desværre ikke kun med, at vandet står ind over det eksisterende sten bolværk,
- som behøver at bliver forhøjet - men desværre også at vandet trænger ind
under grunden langt oppe på vores nederste grund, som ikke er sækket af vand, så
vi døjer med sumpet græs, sump-lugt
og som gør at vi kun i meget begrænset omfang har kunnet bruge grunden nede ved søen
de sidste par år.
Vi tænker, at muligheden for et lige bolværk sagtens kunne kombineres med et
afsluttende skrånende stenbolværk og stadig tilgodese områdets natur, herunder
dyre-og planteliv:

Side 3

Vi er nervøse for at det skånende stenbolværk på sigt ikke vil kunne holde på det
bagved liggende jord i tilstrækkelig grad.
Som vi ser det vil det hjælpe os meget at få lov til:
 at terrænregulere for at undgå oversvømmelser (fylde jord på)
 at etablere et forhøjet lige bolværk, der både holder på jorden, holder vandet
ude, så det ikke går ind over grunden, MEN i ligeså høj grad sikrer, at det ikke går
ind under grunden og medfører sump og erosion.
 at afslutte det hele med et skånende stenbolværk, der både sikrer det naturlige
look ( dækker det lige bolværk) og sikrer adgangen fra vand mod land og omvendt
for dyre-og planteliv
Tak fordi vi måtte give vores besyv med.

Vedhæfter finder I et billede fra februar 2016, hvor vandet nok var på sit højeste.

Side 4

7 Vedtagelse af reviderede retningsliner for bådebroer
m.v
7.2 - Bilag: Retningslinjer til broer i Silkeborg Kommune - 2018, efter høring
DokumentID: 6994623

UDKAST tilrettes som følge af høring
Retningslinjer for bådebroer og lignende anlæg i
Silkeborg Kommune

+

Dato:

Silkeborg Kommune
Natur og Miljø
Søvej 1 - 3, 8600 Silkeborg
Telefon: 89701000

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Retningslinjer for bådebroer og lignende anlæg i Silkeborg Kommune
Tilladelse/dispensation til private broer, platforme, bolværk, fortøjringspæle og lignende
anlæg i Silkeborg Kommune.
Udkast til retningslinjerne har været i 8 ugers høring i 2015, og relevante høringssvar blev
indarbejdet i retningslinjerne. I forbindelse med revision af retningslinjerne i 2018 sendes
udkast til retningslinjer i 4 ugers offentlig høring.

1. Formål
Formålet er et administrationsgrundlag som sikrer, at borgerne behandles ens samt, at
broanlæg eller andre anlæg i vand ikke belaster natur eller miljø eller mulighederne for
rekreativ udfoldelse.

2. Retningslinjer
Opførelse af nye anlæg og ændring af eksisterende anlæg i vandløb og søer kræver altid
tilladelse fra kommunen. Etablering af bolværk eller andre ændringer af sø- eller
åbredden, kræver også tilladelse.
Kommunen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nyetablering af bådehuse ( bygning
til opbevaring af faretøjer på vand), bolværk, terrasser over vand samt påfyldninger og
udgravninger, Eksisterende anlæg af denne type får dog lov at blive, så længe de
vedligeholdes. Desuden kan der i visse tilfælde opnås tilladelse til skrånende stenbolværk,
se punkt 10.
Uanset retningslinjerne, skal der altid fortages en konkret vurdering ud fra lokaliteten. Er
der tale om en lokalitet, som ikke har særlig naturmæssigt indhold, og hvor naboer har
lignende godkendte anlæg, kan der i nogle tilfælde gives lov til mere end ved andre og
mere uforstyrrede omgivelser. Modsat bør der gives lov til mindre eller intet, hvis
lokaliteten er et særligt følsomt sted, hvor broanlægget kan påvirke naturen negativt.
Kommende klagenævnsafgørelser skal indarbejdes i retningslinjerne.
1. På robuste vandområder1 kan der som udgangspunkt gives tilladelse/dispensation
til bådebroer med dimensioneringen 6 meter i længden (ud i vandløbet/søen) og 1
meter i bredden (langs sø eller vandløbsbredden), når broen placeres i forbindelse
med en have. Større anlæg (herunder længere bro eller vinkel/ platau for enden af
broen) kan godkendes, hvis der er forhold, der taler for; f.eks. lav vandstand,
bynær placering, tilstrækkeligt plads omkring anlægget, naboer med lignende
godkendte anlæg.

