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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2020-04990

Beslutning
Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
...

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

Side 4

2 (Offentlig) Budgetopfølgning for Klima- og Miljøudvalget
pr. 31.10.2021
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2021-02081

Resume
Jævnfør styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2021 gennemført
opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”godkendelse af
bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31 oktober 2021, herunder
overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2022”,



at de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene godkendes.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Orientering om
budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021”,



at det forventede regnskab tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2021. Eventuelle
mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 er indregnet i forventet regnskab, som det fremgår i tabel 1.1. Som
supplement til dette specificeres en nettoopgørelse over udgifter relateret til COVID-19 i tabel 1.2.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1000 kr.,
drift

Oprindeligt
Budget

Korrigeret
Budget*

Forbrug pr.
31.10.2021

Forventet
Regnskab

Afvigelse**

81 Natur og
Miljø

9.640

9.796

6.435

10.791

-995

I alt
driftsudgifter

9.640

9.796

6.435

10.791

-995

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Tabel 1.2: Heraf COVID-19 relaterede nettoudgifter
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1.000 kr., netto
Bevilling 81 – Natur og Miljø
I alt

Mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19
A
B
C
D
Budget
Opgjorte udgifter Forventede udgifter Afvigelse**
per 31.10.2021
i alt i 2021
0
25
30
-30
0

25

30

-30

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bevilling 81 Natur og Miljø

Afvigelsesbemærkninger, drift

Naturforvaltningsprojekter
Forventet merforbrug på ca. 200.000 kr. på grund af øget opgavemængde på outdoor og naturpleje, samt
fredningserstatning på 326.000 kr. I alt forventet merforbrug på 526.000 kr.

Derudover skønnes det, at der kommer en merudgift på 30.000 kr. til ekstra rengøring af de offentlige toiletter pga.
Covid-19.

Skove
Øgede udgifter til pleje af bynære skove grundet øget benyttelse. Grønne områder får overført underskud fra
regnskab 2020 og med forventet merforbrug ventes afvigelse på 500.000 kr.

Vedligeholdelse af vandløb
Der forventes et merforbrug på 400.000 kr. på grund af ekstern entreprenør til grødeskæring og øget arbejdsmængde
generelt med vedligeholdelsesarbejde.

Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
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1000 kr.,
anlæg

Oprindeligt
Budget

Korrigeret
Budget*

Forbrug pr.
31.10.2021

Forventet
Regnskab

Afvigelse**

81 Natur og
Miljø

9.720

21.956

3.290

5.058

16.898

Ialt anlægsudgifter

9.720

21.956

3.290

5.058

16.898

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bevilling 81 Natur og Miljø

Afvigelsesbemærkninger, anlæg
Mindreforbruget på anlæg, skyldes bl.a. at der er igangsat miljøvurdering af samarbejdsaftale
mellem Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune vedr. skovrejsning ved Eriksborg. Aftalen
forventes endelig vedtaget i januar 2022 og medfinansieringen starter derefter.
Beløbet til klimahandleplanen er fuld disponeret. Pt er der indkøbt elcykler som borgerne kan
afprøve. Der er ligeledes indkøbt elcykler som personalet kan bruge som transportmidler. Der
er indkøbt elbiler på Entreprenørgården og installeret elladestandere til elbiler på
Omsorgsområdet. De resterende projekter er igangsat.
Desuden er projektet Fjernelse af sand på delstækning ved Tange Sø påbegyndt – det samme
er Natura 2000 projekter og højmoseprojekter. Disse projekter løber over flere år.
Da Natura 2000-projekter er baseret på frivillighed for lodsejere, kan der gå flere år fra idéfase
og lodsejerforhandlinger til projekternes udførelse. Det må derfor forventes at der opstår
forsinkelser. Natura 2000-indsatsen er en bunden opgave for kommunen.

Bilag
1 (Bilag Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31.10.2021 - 9333575)
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3 (Offentlig) Målopfølgning for Klima- og Miljøudvalget pr.
31.10.2021
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2021-02081

Resume
Jf. styringsmodellen er der pr. 31. oktober 2021 gennemført opfølgning på mål.

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



at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Side 9

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på udvalgsmålene
findes i bilaget).
Overordnet status på udvalgsmål for Klima- og Miljøudvalget.
Udvalgsmål



Bevilling 81 Natur og Miljø
Bæredygtig regnvandshåndtering i forbindelse med vejprojekter.

X

Der arbejdes på at nå målene i de kommunale naturhandleplaner og den statslige vandområdeplan
2015-2021 for Jylland og Fyn. Igangværende drift (græsning m.m.) på andre naturarealer søges
opretholdt.

X

Der skal være flere naturstier og friluftsfaciliteter og øget formidling med særlig fokus på
sundhedsfremme i naturen.

X

Øget fokus på biodiversitet

X

De kommunale skove skal tilgodese mange forskellige brugergruppers ønsker og tilbyde passende
faciliteter til bevægelse og ophold i naturen. Biodiversiteten i de kommunale skove øges.

