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Side 2

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

Beslutning
Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 6, stk. 2,
deltager byrådsmedlem Lars Faarup i dagens møde i Klima- og Miljøudvalget i stedet for
udvalgsmedlem Jonas Sivertsen, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af
sygdom.
Godkendt, at Lars Faarup deltager i stedet for Jonas Sivertsen.
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af
bebyggelsesplan for et boligområde mellem Nordre
Højmarksvej og Brunbakkevej i Balle
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2018-01314

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

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


at der ikke udarbejdes miljøvurdering af bebyggelsesplanen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af bygherre fremsendt bebyggelsesplan for et boligområde på
ejendommen mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej, matr.nr. 4cf, Balle By, Balle.
Området ligger indenfor kommuneplanramme 12-B-32 og 12-T-20, som udlægger området til
henholdsvis boligformål og tekniske anlæg. Kommuneplanramme 12-B-32 giver mulighed for
et blandet boligområde til åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Kommuneplanramme 12-T20 udlægger området til regnvandsbassiner ud mod Nordre Højmarksvej.
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Bebyggelsesplanen er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan, da del af
boligområdet i bebyggelsesplanen går ind over regnvandsbassinets rammeområde 12-T-20.
Der ønskes tillige opført boliger i 3 etager hvilket rammen ikke muliggør.
Der skal derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdes forslag til tillæg nr. 27 til
Kommuneplan 2017-2028 for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
kommuneplanen og lokalplanen.

Ejendommen fremstår i dag som et ubebygget areal på 9,43 ha i landzone.
Bebyggelsesplanen giver mulighed for at opføre i alt 222 boliger fordelt på:
 177 tæt-lav boliger i 1-2 plan
 45 etageboliger i 3 plan
Bebyggelsesprocenten vurderes til at være på ca. 26 % på baggrund af bebyggelsesplanen,
som er vedlagt som bilag.
Vejadgangen til den tæt-lave bebyggelse foregår via den eksisterende tilkørsel til
Netto/Gartnergården fra Nordre Højmarksvej, mens etageboligerne mod nord vejbetjenes via
Brunbakkevej. Adgangen fra Nordre Højmarksvej giver også mulighed for vejbetjening af
kommende parcelhusudstykning på det kommunale areal vest for lokalplanområdet.
Stiforbindelserne er velplacerede og hænger godt sammen med forbindelserne til
naboområderne, herunder stitunellen under Nordre Højmarksvej.
Miljøvurdering
Bebyggelsesplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplanen. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag.
Samlet vurdering af screening
Det fremgår af screeningen, at det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for trafikstøj kan overholdes. Det er således en forudsætning for screeningen,
at dette er tilfældet. Der skal tillige dokumenteres, at længdeprofiler og trafiksikkerheden
overholder de krav, som kommunen normalt stiller. Disse forhold er dokumenteret og den
vedlagte bebyggelsesplan er revideret, så den imødekommer anbefalingerne i screeningen.

Side 5

På baggrund af screening og den reviderede bebyggelsesplan vurderes det, at planen ikke
antages at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planen vurderes derfor ikke at skulle
miljøvurderes.

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

Bilag
1 (Bebyggelsesplan - 6986968)
2 (Miljøscreening lokalplan 12-018 - Endelig udgave - 6986969)
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3 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af
bebyggelsesplan for Vestervang 6 i Fårvang
Sagsbehandler: DR12270
SagsID: EMN-2017-05380

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplan for Vestervang 6 – og dermed af lokalplan 30-002 for et boligområde ved
Vestervang i Fårvang.
Der er udarbejdet en miljøscreening, der ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en
miljøvurdering, idet udfordringerne i projektet er håndteret i planlægningen.

Luftfotografiet viser lokalplanområdet i Fårvang.

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


at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af bebyggelsesplanen.