1 F.eks. bynære områder ved Borresø, Brassø, Julsø, Remstrup Å, Silkeborg Langsø og Thorsø.
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2. På følsomme vandområder med en bynær beliggenhed2 kan der i nogle tilfælde
opnås tilladelse/dispensation til en dimensionering tilpasset forholdene, når broen
placeres i forbindelse med have.
På følsomme vandområder uden for bynær bebyggelse kan der som udgangspunkt
ikke gives tilladelse til nye broer. Hvis der er en lovlig bro i forvejen, kan der
normalt gives tilladelse til at genetablere en lignende eller en mindre bro på stedet.
Følsomme områder:
a. Åen er så smal, at en bro vil genere vandets afstrømning eller de sejlende.
Ex: Gudenåen ved Resenbro. Hvis der søges om en bro på denne strækning, kan
der muligvis gives tilladelse til en bro tilpasset forholdene, hvis der er have ned til
åen. Ved Lysåen mellem Ørnsø og Silkeborg Langsø, kan der ikke gives tilladelse
til broer.
b. Arealerne på landsiden af åen eller søen er beskyttet natur efter
Naturbeskyttelseslovens § 3. I § 3 områder må der ikke gives dispensation til
noget, der forstyrrer eller forringer naturen.
Ex: Lange strækninger af Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø.
c. Områder beliggende i et Natura 2000-område (Habitat- eller
Fuglebeskyttelsesområde), eller områder der grænser op til det. Her er forbud mod
anlæg, der kan forstyrre eller skade naturen eller dyrene i området.
Ex: Nipgård Sø, Gudenåen fra Silkeborg Langsø til Kongensbro og mange af søerne
i den sydlige del af kommunen såsom Salten Langsø, Slåensø, Grane Langsø osv.,
dele af Thorsø samt dele af sydsiden af Himmelbjergsøerne.
d. Fredede områder, hvor der er bestemmelser om anlæg af broer. Her skal
Fredningsnævnet ansøges.
Ex: Gødvadfredningen.
e. Sø- og vandløbsbredder med sammenhængende rørskov og natur, hvor der ikke er
broer i forvejen. Ex: Stort set alle vandløb og søer uden for bymæssig bebyggelse.
3. Der må højest gives tilladelse til 1 bådebro pr. matrikel, medmindre der er
etableret flere broer med tinglyst ret dateret før 1. oktober 2014. .
4. Anlæg som er minimum 15 år gamle, anses som lovlige, uanset at der ikke er
udstedt tilladelse/dispensation.
5. Godkendte eksisterende broanlæg kan som udgangspunkt udskiftes og
vedligeholdes uanset, at der er tale om anlæg, som ikke ville blive godkendt efter
nuværende lovgivning og retningslinjer. Det vil sige, at ansøger kan få lov til at
udskifte et eksisterende anlæg med et identisk anlæg (dette vil som regel ikke