X

Større grad af borgerinddragelse og frivillighed i forhold til drift og øvrig udnyttelse af grønne områder

X

Revision af vandløbsregulativer og herunder for Gudenåen.

X

Indarbejdelse af klimaområdet i Natur & Miljøs anlægsprojekter

X

NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af
året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet
af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i
løbet af året
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Beskrivelse af sagen
Her skrives indstillingen

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Målopfølgning 31.10.2021 - 9325695)
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4 (Offentlig) Beslutning vedrørende dispensation fra
skovbyggelinje til vindmølle ved Marsvinslund
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2018-02081

Resume
Byrådet vedtog 24. august 2020 Kommuneplantillæg 41 og Lokalplan 24-003 med miljørapport
samt VVM-tilladelse til 3 vindmøller og 12 ha solceller ved Marsvinslund. En af møllerne er
ansøgt med en placering indenfor skovbyggelinjen omkring Torsø Mose. Klima- og
Miljøudvalget skal beslutte, om der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til møllen.

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



at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 (skovbyggelinje) til den
ansøgte mølle.

Beslutning
Et flertal i udvalget besluttede ikke at meddele dispensation for skovbyggelinjen. Peter Sig
Kristensen (Ø) og Claus Løwe (F) stemte for dispensation. Jonas Sivertsen (A) undlod at
stemme.
Claus Løwe Klostergård (F) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Dato: 08-09-2021

Sagen udsættes, da udvalget ønsker en afklaring af linjeføringen og VVM-redegørelsen for den
mulige kommende motorvej samt en nærmere belysning af mindretal udtalelsen i
klagenævnet.

Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Nærmere belysning af nævnsmindretals holdning i stadfæstende planklageafgørelse
Klima- og Miljøudvalget har på mødet 8. september 2021 ønsket en nærmere belysning af
Planklagenævnets stadfæstelse af byrådets vedtagelse af Lokalplan 24-003 og
Kommuneplantillæg 41 for så vidt angår punktet om flagermus, hvor et nævnsmindretal
mente, at der burde have ligget yderligere flagermusundersøgelser til grund for byrådets
beslutning.

Teknik- og Miljøafdelingen har på den baggrund anmodet Planklagenævnet om en uddybning
af et nævnsmindretals holdning. Planklagenævnet oplyser, at det ikke kan uddybe
mindretallets begrundelse, men henviser til andre sager, der ligeledes indeholder en vurdering

Side 13

af det nødvendige omfang af flagermusundersøgelser. I de tre sager der nævnes som
eksempler, er der i det første tilfælde tale om, at der slet ikke er lavet flagermusundersøgelser
(Vindmøller ved Stokhøjvej). I næste sag om vindmøller ved motorvejen i Ikast-Brande
Kommune mente et mindretal, at fordi der ved omkringliggende gårde var observeret
flagermus og fordi læhegn førte fra disse gårde hen til vindmøllerne, så skulle påvirkningen på
benævnte flagermus vurderes (dette eksempel svarer til mindretallets argumentation i
Marsvinslundsagen). Et flertal vurderede at den undersøgelse, der var lavet i området omkring
møllerne, var et tilstrækkeligt grundlag. I tredje sag om vindmøller på Tåsinge blev sagen
hjemvist, da kommunen havde besluttet slet ikke at lave VVM.

I Planklagenævnets afgørelse fra juli 2021 om stadfæstelse af Lokalplan 24-003 med
miljørapport fremgår generelle betragtninger om undersøgelsesprincippet (dvs. krav om
sagens oplysning inden afgørelse): ”Kravene til oplysning af faktum kan ikke præciseres
generelt og er i vid udstrækning af skønsmæssig karakter.

I sager om vurdering af bilag IV-arter kan der ifølge habitatvejledningen foretages en
indledende vurdering (en slags ”screening”) af, om de konkrete aktiviteter som en plan giver
mulighed for, vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder. Dette kan ske ud fra
en faglig viden om arternes overordnede fordeling, levevis og levesteder. I de situationer, hvor
den indledende vurdering viser, at bilag IV-arter kan påvirkes, skal kommunen belyse sagen
nærmere for at vurdere, om yngle- og rasteområder bliver beskadiget eller
ødelagt eller forskellige livsstadier af bilag IV-planter bliver ødelagt.”

Byrådets vedtagelse af Lokalplan 24-003 og Kommuneplantillæg 41 med miljørapport og
sammenfattende redegørelse, samt VVM-tilladelse skete på baggrund af en miljørapport
bygget på to flagermusundersøgelser. Beskrivelse af vindmøllens forhold til skovbyggelinjen
var ved byrådets vedtagelse en del af sagsgrundlaget (Høringsnotat af juni 2020 side 12-14).
Det samme gælder beskrivelse af projektets forhold til flagermus (Høringsnotat af juni 2020
side 10-11). Byrådets vedtagelse er sket på et så oplyst grundlag, at vedtagelsen har kunnet
stadfæstes af Planklagenævnet.