Beslutning
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Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af ejeren fremsendt en bebyggelsesplan for ejendommen Vestervang 6,
der ønskes bebygget med 62 boliger.
Lokalplanområdet rummer to matrikler – både Vestervang 6 og en kommunalt ejet matrikel nr.
10bæ, Fårvang By, Tvilum, der fungerer som fælles grønt friareal for parcelhuskvarteret syd
for lokalplanområdet.
Området ligger indenfor kommuneplanramme 30-B-03, som udlægger området til blandet
boligbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Ejendommen Vestervang 6 består i dag af erhvervsbygninger, der bruges som lagerplads. Ejer
har ønsket at omdanne området til boligformål, hvilket blev gjort muligt i forbindelse med
Kommuneplan 2017-2028.
På Vestervang 6 opføres bebyggelse som en blanding af etageboliger i 2 plan og rækkehuse i 1
plan, fordelt på 28 etageboliger på 75-125 m² og 34 tæt-lave boliger på 75-124 m², 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 for støj fra
erhvervsområderne via enten de planlagte etageboliger eller en eksisterende erhvervsbygning
på grunden Vestervang 6.
Miljøvurdering
Bebyggelsesplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplanen. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag.
Samlet vurdering af screening
Ved screeningen af bebyggelsesplanen vurderes det, at de mulige miljøkonflikter kunne være:
 Affaldsbortskaffelse: Anbefaling om flere sorteringsfraktioner (fra 3 til 5).
 Affaldsbortskaffelse: Anbefaling om alle sorteringsfraktioner ved hver miljøstation.
 Affaldsbortskaffelse: Anbefaling om afstandskrav på 70 m til affaldsstation afholdes i
reel gåafstand og ikke i fugleflugtslinje.
 Trafik/trafiksikkerhed: Manglende hjørneafrundinger ved vejtilslutninger.
Efter screeningen er der sket projekttilpasninger, så bebyggelsesplanen nu er tilpasset
ovenstående kommenteringer fra screeningen. Den reviderede bebyggelsesplan er vedlagt som
bilag.
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Forud for screeningen for miljøvurdering blev der arbejdet med støjforhold for
lokalplanområdet, da det er en forudsætning for, at både virksomheder og boligbebyggelse
kan eksistere i området.
Støjforholdene er således løst forud for screeningen og kommenteret i screeningsskemaet.

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

Bilag
1 (LP Vestervang - Bebyggelsesplan - 6990488)
2 (LP Vestervang - Screeningsskema for miljøvurdering - 6987640)

Side 9

4 (Offentlig) Godkendelse af igangsætning af delvis
ophævelse af lokalplan 44a i Kjellerup
Sagsbehandler: dr19696
SagsID: EMN-2017-06514

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering for delvis
ophævelse af lokalplan 44a på baggrund af en ansøgning og bebyggelsesplan for 7 tæt-lave
boliger i Kjellerup. Der er udarbejdet miljøscreening, der ikke giver anledning til, at der skal
udarbejdes miljøvurdering, idet der ikke er registreret udfordringer i forbindelse med den
delvise ophævelse.

Oversigtskort

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


at der ikke igangsættes en miljøvurdering i forbindelse med ophævelse af en del af
lokalplan 44a.

Beslutning
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Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har modtaget en bebyggelsesplan for 7 tæt-lav boliger i Kjellerup indenfor
lokalplan 44a.
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%. Området er placeret på
matr. 20eæ, 20xq og 22h alle Kjellerup By, Hørup. Se vedhæftede bebyggelsesplan.
Bebyggelsesplanen er behandlet på Plan- og Vejudvalget 9. april 2018 med henblik på
igangsætning.
Gældende planlægning
Området ligger indenfor kommuneplanramme 23-B-19, der i Silkeborg Kommuneplan 20172028 er udlagt til rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse eller gårdhusbebyggelser i maks. 2
etager, beregnet for en familie, og med en maks. bebyggelsesprocent på 40 %.
Ønske om opførelse af en tæt-lav bebyggelse til boligformål er dermed foreneligt med
kommuneplanens rammer.
Det ansøgte er ikke foreneligt med lokalplan 44a, der er vedtaget i 1987, da der jf.
lokalplanens formålsparagraf kun må opføres fritliggende parcelhuse med en
bebyggelsesprocent på 25%.
På baggrund af bygherres ansøgning om at opføre en tæt-lav bebyggelse, ønskes en del af
lokalplan 44a ophævet.
Miljøvurdering
Teknik- og Miljøafdelingen har foretaget en screening af ophævelsesønsket i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Ophævelserne ventes ikke at medføre negative
konsekvenser for miljøet, hvorfor der ikke skal laves en miljøvurdering se vedhæftede
screeningsskema.