2

F.eks. Gudenåen ved Resenbro
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kræve ny tilladelse). For at kunne udskifte eksisterende anlæg uden ny tilladelse,
skal det gamle anlæg fremstå brugbart.
Såfremt et anlæg vurderes at have væsentlig negativ påvirkning på natur og miljø
eller være til gene for sejlads, grødeskæring, vandføring eller andre brugere, kan
et anlæg, uanset alderkræves fjernet
6. Fortøjringspæle/bøjer kan tillades, hvis de er placeret på eget rådighedsareal
(vandareal ud for egen matrikel), og ikke er til gene eller fare for andre brugere af
vandarealet. Fortøjringspæle kan i ukomplicerede sager etableres uden tilladelse,
f.eks. hvor fortøjringspæl placeres i forbindelse med bådebro og hvor pælen/bøjen
placeres inden for broens længde.
7. Broanlæg skal som udgangspunkt placeres minimum 5 meter fra naboskel. Ønskes
anlægget placeret nærmere end 5 meter, skal nabo orienteres inden tilladelsen
gives.
8. Broanlæg må aldrig placeres over naboskel medmindre nabo er medansøger.
9. Hvis broen opføres i imprægneret træ, skal det være imprægneret i henhold til
NTR-A standard til brug i ferskvand eller efter de til enhver tid gældende regler
herfor. Hvis broen males, må der kun anvendes produkter, der ikke forurener
vandet, fx maling der er er svanemærkede eller som er mærkede med EUblomsten. Der må kun anvendes maling i dæmpede jordfarver.
10. Der kan som udgangspunkt ikke opnås tilladelse/dispensation til bolværk, terrasser
over vandet, bådhuse (til opbevaring af søsatte fartøjer) udgravninger af
vandløbsbredden eller opfyldning af jord i vandområdet. Dog kan der i områder,
som er meget bynære, og hvor der allerede er bolværk langs størstedele af
matriklerne, i visse tilfælde opnås dispensation til et skrånende stenbolværk.
Områder, hvor dette kan være en mulighed, er Silkeborg Langsø midtbassinet,
Remstrup Å og Sejs fra Valdemarsvig Grøft til Christiansminde fredningen. Desuden
kan der i visse tilfælde opnås tilladelse til at forhøje et eksisterende, lovligt
bolværk, hvis bolværket står under vand.
11. Broanlæg som ikke er vedligeholdte og som er i forfald, kan kræves fjernet
12. Anlæg som er kommunale/statslige, tilknyttet fartøjsudlejning eller på anden vis
kommer almenheden til gode, vurderes lempeligere. (f.eks. hjejlebroer,
anlægsbroer til kanosejlende og brosamarbejdets broer).

3. Lovgrundlag
Retningslinjerne er gyldige for myndighedsudøvelse efter:
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Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017 om vandløb (Vandløbsloven) - § 47 og §
50, § 54
Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelseslovens) - § 3 og § 16
Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om Vandløbsregulering og restaurering - § 9
Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af
internationale beskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter - § 2, 4, 6, 7
stk. 1-6 og § 11.
Habitatdirektivet - artikel 12
Bekendtgørelse af lov om skove (Skovloven) kapitel 3
Vandløbsregulativer