Klima- og miljøudvalget har mulighed for at vurdere, at det vidensgrundlag for flagermus, der
har ligget til grund for vedtagelse af projektet med 3 møller og 12 ha solceller ikke længere er
tilstrækkeligt for så vidt angår den østligste af møllerne. I så fald må ansøger få foretaget
yderligere flagermusundersøgelser, hvis der ønskes dispensation fra skovbyggelinjen. Det vil
være formålstjenligt, at udvalget præciserer omfanget af undersøgelserne, så Teknik- og
Miljøafdelingen overfor ansøger kan være præcis i, hvilke oplysninger der mangler, for at
undersøgelsesprincippet for møllen menes opfyldt. Også af den grund, at det ønskede niveau
for flagermusundersøgelser i denne sag vil kunne lægge niveauet i forhold til
undersøgelseskrav i fremtidige sager, hvor flagermus (eller andre bilag-4-arter) kan være et
emne.
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Kortet viser placeringen af vindmøllen.

Forholdet til kommende motorvej
Udvalget har desuden ønsket en afklaring af linjeføringen og VVM-redegørelsen for den mulige
kommende motorvej. Som det fremgår af side 18 af høringsnotat af juni 2020, der lå til grund
for vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, så har Vejdirektoratet i februar 2020
udsendt undersøgelsesrapporten ”Ny Midtjysk Motorvej Give
– Hobro – Forundersøgelse af mulige linjeføringer”. Af den fremgår det, at et par af de mulige
linjeføringer går tæt forbi projektområdet ved Marsvinslund – se oversigtskortet nedenfor:
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Vejdirektoratet som oplyser, at man er opmærksom på vindmølle- og solcelleprojektet ved Marsvinslund, og at den
endelige motorvejsplacering kan tilpasses efter vindmølle- og solcelleprojektet. Vejdirektoratet oplyser, at et af de
hensyn der kan tages, når den endelige placering af motorvejen skal fastlægges, er at samle tekniske anlæg
(motorvejen og vindmølle/solcelleprojektet) så færrest samlet set påvirkes af tekniske anlæg.

Det er juli 2021 fra statslig side besluttet at der arbejdes videre med Ø1 og V2.

Der er ikke publiceret nyere undersøgelsesrapporter end den ovenfor nævnte fra februar 2020.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog 24. august 2020 Tillæg 41 og Lokalplan 24-003 med miljørapport, samt VVMtilladelse til 3 vindmøller og 12 ha med solceller ved Marsvinslund. Lokalplanen og VVMtilladelse blev påklaget for en række emner, herunder projektets forhold til flagermus og Rød
Glente. Planklagenævnet har i juli 2021 stadfæstet Lokalplan 24-003 med miljørapport. Miljøog Fødevareklagenævnet har stadfæstet VVM-afgørelsen med en mindre justering, men har
også afgjort, at det kræver dispensation fra skovbyggelinjen at opstille den østligste mølle.
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Fordi møllen er omfattet af bonusvirkningen i lokalplanen, havde Teknik- og Miljøafdelingen
ved sagens udarbejdelse vurderet, at der ikke er krav om dispensation fra skovbyggelinjen
jævnfør naturbeskyttelseslovens §17, stk. 2, punkt 6. Af den paragraf fremgår det, at
bebyggelse er et undtaget krav om dispensation fra skovbyggelinjen, hvis bebyggelsen er
omfattet af bonusvirkning i en lokalplan. Miljø- og Fødevareklagenævnet begrunder afgørelsen
om krav om dispensation med, at det i lovbemærkningerne til lovforslaget er nævnt, at
lokalplanpligtige projekter vil kræve dispensation.

Idet plangrundlaget med miljørapport, samt VVM-tilladelse nu er stadfæstet, skal udvalget
træffe beslutning om, hvorvidt der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til den østligste
mølle, som er ansøgt placeret ca. 240 meter fra nærmeste del af den skov (Torsø Mose), der
afkaster skovbyggelinje.

Med grøn skravering er skovbyggelinjen rundt om Torsø Mose vist. Den østligste af de ansøgte
møller er ansøgt placeret indenfor skovbyggelinjen. Punktet i midten er vindmølletårnets
placering og ringen udenom angiver området med vingeoverslag.

Om skovbyggelinjen

Side 17

Bestemmelserne om skovbyggelinje fremgår af naturbeskyttelseslovens §17:

§17, stk. 1: ”Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand
af 300 meter fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20
ha sammenhængende skov.”

Til ovenstående er der en lang række undtagelser, som ikke er relevante i denne sag.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra §17 jævnfør samme lovs §65, stk. 1.

Formålet med §17 er at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod
blæst.

Møllen placeres ca. 240 meter fra den nærmeste del af skovbrynet. Møllen vil, som beskrevet i
miljørapporten til Lokalplan 24-003, give området et mere teknisk præg, men vurderes ikke at
ville nedsætte skovbrynets værdi som landskabselement eller som levested for dyr og planter i
væsentlig grad. Heri indgår møllens slanke konstruktion som gør, at indsynet til skovbrynet
kun i meget ringe grad vil hindres.

Det kan indgå i afvejningen af fordele og ulemper ved den ansøgte vindmølle, at der er tale
om at et almennyttigt formål som følge af møllens frembringelse af vedvarende energi.