Borgerinddragelse
Forslag til delvis ophævelse af lokalplan 44a vil blive fremlagt i offentlig høring i min. 4 uger.
Der vil ikke blive afholdt borgermøde.

Bilag
1 (sindingsgade situationsplan - 6977256)
2 (Screeningsskema for ophævelse af del af lokalplan 44a i Kellerup - 6993555)
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Side 12

5 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af
bebyggelsesplan for et boligområde Kallundmose ved
Nørreskov Bakke i Gødvad
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2017-04792

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse, om der skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplan for et nyt boligområde ved Nørreskov Bakke 97 i Gødvad.
Der er udarbejdet en miljøscreening, der ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes
miljøvurdering, idet udfordringer i projektet er håndteret i planlægningen.

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


at der ikke udarbejdes miljøvurdering af bebyggelsesplanen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Rådgiver har på vegne af grundejer fremsendt en bebyggelsesplan for i alt ca. 103 boliger
fordelt på tæt-lav boliger og etageboliger. Bebyggelsesplan er vedlagt som bilag.
Området er ca. 10 ha og ligger i landzone, men i tilknytning til eksisterende bymæssig
bebyggelse i form af parcelhuse. Området overføres til byzone med lokalplanen.
Mod vest grænser lokalplanområdet op til erhvervsområdet ved F.L. Smidths Vej. Mod nord er
eksisterende kommunale fredskovsareal, som ikke medtages i lokalplanen, men som der sikres
adgang til gennem lokalplanen. Mod øst ligger boligområdet Ystadvej. Mod syd afgrænses
arealet af Østre Højmarksvej, som adskiller lokalplanområdet fra eksisterende
parcelhuskvarter.
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Bebyggelsesplanen består primært af ca. 67 tæt-lave boliger på ca. 250 m2 grunde. I den
nordlige del er placeret ca. 36 boliger fordelt på 4 punkthuse i 4 etager. På grund af
fredskovsområdet holdes der en afstand på 30 meter mellem skoven og bebyggelsen.

Det markerede område er det areal, som der er modtaget bebyggelsesplan for og som er miljøscreenet.

Området ligger indenfor kommuneplanramme 13-B-17, som udlægger området til boligformål.
Bebyggelsesplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.
Der er udført støjberegninger, der viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, når der
foretages støjdæmpende foranstaltninger. Det forudsættes 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 minimum 70 m., når punkthuset etableres i optil 4
etager. Dermed vil støjgrænsen på 58 dB kunne overholdes i det nye boligområde.
Miljøvurdering
Bebyggelsesplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af
bebyggelsesplanen. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag.
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Samlet vurdering af screening
Det fremgår af screeningen, at det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for trafikstøj kan overholdes. Det er således en forudsætning for screeningen,
at dette er tilfældet.
På baggrund af screening og forudsætning om overholdelse af grænser for trafikstøj, vurderes
det, at planen ikke antages at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planen vurderes derfor
ikke at skulle miljøvurderes.

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

Bilag
1 (Bilag 1 KMU 110418 bebyggelsesplan Kallundmose - 6990050)
2 (Bilag 2 KMU 110418 Miljøscreening Kallundmose - 6990051)
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6 (Offentlig) Beslutning om placering af nyt staldanlæg på
Horsbjergvej 1, Them
Sagsbehandler: Dr27012
SagsID: EJD-2017-01964

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

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


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

Beslutning
Der gives tilladelse til den ansøgte placering af stalden. Peter Sig Kristensen stemte imod.
Peter Sig Kristensen stemmer for, at tage de landskabelige hensyn i sagen og afviser dermed
den ansøgte placering af stalden. Desuden ser Peter Sig Kristensen med bekymring på den
præcedens, som den ansøgte placering kan skabe.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Udsat, med henblik på besigtigelse.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Dato: 07-03-2018