Bemærkninger til lovgrundlaget
Ifølge Vandløbslovens § 47 må der kun anlægges broer, overkørsler og lignende med
kommunens tilladelse. I forbindelse med behandling af ansøgning, skal det vurderes om
det ansøgte kan hindre vandets frie løb, og om det kan være til gene for den frie
sejladsret.
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af
natur, som er beskyttet af bestemmelsen. Formålet med beskyttelsen er at bevare
naturtyperne som levested og spredningskorridor for vilde dyr og planter. I forbindelse
med behandling af ansøgning skal det vurderes, om det ansøgte kan ændre tilstanden af
vandløbet samt de brednære områder (hvis de er omfattet af § 3).
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse på land
(bygninger, campingvogne og lignende), foretages beplantning eller ændringer i terrænet i
en afstand af 150 meter fra de omfattede søer og åer. Formålet med beskyttelseslinjen er
at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
I visse af regulativerne er der indsat konkrete bestemmelser om bådebroer. Det fremgår
f.eks. af regulativer for Gudenåen fra Mossø til Silkeborg samt regulativet for Ørnsø, at
lodsejere har ret til at opføre en bådebro på 1x6 meter uden amtsrådets tilladelse. Senere
ændringer af naturbeskyttelsesloven betyder imidlertid, at der altid skal ansøges om
tilladelse. I forbindelse med revision af vandløbsregulativerne vil der blive henvist til disse
retningslinjer.
Af bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering, § 9 fremgår, at broer,
overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden kommunens godkendelse.
Desuden fremgår, at opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb
eller være til skade for vandløbet, ikke må anlægges eller ændres uden kommunens
godkendelse.
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Alle broer og andre anlæg, der placeres ved arealer, der er fredskovspligtige i henhold til
skovloven, skal have en dispensation, der søges ved Miljøstyrelsen, Østjylland.
Habitatdirektivet er i dansk lovgivning udmøntet i bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale beskyttelsesområder. Der er 6 relevante habitatområder i
Silkeborg Kommune: habitatområder H181 - Silkeborg Skovene, H45 - Gudenåen og
Gjern bakker, H49 -Sepstrup Sande m.v, H48 - Salten Å m.v samt H36 – Nipgård Sø.
I følge bekendtgørelsen må der ikke meddeles tilladelse eller dispensation til projekter,
der kan skade de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et internationalt
beskyttelsesområde. Der skal derfor i hver sag foretages en vurdering af, om det ansøgte
kan skade arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget.
Konsekvensen for arterne Odder, Grøn Kølleguldsmed og alle arter af flagermus, der er
beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV, skal desuden vurderes i alle tilfælde.
Hvis der modtages en ansøgning om bådebro eller ændring af bådebro iht. en
tinglysning, bør alle de påtaleberettigede (herunder ejer), informeres om ansøgningen.
De påtaleberettigede kan fremsende bemærkninger, hvis de mener, det ansøgte er i strid
med tinglysningen, men derudover kan de som udgangspunkt ikke nedlægge veto. En
tinglyst rettighed til bådeplads giver ikke tilladelse til at etablere bådebro, men
udelukkende ret til at bruge pladsen til oplæg af båd.
Gældende lov har altid forrang over tinglysninger uanset, at tinglysningen var lovlig på
udstedelsestidspunkt. Det vil sige, at kommunen ikke kan efterkomme en tinglyst ret til
bådebro, hvis tinglysningen er i strid med gældende lovgivning3.
Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 23. marts 2015 og revideret den X af
Klima- og Miljøudvalget.

3

Jf. advokat Jens Flensborg fra advokatfirmaet Energi og Miljø.
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8 Ansøgning om dispensation til skrånene bolværk ved
Silkeborg Langsøs midterbassin, Sølystvej 71b,
Silkeborg
8.1 - Bilag: Udkast til afgørelse om dispensation
DokumentID: 6994409

X
Sølystvej 71B
8600 Silkeborg
sendt pr. mail til:
X
dato
sagsnr. EJD-2015-02366

UDKAST Dispensation til terrænregulering afsluttet med skrånende bolværk,
inden for søbeskyttelseslinien og stødende op til beskyttet natur, Sølystvej 71B,
8600 Silkeborg.
Klima- og Miljøudvalget har den 11. april 2018 behandlet ansøgning om dispensation til at
etablere skråendende bolværk og foretage terrænregulering ved Sølystvej 71b, 8600
Silkeborg. Udvalget har besluttet at meddele dispensation i sagen.
Silkeborg Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (søog åbeskyttelseslinie) og § 3 (beskyttet natur) til at foretage terrænregulering samt
etablere skrånende bolværk på matr. nr. 484a, Silkeborg Markjorder, der tilhører
ejendommen med adressen Sølystvej 71B, 8600 Silkeborg.
Kommunen gør opmærksom på at dispensationen ikke må udnyttes, før klagefristen på 4
uger er udløbet.
Dispensationen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov
om naturbeskyttelse, § 65, stk. 1.
Beliggenhed:

Sagsbehandler: Kirsten Primdahl
Direkte tlf.: 8970 1492
kirsten.primdahl@silkeborg.dk
Skabelon version 06.02.2017

Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1-3, 8600 Silkeborg
teknisk@silkeborg.dk

Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Baggrund for afgørelsen
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen.
Arealet har hidtil været holdt som græsplæne. I 2015 ansøgte du om og fik dispensation
til at terrænregulere med op til 50 cm., bl.a. med vilkår om at lave en svag hældning ud
mod søen. Du fortæller, at du foretog denne terrænregulering, men at jorden på de
yderste dele efterfølgende skyllede væk. Du udbedrede dette, men måtte igen være vidne
til, at jorden blev skyllet ud i søen. Du har derfor ansøgt om at sikre kanten med
natursten, så du ikke igen skal fylde jord på uden du opnår det ønskede resultat.
Terrænreguleringen består af udbedring samt tilpasning til det skrånende bolværk.
Silkeborg Kommune har besigtiget forholdene sammen med dig i juni 2017. Og igen i (X)
for at afsætte den § 3 beskyttede natur med rødtoppe.
Arealet er vist på luftfoto herunder:

Luftfoto med § 3 afgrænsning
Lovgrundlag
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) er at sikre søer og
åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for
plante- og dyreliv.
Bestemmelsen omfatter et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, campingvogne
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og lignende), foretage beplantning eller ændringer i terrænet i en afstand af 150 m fra de
omfattede søer og åer. Bestemmelsen administreres forholdsvis restriktivt, især for
bebyggelse og beplantning i uberørte ådale og søbredder.
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype) er at sikre, at der ikke
sker indgreb i beskyttede naturtyper (hede, eng, mose, overdrev, søer, vandhuller og
vandløb). Bestemmelsen skal administreres restriktivt. Der meddeles derfor som
hovedregel kun dispensation til naturforbedrende eller helt uvæsentlige indgreb.
Silkeborg Langsø er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, det er derfor en
forudsætning for denne tilladelse, at det areal der er beskyttet efter § 3 ikke påvirkes
væsentligt af projektet.
Vurdering
På baggrund af de nedenfor stillede vilkår vurderer kommunen ikke, at dyre- og
plantelivets levevilkår i og omkring søen samt arealets funktion som spredningskorridor
forringes som følge af den ansøgteterrænregulering og etablering af skrånende bolværk.
Matriklen ligger bynært i et villakvarter, hvor der igennem mange år har været
menneskelige aktiviteter, og den del af matriklen, hvor der foretages terrænregulering og
etablering af skrånende bolværk, har hidtil været græsplæne.
Silkeborg Kommune vurderer desuden at indgrebet i sig selv ikke vil medføre en ændring
af områdets tilstand, da bredden på tilstødende matrikler har bolværker og bredden på
den ansøgte matrikel ikke har høj naturmæssig værdi. Silkeborg Kommune vurderer på
den baggrund at der kan dispenseres til terrænregulering og etablering af det skrånende
bolværk i søkanten, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Denne dispensation er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes retningslinjer for
bådebroer og lignende. Det fremgår af retningslinje nr. 10, at der i visse tilfælde, i meget
bynære områder, hvor størstedelen af matriklerne i forvejen er sikret med bolværk, kan
gives dispensation til et skrånende bolværk. Terrænregulering i forbindelse med etablering
af det skrånende bolværk, er i overensstemmelse med kommunes retningslinjer for
terrænregulering i søbeskyttelseslinjen.
Vilkår for dispensationen
Det forudsættes, at terrænreguleringen udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
Endvidere skal følgende vilkår overholdes:
1. Bolværket må have en højde på max. ½ meter og skal være skrånende med en
hældning på ca. 1:3.
2. Bolværkets yderste afgrænsning må placeres i søkanten, dvs. på afgrænsningen for
§ 3 beskyttet natur – her Silkeborg Langsø. Således at bolværket placeres i haven.
3. Bolværket skal bestå af natursten og må ikke sikres med beton.
4. Bolværket må ikke sprøjtes, højtryks renses eller lignende, da vegetation og alger