Habitat og Bilag 4-arter
Møllen er placeret på en dyrket mark og det vurderes, at marken ikke er levested for Bilag-4arter og at opstilling af en vindmølle det pågældende sted ikke vil have betydning for yngle-,
raste- og fourageringsmuligheder for Bilag IV arter.

Der forekommer flere arter af flagermus i området og det er derfor undersøgt, hvorvidt vindmøllen vil påvirke deres
fouragering og spredning. Møllens forventede påvirkning af miljøet er beskrevet i miljørapporten,
som følger Tillæg 41 og Lokalplan 24-003, herunder påvirkning i forhold habitatområder og
Bilag-4-arter.
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Planklagenævnet har i sin stadfæstelse af lokalplanen og miljørapporten specifikt behandlet
beskrivelsen og vurderingen af projektets forventede påvirkning på fugle og flagermus.
Lokalplan og VVM-tilladelse er givet ud fra en vurdering af, at projektet, og hermed også den
østlige mølle indenfor skovbyggelinjen, ikke vil medføre væsentlig påvirkning af dyr, herunder
flagermusbestande.

Det er et vilkår i VVM-tilladelsen, at det sikres, at møllen stopper når vinden er under 5 m/s
mellem solnedgang og solopgang i perioden 15. juli til 15. oktober. Det er en følge af en
anbefaling i ”Forvaltningsplan for flagermus” (Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013).

Borgerinddragelse
Skovejere og naboer er orienteret forud for afgørelsen med henblik på afgivelse af eventuelle
bemærkninger før Silkeborg Kommune træffer afgørelse. Der er kommet enslydende
bemærkninger fra ejere af 2 ejendomme:

Klaus Høgfeldt ejer en skovparcel på 3538 m2 med 22 meter skovbryn ca. 675 meter fra
møllen.

Tina og Brian Sørensen ejer en skovparcel på 3010 m2 med 10 meter skovbryn ca. 640 meter
fra møllen.

Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Bemærkningerne går på at det er uklart om der er tale om partshøring eller en orientering om
at kommunen behandler en ansøgning. Der spørges om sagen udelukkende behandles
administrativt eller om der træffes politisk beslutning. Desuden stilles der spørgsmålstegn ved
om tilstrækkelig mange har fået mulighed for at udtale sig om det ansøgte og endelig om brug
af link til kommunens hjemmeside er tilstrækkelig eller om indholdet på siden der linkes til skal
fremsendes som bilag.

Bemærkningerne indeholder intet om det ansøgte i forhold til skovbyggelinjen.

Side 19

Silkeborg Kommune har forud for afgørelse af, om der meddeles dispensation fra
naturbeskyttelseslovens §17 (skovbyggelinje) sendt et brev til naboer med skel til den matrikel
hvor møllen ønskes opstillet, samt til alle 33 skovejere med skovbryn, der vender mod møllen
over en 1,2 km lang strækning. Grunden til, at der er så mange ejere er, at der er tale om
moselodder formodentlig oprindeligt opdelt med henblik på tørvegravning. Det er Teknik- og
Miljøafdelingens vurdering at tilstrækkeligt mange er givet mulighed for at komme med
bemærkninger til det ansøgte forud for afgørelsen.

Der linkes i det udsendte brev til lokalplansiden, hvor planmateriale og miljørapport ligger. Det
vil være uhensigtsmæssigt at fremsende kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport som
bilag til det udsendte brev på grund af omfanget af dette materiale.

Bilag
1 (Bemærkninger fra Klaus Høgfeldt - 9220923)
2 (Bemærkninger fra Tina og Brian Sørensen - 9220925)
3 (Brev udsendt til naboer og skovejere - 9220912)
4 (Svar fra Planklagenævnet - 9252258)
5 (Sag 4 vindmøller_marsvinslund - 9343447)
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5 (Offentlig) Beslutning om dispensation fra
søbeskyttelseslinjen til at bibeholde opført skur på
Sølystvej 13, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr28-651
SagsID: EJD-2018-04698

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives en lovligggørende
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) til et allerede opført
skur på ejendommen Sølystvej 13, 8600 Silkeborg.

Skurets placering på Sølystvej 13 er vist med rød markering
Skuret er opført i 2018 uden forudgående dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Silkeborg
Kommune blev bekendt med skuret på baggrund af en henvendelse fra naboen mod øst.
Ejer af ejendommen Sølystvej 13 Henry Lei Jacobsen har oplyst, at han med henvisning til en
undtagelsesbestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 3 troede, at skuret kunne
opføres uden dispensation.
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Naboerne på Sølystvej 11 føler sig meget generet af skuret – dels ved en forringet udsigt og
dels ved brugen af skuret til at grille fisk.
Naturbeskyttelseslovens § 16 er forbudsbestemmelse, der som udgangspunkt efter
klagenævnspraksis skal administreres restriktivt.
Afgørelser skal imidlertid altid træffes på baggrund af en konkret vurdering af de landskabelige
og biologiske hensyn, der skal varetages ved administration af søbeskyttelseslinjen. Samtidig
skal evt. præcedensvirkning tages i betragtning.