Lovhjemmel
Jf. husdyrgodkendelseslovens § 19 (LBK nr. 442 af 13.05.2016) skal kommunalbestyrelsen
lave en vurdering af det ansøgtes påvirkning af omgivelserne. Herunder de landskabelige
værdier omfattende både naturværdier, kulturværdier, rekreative værdier og geologiske
værdier samt landskabets æstetisk og fortælleværdi. Videre står det i § 22 at kommunen skal
sikre sig, at de landskabelige hensyn ikke tilsidesættes, når der opføres bygninger uden
tilknytning til eksisterende byggeri. Hvis dette ikke er muligt, skal det fra ansøgers side
godtgøres, at det nye byggeri ikke vil have en væsentlig virkning på den rekreative og
landskabelige oplevelse. Ligeledes fremgår det af lovens § 31, at landskabelige hensyn kan
føre til, at der meddeles afslag.
Miljømæssig vurdering
Horsbjergvej 1, 8653 Them har en gældende miljøgodkendelse fra 2009. Den ønskede
udvidelse kræver et tillæg til den gældende godkendelse. Der har i sagen været to placeringer
af stalden i spil. Ansøger ønsker at stalden placeres på den modsatte side af Horsbjergvej og
dermed væk fra eksisterende bebyggelse (se bilag). I forbindelse med ansøgning om udvidelse
vurderes der på miljøpåvirkningerne som konsekvens af udvidelsen. Herunder lugt, påvirkning
af natur, emission af ammoniak, affaldshåndtering, ressourceforbrug, planmæssige og
landskabelige forhold samt gener i form af skadedyr, støj, lys, transport og støv. Ansøgningen
overholder alle grænseværdier for begge placeringer og øvrige eventuelle uønskede
påvirkninger, kan i vidt omfang afhjælpes med vilkår i tillægsgodkendelsen, med undtagelse af
de landskabelige værdier.
Landskabsvurdering
Den ønskede placering af den nye stald vurderes imidlertid problematisk i forhold til
væsentlige landskabelige og geologiske interesser i området. Stalden ønskes placeret nede i en
smeltevandsdal kaldet ”Lovdal” (se bilag). Dalen er én af flere geologisk og landskabeligt
værdifulde og tydelige terrænformer i området skabt af isens frem- og tilbagerykning og
afsmeltning. Området er i Kommuneplan 2017-2028 omfattet af udpegningerne ”Landskabeligt
interesseområde” og ”Geologiske Bevaringsværdier”. I de ”Landskabelige interesseområder”
skal de landskabelige værdier tillægges stor vægt, og der må som udgangspunkt ikke opføres
andet byggeri, end det der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse. I områder med
”Geologiske Bevaringsværdier” skal geologien tillægges særlig stor vægt og byggeri, som kan
sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås. Området er også udpeget som
”Nationalt Geologisk Interesseområde”
Når der søges om godkendelse af udvidelse af husdyrbrug, skal kommunen (bl.a.) sikre sig, at
de landskabelige værdier ikke tilsidesættes (§19 i husdyrgodkendelsesloven). Hvorvidt disse
interesser vil blive tilsidesat, vil bero på et konkret skøn i de enkelte, konkrete sager, - således
også i nærværende sag.
Teknik- og Miljøafdelingen har drøftet en alternativ placering af stalden med ansøger, hvor den
nye stald er placeret på samme side af vejen, som de eksisterende bygninger (se bilag).
Ansøger ønsker imidlertid at fastholde den ansøgte placering, - især for at holde god afstand til
naboer i området, og fordi den foreslåede alternative placering er mere terrænmæssigt
udfordrende at bygge på end ansøgers ønskede placering
Det skal derfor drøftes, hvordan Silkeborg Kommune forholder sig til ansøgers interesse
overfor de landskabelige hensyn. Afgørelsen i sagen vil kunne danne præcedens for lignende
sager fremadrettet.

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

Bilag
1
2
3
4

(Bilag Oversigtskort Horsbjerg - 6940378)
(terrænrelief af dal - 6959456)
(Visualisering af stald v2 - 6952577)
(Foreslået placering fra Silkeborg Kommunes planteam - 6959487)
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7 (Offentlig) Vedtagelse af reviderede retningsliner for
bådebroer m.v
Sagsbehandler: DR19454
SagsID: EMN-2014-02394

Resume
Den 7. februar 2018 vedtog Klima- og Miljøudvalget at fremsende udkast til reviderede
retningslinjer for bådebroer m.v. i 4 ugers høring. Der er indkommet 3 høringssvar, som har
medført et enkelt forslag til ændring af det udkast, der har været i høring. Se ændret udkast i
bilaget.