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skal kunne etablere sig og sløre bolværket.
5. Det skal sikres – enten ved såning, plantning eller naturlig spredning - at der
etableres en vegetation bestående af græs/urter på det terrænregulerede areal
samt i bolværket, idet planterødderne vil bidrage til at holde på jorden.
6. Den samlede terrænregulering må ikke overstige 50 cm, hvoraf minimum de
øverste 10 cm skal udgøres af muldjord.
7. Terrænreguleringen skal afsluttes svagt hældende mod nabomatriklerne, så der
bliver en jævn overgang til disse arealer.
8. Der må ikke ske tilførsel af jord og andet materiale til søen eller til bræmmen af rør
og siv i søbredden.
9. Bræmmen bevokset med tagrør må ikke beskadiges.
International naturbeskyttelse
Kommunen må ikke give tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de
internationale naturbeskyttelsesområder eller arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget (bilag II-arter) eller de strengt beskyttede arter på det tilhørende
bilag IV. Kommunen skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.
 Beskyttelsesområder
Arealet ligger ca. 3,5 km vest for EF habitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker og ca.
1,5 km nord for EF habitatområde nr. 181 Silkeborg Skovene. På grund af opfyldningens
meget begrænsede omfang og afstanden til disse habitatområder vurderes der ikke at
være risiko for påvirkning af disse internationale naturbeskyttelsesområder.
 Strengt beskyttede arter
Silkeborg Langsø er sandsynligt levested for odder, der er en strengt beskyttet art – en
såkaldt Bilag IV art. Odderen færdes i hele Gudenåsystemet, og kan også findes i området
ved Silkeborg Langsø. På grund af den menneskelige aktivitet i området, vil den næppe
vælge at raste i området, men den færdes i rørskoven langs søen. Bl.a. derfor er det en
forudsætning for afgørelsen, at rørbræmmen ikke berøres af det ansøgte, og at der ikke
sker erosion af materiale ud i søen eller i rørskoven. På de forudsætninger vurderes der
ikke at ske påvirkning af strengt beskyttede arter, herunder odderen.
Da bolværket etableres skrånende og der skabes mulighed for, at der etablerer sig
vegetation mellem stenene vurderer kommunen, at odderen stadig har mulighed for at
bevæge sig op på land.
Klagevejledning
Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og
organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og
organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som
formål.
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En klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen
fra bekendtgørelsen.
Du skal klage via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her finder
du ”Klageportalen”, hvor du logger på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk til den
myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed
eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Tilladelsen og dispensation må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Du vil straks
få besked, hvis der modtages en klage. I tilfælde af en klage, må tilladelsen ikke udnyttes
før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer
andet.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt.
Venlig hilsen

Claus Løwe Klostergaard
Formand for Klima- og Miljøudvalget

Side 5

Jann Hansen
Direktør

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnsilkeborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet, e-mail: soehoejlandet@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, e-mail: silkeborg@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, e-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; ta@sportsfiskerforbundet.dk
Silkeborg Fiskeriforening, e-mail: Formand@silkeborg-fiskeriforening.dk
Miljøstyrelsen Østjylland, e-mail:ojl@mst.dk
Naturstyrelsen Søhøjlandet, shl@nst.dk
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11 Orientering om chloridazon i grundvand og
drikkevand
11.1 - Bilag: chloridazon i drikkevand og grundvand i Silkeborg Kommune
DokumentID: 6986949

Tegnforklaring
GRUMO chloridazon
Ikke påvist
< 0,1 ug/l
Chloridazon i drikkevand
Ikke påvist
< 0,1 ug/l
Chloridazon i vandværksboringer
Ikke påvist
< 0,1 ug/l
Ikke undersøgt
KOMMUNE