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



at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der kan gives dispensation fra
søbeskyttelseslinjen til det ansøgte.

Beslutning
Et flertal i udvalget besluttede ikke at meddele dispensation med begrundelsen, at der allerede
er etableret mindre skur 10 m2 på grunden. V stemte for at give en dispensation.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
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På baggrund af en henvendelse fra naboen til Sølystvej 13 blev Teknik- og Miljøafdelingen i
slutningen af 2018 opmærksom på, at der på ejendommen var opført et 10 m2 stort og 2,5
meter højt skur. Skuret er opført ca. 9,5 meter syd for boligen og på et areal, der er omfattet
af søbeskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 16.

Teknik- og Miljøafdelingen kontaktede herefter ejeren af Sølystvej 13 og tilkendegav, at
bibeholdelse af skuret kræver byggetilladelse og at det kan kræve en dispensation fra
søbeskyttelseslinjen.

Usikkerheden om nødvendighed af dispensation fra søbeskyttelseslinjen havde sit afsæt i en
noget ”kringlet” undtagelsesbestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 3. Her fremgår
det bl.a., at der i lovligt etablerede haver og max. 15 meter fra boligen kan opføres et ”mindre
skur på op til 10 m2, medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven”.

Teknik- og Miljøafdelingen var usikker på bestemmelsen og bad derfor Miljøstyrelsen om en
vejledende udtalelse. Styrelsen vurderede, at en dispensation til skuret er nødvendig, da der
nord for boligen i forhaven/indkørslen ud mod Sølystvej er opført en dobbeltgarage.

Ejer af Sølystvej 13 søgte i oktober 2019 om dispensation og bemærkede her bl.a., at han
troede at skuret kunne opføres uden dispensation, at andre ejendomme langs Sølystvej har
skure i haven, at der tidligere har været et skur/pavillon i haven og at den indre del af
Silkeborg Langsø på begge sider af søen er præget af bebyggelse. Ansøgningen er vedlagt som
bilag 1.

Ansøgning om lovliggørelse blev sendt i nabohøring i februar 2020. Naboerne på Sølystvej 11
bemærker bl.a., at skuret har taget en del af deres udsigt, at de er generet af røg fra en
brændeovn inde i skuret og at der er fortaget terrænændringer i forbindelse med etablering af
skuret. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 2.
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Foto af skur set fra Sølystvej 11

Ansøger blev herefter partshørt og bemærkede bl.a., at naboens indsigelser var irrelevante, at
skuret er gravet ind i det skrånende terræn og nu var dækket af beplantning ind mod Sølystvej
11. Partshøringssvar er vedlagt som bilag 3.

Foto af skur set fra Sølystvej 13
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I september 2021 blev ansøger partshørt igen med en samtidig tilkendegivelse om, at
Silkeborg Kommune forventer at meddele afslag på ansøgningen om lovliggørelse af skuret.
Samtidig blev det tilkendegivet, at han må forvente et påbud om at fjerne skuret fra den
nuværende placering inden for søbeskyttelseslinjen. Partshøringen er vedlagt som bilag 4.

Ansøger fremsendte i oktober 2021 partshøringssvar med argumentation for, at uklar
lovgivning bør komme ham til gode i forbindelse med sagens behandling. Partshøringssvar er
vedlagt som bilag 5.

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde
landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Der er tale om en forbudsbestemmelse, der efter klagenævnspraksis skal administreres
restriktivt. Afgørelser skal imidlertid altid træffes på baggrund af en konkret vurdering af de
landskabelige og biologiske hensyn, der skal varetages ved administration af
søbeskyttelseslinjen. Samtidig skal evt. præcedensvirkning tages i betragtning.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at en lovliggørende dispensation til at bibeholde
skuret vil være uden betydning for de biologiske hensyn. I forhold til påvirkningen af
sølandskabet, vurderes skuret ikke at have stor betydning da skuret er relativt lille, placeret
tæt på boligen og i et område langs søen, der i forvejen er præget af tæt bebyggelse.

Set i forhold til præcedens kan en dispensation være uheldig og ansøgers tolkning af
undtagelsesbestemmelsen – uanset, at den er uheldigt formuleret – kan ikke i sig selv
begrunde en lovliggørende dispensation.

Ansøgers oplysninger om, at der på et tidspunkt har været opført en pavillon mellem
beboelsen og søbredden er rigtig. Den er formodentlig revet ned i 2005 og kan bl.a. ses på
luftfoto fra 1972.

At der tidligere har været en pavillon på ejendommen giver ikke en umiddelbar ret til eller
forventning om, at der kan opføres et skur.