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

at reviderede retningslinjer for bådebroer m.v. vedtages.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Visse bestemmelser i retningslinjerne foreslås lempet, så det fremover bliver muligt at opnå
tilladelse til skrånende stenbolværk i søbred ved definerede bynære lokaliteter med ringe
naturindhold. Desuden bliver det muligt at etablere vinkel eller plateau for enden af bro, og det
bliver muligt at forhøje eksisterende lovlige, lodrette bolværk, hvis bolværket står under vand.
Forslagene har været i 4 ugers høring og der er indkommet 3 høringssvar.
Skanderborg Kommune har fremsendt høringssvar. Skanderborg Kommune har også
retningslinjer for bådebroer, og disse retningslinjer er meget lig retningslinjerne i Silkeborg
Kommune. Skanderborg Kommune oplyser, at de ønsker at ændre retningslinje nr. 9 ved
næste revision. Ændringer er krav om, at evt. maling skal være svanemærket eller mærket
med EU- Blomsten. Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at Silkeborg Kommune også indfører
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krav om, at malingen ikke må forurene i stedet for det nuværende krav om, at maling skal
have MAL-kode 001.
Lodsejer ved Silkeborg Langsø Midtbassin nævner i høringssvar, at den stigende vandstand
giver problemer med periodevis oversvømmelse af de bagvedliggende arealer. Lodsejeren
anmoder om, at der gives mulighed for at etablere lodrette bolværk for at sikre de sønære
arealer mod oversvømmelser. Lodsejeren stiller forslag om, at et lodret bolværk kunne dækkes
af et skrånende bolværk, så adgangen mellem land og vand bevares.
En lokal brobyggervirksomhed nævner i høringssvar, at lodret træbolværk er nødvendigt visse
steder for at sikre privat ejendom, og at stenbolværk ikke er tilstrækkeligt ved Remstrup Å.
Virksomheden nævner desuden, at der er risiko for, at lodsejere opfører bredsikring efter
forgodtbefindende, hvis der ikke er mulighed for at opnå tilladelse til dette, da lodsejere ellers
risikerer at miste en del kvadratmeter til å/sø.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer som udgangspunkt, at der ikke vil kunne opnås
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af lodrette bolværk i søbredden.
Hvis et lodret bolværk etableres væk fra den beskyttede søbred, fx i forbindelse med
terrænregulering, vil Teknik- og Miljøafdelingen tage konkret stilling til muligheden ved
ansøgning.
Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
Teknik- og Miljøafdelingen skal afslutningsvis oplyse, at der i høringsperioden er blevet afgjort
en klagesag om skrånende bolværk i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagen vedrører
etablering af et skrånende bolværk ved Nørresø i Viborg (bynær lokalitet).
Klagenævnet har ændret Viborg kommunes dispensation til bolværket til et afslag. Nævnet
mente ikke, at der kunne meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16
(søbeskyttelseslinjen) eller naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur), idet formålet med
brinkanlægget ikke var så væsentligt, at det burde gå forud for den generelle
beskyttelsesinteresse.
Nævnet havde bl.a. lagt vægt på, at anlægget havde en størrelse og et udseende, som
fremstod meget markant, og at der var fjernet rørskov i forbindelse med etablering af
anlægget, og at der var inddraget 31 m2 søareal. Nævnet bemærker desuden, at det også med
et mindre og mere skånsomt udført anlæg ville have været muligt at sikre anvendelse af den
nedre del af haven.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer fortsat, at der i særlige tilfælde er mulighed for at meddele
dispensation til skrånende stenbolværk. Dog vil det kræve, at anlægget er betydeligt mindre
end anlægget i Viborg. Desuden at der er tale om et område uden særlig interesse ud fra
naturbeskyttelseshensyn, og anlægget vurderes at være af underordnet betydning i forhold til
den beskyttede natur. Desuden at det ikke i sig selv vurderes at medføre en ændring af
tilstanden i området. Teknik- og Miljøafdelingen vil tage konkret stilling til dette ved hver
ansøgning og vil ikke tillade inddragelse af søareal.
Som udgangspunkt vurderes det, at der er mulighed for dispensation til skrånende
stenbolværk i meget urbaniserede områder, på korte strækninger, og hvor der i forvejen er
bolværk på hver side. Desuden vil det tilstræbes at stille vilkår i evt. dispensationer, som
medvirker til, at anlæg fremstår så naturligt som muligt (fx forbud mod at fjerne rørskov,
mulighed for at vegetation kan vokse i bolværket m.v.

Borgerinddragelse
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Udkast til reviderede retningslinjer har været i 4 ugers offentlig høring fra 9. februar til 9.
marts 2018. Udkastet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, og alle relevante
interesseorganisationer er orienteret direkte. Der er indkommet 3 høringssvar – se bilag

Bilag
1 (Høringssvar til revision af retningslinjer - 6994613)
2 (Retningslinjer til broer i Silkeborg Kommune - 2018, efter høring - 6994623)
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8 (Offentlig) Ansøgning om dispensation til skrånene
bolværk ved Silkeborg Langsøs midterbassin, Sølystvej
71b, Silkeborg
Sagsbehandler: DR19454
SagsID: EJD-2015-02366

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning om etablering af skrånende stenbolværk
ved Sølystvej. I udkast til nye retningslinjer stilles forslag om, at det i visse tilfælde skal være
muligt at opnå dispensation til skrånende stenbolværk. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at
denne mulighed er tilstede i denne sag.

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

at der meddeles dispensation til etablering af skrånende stenbolværk på Sølystvej 71B,
Silkeborg

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Lodsejer ved Silkeborg Langsøs midterbassin har ansøgt om dispensation til etablering af
skrånende stenbolværk. Ansøger har i 2015 terrænreguleret (lagt jord) på haveareal. De
yderste dele af denne terrænregulering er efterfølgende skyllet væk. Ejer ønsker nu at sikre
bredden og den nyudlagte jord ved hjælp af et skrånende stenbolværk.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der i dette tilfælde kan meddeles dispensation til det
ansøgte. Det skyldes blandt andet, at
- der er tale om et stærkt urbaniseret område (Sølystvej)
- at strækningen af den søbred, der ønskes sikret, er forholdsvis kort (ca. 15 m)
- at naboer på begge sider af matriklen allerede har ældre lovlige bolværk (formodentlig
stenbolværk)
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-

at anlægget ikke vurderes at påvirke den beskyttede natur i området
at der er tale om et område uden særlig naturmæssig interesse.

Det fremgår af retningslinje nr. 10, at der i visse meget bynære områder (som Sølystvej), hvor
der allerede er bolværk langs størstedelen af matriklerne, kan gives tilladelse til et skrånende
anlæg. Dispensationen vurderes at være i overensstemmelse med udkast til reviderede
retningslinjer. Se udkastet til reviderede retningslinjer i sagen om godkendelse af
retningslinjerne.
Udkast til dispensation til skrånende bolværk er vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Udkast til afgørelse om dispensation - 6994409)
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9 (Offentlig) Orientering om naturovervågningen i
Danmark med fokus på Gudenåen
Sagsbehandler: DR29164
SagsID: EMN-2018-01855

Resume
Gennemgang af naturovervågningen i Danmark, med fokus på hvilken viden vi har om
naturindholdet i Gudenåen og på arealerne omkring Gudenåen

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

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Naturen i Danmark er gennem en årrække undersøgt og overvåget af staten, amterne og
kommunerne. Desuden har forskellige interesseorganisationer bidraget med overvågning af
artsgrupper.
Overvågningen har traditionelt været delt i vandovervågning og naturovervågning.
Vandovervågning er overvågning af søer, vandløb og kystvande.
Naturovervågning er overvågning af beskyttet natur (§ 3-områder), overvågning af naturtyper
(Natura 2000-overvågning) og overvågning af enkelte arter (både dyr og planter).
På mødet gennemgås den viden, der findes om Gudenåen og dens nærmeste omgivelser.
I slutningen af 1980’erne begyndte en mere systematisk overvågning på vandområdet, mens
naturovervågningen blev sat i system i forbindelse med de første undersøgelser af Natura
2000-områderne i starten af 00’erne.
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I forbindelse med kommunalreformen overtog staten overvågningen af vandområder og
kommunerne overvågningen af den beskyttede natur. Der blev i 2010 lavet en aftale mellem
Miljøministeriet og KL om at naturområderne overvåges mindst hvert 10. år.
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10 (Offentlig) Orientering om status for revision af
Gudenå-regulativet Silkeborg - Randers
Sagsbehandler: Dr29399
SagsID: EMN-2018-01284

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

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


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 07-03-2018

Taget til efterretning.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Sagen genoptages på foranledning af Claus Løwe Klostergård.