Borgerinddragelse
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Ansøger samt myndigheder og en række organisationer har inden for en frist på 4 uger
mulighed for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bilag
1 (Bilag 1. Ansøgning om dispensation - 9314424)
2 (Bilag 2. Høringssvar fra Karin Poulsen og Jan Petersen - 9314423)
3 (Bilag 3. Bemærkninger fra Henry Jacobsen - 9314422)
4 (Bilag 4. Partshøring forvente afslag - 9314421)
5 (Bilag 5. Bemærkninger fra Henry Jacobsen - 9314420)
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6 (Offentlig) Beslutning om dispensation fra
søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til byggeri på
Vestre Ringvej 53 - Impalagrunden
Sagsbehandler: Dr28651
SagsID: EJD-2021-02448

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal beslutte, om der kan gives dispensation fra
naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til byggeri på Vestre Ringvej 53,
8600 Silkeborg – Impalagrunden.

Vestre Ringvej 53 vist med grøn markering
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 12-023 – Område til boligformål ved Vestre Ringvej og
Sankelmarksvej. Lokalplanen blev vedtaget af et flertal i byrådet 27. maj 2019. Lokalplanen
giver mulighed for at opføre 4 punkthuse i 4 etager og op til 23 rækkehuse i to etager.
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra beskyttelseslinjerne til at
opføre 4 punkthuse i fire etager og 18 rækkehuse i 2 etager inden for de udlagte byggefelter.
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Hele planområdet, bortset fra de skovbevoksede arealer, er omfattet af en 300 meter
skovbyggelinje. En del af byggeriet ønskes opført meget tæt på skov – dels skov inden for
lokalplanområdet og dels skov på naboejendommen mod vest.
Store dele af planområdet er omfattet af en 150 meter søbeskyttelseslinje omkring Silkeborg
Langsø. De østligste tre punkthuse ligger helt eller delvist inden for søbeskyttelseslinjen og det
vestligste punkthus ligger uden for linjen. Alle rækkehusene ligger inden for
søbeskyttelseslinjen.
Det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanen. Der kan derfor argumenteres for, at
bygherre har en berettiget forventning om, at planlægningen kan realiseres, og at de
nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven vil blive meddelt.

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



at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der kan gives dispensation fra
søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen til det ansøgte.

Beslutning
Et flertal i udvalget besluttede ikke at meddele dispensation. V stemte for dispensation.
Svend Thue Damgaard (A) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.
Materiat vedlægges protokollen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Klima- og Miljøudvalget skal beslutte, om der kan gives dispensation fra
naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til byggeri på Vestre Ringvej 53,
8600 Silkeborg – Impalagrunden.

Bebyggelsesplan fra ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Forløb af start på
skovbyggelinje (grøn), søbeskyttelseslinje (blå) samt beskyttet naturtype (rød) er indsat af
Teknik- og Miljøafdelingen. Luftfoto også vedhæftet som bilag 1.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 12-023 – Område til boligformål ved Vestre Ringvej og
Sankelmarksvej. Lokalplanen blev endeligt vedtaget af et flertal byrådet på møde 27. maj
2019, pkt. 4. https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2021/Dagsordener-ogbeslutninger-2019/Byraadet/2019/27maj1700
Lokalplanen giver mulighed for at opføre 4 punkthuse i 4 etager i lokalplanens delområde I og
23 rækkehuse i to etager i delområde II – se kort neden for. Silkeborg Kommune har
modtaget en ansøgning om dispensation fra beskyttelseslinjerne til at opføre 4 punkthuse i fire
etager og 18 rækkehuse i 2 etager inden for de udlagte delområder.
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Ovenfor er gengivet lokalplanens kortbilag 4, hvor der i delområde I er vist byggefelter for de
fire punkthuse. Delområde II viser byggefeltet for rækkehusene og delområde III viser
afgrænsningen af beskyttet natur (skovbevokset ellesump) omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Skovbyggelinje
Hele planområdet, bortset fra de skovbevoksede arealer, er omfattet af en 300 meter
skovbyggelinje.
To skovområder er byggelinjegivende ind i planområdet. Den ene skov ligger på den modsatte
side af Silkeborg Langsø med en afstand på ca. 250 meter til det ansøgte byggeri. Den anden
er den mindre skov i den sydvestlige del af planområdet, der indgår i sammenhæng med
privat og offentligt ejede skovarealer vest for planområdet.
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De 7 vestligste rækkehuse i lokalplanens delområde II ønskes opført med en afstand på ca. 57 meter fra skoven indenfor planområdet og skoven på naboejendommen mod vest. Rækkehus
8-10 ligger ca. 13-15 meter fra skoven og rækkehus 11-14 ligger ca. 22-30 meter fra skoven.
Det rækkehus, der opføres længst mod øst, har en afstand til skoven på ca. 60 meter.
Nærmeste punkthus nr. 4 ligger ca. 40 meter fra skoven inden for planområdet og 5-7 meter
fra skoven på naboejendommen mod vest på Vestre Ringvej 51.
Søbeskyttelseslinje
Stort set hele lokalplanområdet er omfattet af en 150 meter søbeskyttelseslinje omkring
Silkeborg Langsø. Afstanden fra søen til nærmeste rækkehuse er ca. 100 meter og afstanden
til punkthuset nærmest søen er ca. 135 meter.
Høring af skovejer, naboer og ansøger
Ansøgning om dispensation fra skovbyggelinjen har efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
været sendt i høring hos ejer af naboejendommen mod vest – Langsøhus på Vestre Ringvej
51. Skovejerhøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Ansøgning om dispensation fra skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje har også været sendt i
nabohøring hos ejerne af 12 tilstødende ejendomme på Dannevirkevej, Sankelmarksvej og
Vestre Ringvej. I et 6 siders langt fælles høringssvar fra 9 af ejendommene konkluderes det
bl.a. sammenfattende, at de ønskede dispensationer er i strid med intentionerne i
naturbeskyttelsesloven, som skal sikre et værn om landets natur og miljø og sikre, at
samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og
for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.
Ansøger har haft mulighed for at kommentere på naboernes høringssvar. Ansøger bemærker
bl.a., at det er lykkedes at lave et rigtig godt og solidt projektforslag inden for lokalplanens
rammer og intentioner. Ansøger finder, at det udarbejdede projekt er mere lyst og luftigt og
giver mere udsyn til husene bagved, end det lokalplanens byggefelter lagde op til. Ansøgers
bemærkninger er vedlagt som bilag 3 og ansøgning med visualiseringer af byggeriet er vedlagt
som bilag 4.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering

Skovbyggelinjen
Formålet med skovbyggelinjen er bl.a. at sikre skovenes værdi som landskabselementer og
opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for dyr og planter. Planlægning skal ske ud
fra en konkret vurdering, men på baggrund af en udvalgsbeslutning i 2008 samt den praksis
som Miljøstyrelsen følger ved reduktion af skovbyggelinjer, søges der ved planlægning som
udgangspunkt sikret en respektafstand mellem byggeri og haveanlæg mv. og skovbryn på 2030 meter. Udvalgsbeslutningen er vedlagt som bilag 5.
Afstanden mellem nærmeste punkthus og skoven på naboejendommen mod vest på Vestre
Ringvej 51 er nede på 5-7 meter. Det er en klart kortere afstand, end der almindeligvis
planlægges for ved ny boligbebyggelse op til skove. Hvis ansøgningen ønskes imødekommet,
kan der her eventuelt lægges vægt på, at nærmeste skovbeplantning ind til Impalagrunden i
et vist omfang har karakter af randbeplantning omkring en P-plads og derfor ikke helt kan
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tillægges de landskabelige og biologiske værdier, som naturbeskyttelseslovens § 17 har til
hensigt at beskytte.
Med en afstand på ca. 40 meter og derover mellem punkthuse og skov inde på Impalagrunden
finder Teknik og Miljøafdelingen, at den del af byggeriet er foreneligt med de landskabelige og
biologiske hensyn, der skal varetages ved planlægning og byggeri i et byområde.
Med en afstand på ca. 250 meter fra det ansøgte byggeri til skovbrynet på den sydlige side af
Silkeborg Langsø vurderes byggeriet at være uden betydning for de landskabelige og
biologiske hensyn, som Silkeborg Kommune skal varetage ved administration af
skovbyggelinjen set i forhold til skoven mod syd.
Med en afstand på ca. 5-15 meter fra de 10 vestligste rækkehuse til skoven kan Teknik- og
Miljøafdelingen ikke anbefale, at der gives dispensation fra skovbyggelinjen til den del af
byggeriet.
Det fremgår ikke tydeligt af sagsfremstillingen i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, at
problemstillingen har været rejst i forbindelse med lokalplanlægningen.
Der kan derfor argumenteres for, at bygherre må have en berettiget forventning til, at
planlægningen kan realiseres.
Sø- og åbeskyttelseslinjen
Formålet med den 150 meter brede sø- og åbeskyttelseslinjen er, at sikre søer og åer som
værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og
dyreliv.
Med en afstand på ca. 140 og ca. 100 meter fra henholdsvis punkthuse og rækkehuse ned til
søbredden er det Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at det ansøgte byggeprojekt ikke er i
strid med de landskabelige interesser, der knytter sig til det i forvejen bebyggede område
langs søen. Ligeledes er det Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at det ansøgte byggeri med
den ønskede placering, er forenelig med de konkrete biologiske hensyn, der skal varetages ved
administration af søbeskyttelseslinjen.

Borgerinddragelse
Ansøger samt myndigheder og en række organisationer har inden for en frist af fire uger
mulighed for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bilag
1 (Bilag 1. Luftfoto med bebyggelse og byggelinjer - 9280348)
2 (Høringssvar vedr. dispensationsansøgninger på Impalagrunden - 9240397)
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3 (Svar til høringssvar, Impala 2021-09-28 - 9254156)
4 (Dispensationsansøgning med visualiseringer - 9294478)
5 (Beslutning om generelle retningslinier for administration af skovbyggelinie i plansager - 9280362)
6 (sag 6 skobyggelinje_impala - 9343976)

Side 33

7 (Offentlig) Beslutning om udførelse af
vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård
Sagsbehandler: dr13979
SagsID: EMN-2016-02078

Resume
Beslutning om hvordan den obligatoriske vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård skal
udføres. Allinggård skifter ejer 22. december 2021, og den kommende ejer ønsker en anden
projektudformning end den hidtidige.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at vandløbsrestaureringen grundlæggende udføres som forundersøgelsens scenarie 2 i
overensstemmelse med den nye ejers ønske.