Beskrivelse af sagen
På Klima- og Miljøudvalgets møde 7. februar 2018 blev det besluttet, at Teknik- og
Miljøafdelingen på næstkommende møde skal give en orientering om status for de fire
kommuners arbejde med at revidere regulativet for Gudenåen fra Silkeborg til Randers 2000.
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Klima- og Miljøudvalget blev først gang orienteret om revision af regulativet på mødet 10.
januar 2017 og igen på mødet 7. februar, hvor udvalget besluttede Silkeborg Kommunes
bemanding af den politiske styregruppe for revisionen.
Den politiske styregruppe for de 4 involverede kommuner besluttede i 2017, at der skal
skæres grøde 2 gange på hele strækningen mod den ene årlige grødeskæring i dag, og at
skærebredden skal udvides fra 7 m til 10 m på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø.
Mulighed for en ekstraordinær 3. grødeskæring ønskes indarbejdet. Den besluttede
grødeskæringspraksis skal evalueres efter 3 års virke i forhold til effekt på vandstand og
vandplanter.
Administrationen i de 4 kommuner har efterfølgende arbejdet med at udforme regulativet,
gennemføre de nødvendige analyser og forberede myndighedsarbejdet med de fornødne
tilladelser på baggrund af styregruppens beslutning. Der er også arbejdet med at opstille
objektive kriterier for, hvornår en 3. grødeskæring kan iværksættes.
I Silkeborg Kommune er der en særlig udfordring med Gudenåstrækningen Silkeborg Langsø –
Kongensbro, som er NATURA 2000-område og derfor særligt beskyttet. Her skal der ud over
den almindelige sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven også gennemføres en
habitatkonsekvensvurdering. Det er en detaljeret vurdering og afvejning af de mulige
konsekvenser og risici for beskyttede arter af planter og dyr på strækningen, som er
nødvendig forud for at kunne meddele de fornødne tilladelser og få regulativet vedtaget.
Ud over arbejdet med ønsker til den fremtidige vedligeholdelsespraksis gennem grødeskæring
er der også arbejdet med at modernisere regulativets bestemmelser og rette åbenlyse fejl i det
nuværende regulativ på de øvrige områder, som er indgår i regulativet.
De foreløbige resultater af arbejdet skal forelægges den politiske styregruppe på
næstkommende møde. Dato for mødet er endnu ikke fastlagt. Klima- og Miljøudvalget vil blive
orienteret om sagens stade.
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11 (Offentlig) Orientering om chloridazon i grundvand og
drikkevand
Sagsbehandler: Dr16962
SagsID: EMN-2018-01812

Resume
Orientering om nedbrydningsprodukter af ukrudtsmidlet chloridazon i grundvand og
drikkevand i Danmark og i Silkeborg Kommune. Et nyt notat fra GEUS, der er omtalt i mange
medier viser, at stofferne findes udbredt i Danmark og i høje koncentrationer. Dette kan dog
ikke genfindes i Silkeborg Kommune.

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


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
GEUS har 14. marts 2018 offentliggjort et notat om forekomst af stofferne desphenylchloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon i grundvandet i Danmark. Notatet har været
meget omtalt i diverse medier samme dag og er bl.a. omtalt af DR som en ”Historisk stor
forurening”. Baggrunden er især en stor fundprocent på landsplan med relativ høje
koncentrationer.
Stofferne er nedbrydningsprodukter af et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt ved
roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996. Selvom stofferne er
fundet langt over grænseværdien på 0,1 ug/l, meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed, at det
ikke er fundet i koncentrationer, der er akut sundhedsskadelige.
I skemaet nedenfor er fund af desphenyl-chloridazon i vandværksboringer og
grundvandsovervågningsboringer (GRUMO) i Danmark sammenlignet med fund i Silkeborg
Kommune, hvor datagrundlaget dog er relativt spinkelt. Det fremgår, at den høje fundprocent

Side 28

og de høje koncentrationer fundet på landsplan, ikke kan genfindes i vandværksboringerne i
Silkeborg Kommune, hvor stofferne kun er fundet 2 steder og ikke over grænseværdien. I
GRUMO-boringerne er fundprocenten sammenlignelig, men her ses heller ikke overskridelser af
grænseværdierne.

Kolonne1
GRUMO-Danmark
Vandværksboringer
– Danmark
Vandværksboringer
– Silkeborg
Kommune

Undersøgte
boringer (antal)

Påvist (%)

Påvist over
grænseværdi (%)

219

29,2

16,9

2030

26,3

9,7

17

12 (2
boringer)

0

GRUMO-Hvinningdal

7

Drikkevand –
Silkeborg Kommune

14 undersøgte
vandværker

28 (2
boringer)
14 (2
vandværker)

I alt i Silkeborg
Kommune

114

0
0

50

I skemaet er også vist andelen af vandværker i Silkeborg Kommune, der har analyseret for
stofferne i rent vand - dvs. det vand, der efter vandbehandlingen, sendes ud til forbrugerne.
Dette vand vil ofte være blandingsvand fra mere end én af vandværkets boringer. Også her er
fundprocenten relativ lav med ingen overskridelser af grænseværdien.
I alt er nedbrydningsprodukterne fra chloridazon pt. påvist ved 3 ud af 20 undersøgte
vandværker i Silkeborg Kommune - enten i grundvandsboringer eller rent vand. På vedlagte
kortbilag fremgår den geografiske fordeling af fund af nedbrydningsprodukterne.
Nedbrydningsprodukterne har siden ultimo 2017 indgået i vandværkernes obligatoriske
prøvetagningsprogram. Da disse programmer løber gennem en årrække, har Silkeborg
Kommune henstillet til vandværkerne om at fremskynde prøverne for stofferne for at få et
bedre overblik over tilstanden ved de enkelte vandværker.

Bilag
1 (chloridazon i drikkevand og grundvand i Silkeborg Kommune - 6986949)
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12 (Offentlig) Drøftelse af klimaindsats i Silkeborg
Kommune
Sagsbehandler: DR12098
SagsID: EMN-2018-01803

Resume
Drøfte rammer for klimaindsatsen i Silkeborg Kommune.

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


At rammerne for klimaindsats i Silkeborg Kommune drøftes.

Beslutning
Udvalget holder et temamøde om rammerne for klimaindsats i Silkeborg Kommune i maj
måned.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Klima- og miljøudvalget blev, på udvalgsseminaret 23. februar 2018, orienteret om status for
klimaindsatsen i Silkeborg Kommune.
Med baggrund i orienteringen igangsættes nu en drøftelse af sagen med henblik på at afklare
rammerne for indsatsen på klimaområdet.
Der præsenteres et oplæg på mødet.
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13 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2017-06769

Beslutning
Claus Løwe Klostergård, Flemming Heiberg, Susanne Jacobsen, Svend Thue Damgaard, Hans
Okholm, Peter Sig Kristensen deltog i besigtigelse af placering af nyt staldanlæg på
Horsbjergvej 1, Them, (Skovgaard) den 4/4 2018.
Claus Løwe Klostergård, Flemming Heiberg, Susanne Jacobsen, Peter Sig Kristensen deltog i
møde om spildevandsplan i Vrads den 10/4 2018.
Møde om vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård den 29/5.
Ej til stede
Hans Okholm, Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
A)
Afgørelser fra nævn- og domstole


afgørelse vedr. forurening af vandløb med restvand fra ensilageanlæg og pileanlæg
(Langmosevej i Kjellerup). Ejer har accepteret og betalt bøden og sagen er afsluttet.

B)
KL´s politiske konference TEKNIK & MILJØ ´18 afholdes 12.-13. april 2018. Følgende vil
deltage i konferencen:
Claus Løwe Klostergaard, Flemming Heiberg, Susanne Jacobsen og Hans Okholm. Fra
administrationen deltager Søren Peter Sørensen, Flemming F. Christensen, Morten Horsfeldt
Jespersen, Trine Skammelsen og Jann Hansen
C)
RegionMidtjylland inviterer til politisk møde om Vandløb, Monster og Sileregn – Coast to Coast
Climate Challange. Hvad gør vi med den øgede nedbør?
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Mødet afholdes på AguaGlobe, Skanderborg den 4. juni 2018, kl. 10-14. Se program på
projekthjemmesiden under datoen 1. juni 2018.
D)
Orientering om myndighedshøring om varmeprojekt ved Tangeværket.
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14 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2017-06770

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede
Jonas Sivertsen. Lars Faarup deltog i stedet for Jonas Sivertsen.

Tidligere beslutninger
…

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