Beslutning
Indstillingen anbefales. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…
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Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Byrådet traf 26. november 2018 beslutning om, at projektet skulle udføres på en måde, hvor
den opstemmede Allinggård Sø bevares, og der etableres et faunapassabelt vandløb nedenfor
søen. Teknik- og Miljøafdelingen har siden arbejdet på denne løsning. Allinggård skifter
imidlertid ejer pr. 22. december 2021, og den nye ejer ønsker - i modsætning til den
nuværende – en løsning hvor søen tømmes, og det oprindelige å-løb rekonstrueres.

Beskrivelse af sagen
I den statslige vandområdeplan 2015-2021 er der udpeget to spærringer i Alling Å ved
Allinggård, som skal fjernes som led i realiseringen af planens indsatsprogram. Kommunerne
er lovmæssigt forpligtede til at gennemføre indsatsprogrammet. Finansieringen sker via en
statslig tilskudsordning, som primært betales af EU-midler.

Klima- og Miljøudvalget besluttede 8. august 2018, at vandløbsrestaureringen skulle
gennemføres som scenarie 2 i den udarbejdede forundersøgelse. Scenarie 2 er en løsning,
hvor opstemningen fjernes, så vandkraftsøen forsvinder og vandløbet genopstår på ’søens
bund’. Forundersøgelsen og efterfølgende ekspertudtalelser pegede på, at dette scenarie er det
eneste, der med stor sandsynlighed kan indfri projektets formål om at sikre god økologisk
tilstand i Alling Å.

Den nuværende ejer af Allinggård ønskede en løsning svarende til forundersøgelsens scenarie
3, hvor vandkraftsøen bevares med gennemstrømning af åens vand, og faunapassagen
etableres ved at hæve terrænet i parkanlægget nedenfor søen og anlægge et slynget åløb
derigennem. Der blev rejst en initiativretssag om løsningen ved Allinggård som blev behandlet
på byrådsmødet 26. november 2018. Byrådet besluttede, at projektet skulle gennemføres i
overensstemmelse med ejerens ønske.

Efterfølgende søgte Teknik- og Miljøafdelingen staten om projekttilskud til at gennemføre den
besluttede løsning, og Fiskeristyrelsen meddelte tilsagn om tilskud 28. august 2019. Tilsagnet
blev ifølge Miljøstyrelsen opnået, fordi restaureringskrav ved spærringer formelt kun behøver
at sikre faunapassage og dermed ikke nødvendigvis god økologisk tilstand omkring og
nedenfor spærringerne. I dialog med ejeren har Teknik- og Miljøafdelingen og rådgiverfirmaet
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WSP arbejdet på en nærmere projektering, og WSP har leveret et udkast til detailprojektets
første fase.

I august 2021 blev Teknik- og Miljøafdelingen bekendt med, at Allinggård skifter ejer pr. 22.
december 2021, og den kommende ejer blev derfor inkluderet i dialogen om
projektudformningen. Han udtrykte fra starten bekymring for påvirkningen af Allinggårds
parkanlæg ift. den skitserede løsning med omfattende terrænhævning og etableringen af et
kraftigt slynget vandløb gennem parken. I november 2021 skrev den kommende ejer til
Teknik- og Miljøafdelingen, at han ønsker vandløbsrestaureringen gennemført ved at tømme
vandkraftsøen og genetablere åløbet, således at parkanlægget, inkl. gamle træer, kan
friholdes for væsentlig påvirkning ved vandløbsrestaureringen. Med undtagelse af én matrikel
på 2280 m2 ved indløbet i vandkraftsøen hører hele søen og dens omgivelser til Allinggård.

Da lodsejerens ønske for projektudførelsen også er den naturmæssigt bedste løsning, foreslår
Teknik- og Miljøchefen, at ejerens ønske imødekommes.

Det videre projektforløb
Det nuværende tilsagn fra Fiskeristyrelsen – baseret på scenarie 3, hvor vandkraftsøen
bevares - løber til 28. august 2022 og kan ifølge styrelsen maksimalt forlænges til 31. marts
2023. Kravet om denne slutdato er begrundet med skift i EU’s tilskudsprogram. På nuværende
tidspunkt er der brugt knap 350.000 kr. til rådgivning i projektet, foruden egne
medarbejdertimer. Hvis et projekt under Fiskeristyrelsens tilskudsordning ikke afsluttes
rettidigt, hæfter kommunen selv for afholdte udgifter. Det er muligt at ændre på udførelsen af
et projekt undervejs i projektforløbet, men det kræver forudgående godkendelse fra
Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Hvis Byrådet beslutter, at projektet skal fortsætte som scenarie 3, bliver næste skridt, at
detailprojekteringen skal afsluttes, og at de nødvendige myndighedstilladelser skal meddeles.
En tilladelse efter vandløbsloven skal indeholde en afgørelse om arealerhvervelser og/eller
rådighedsindskrænkninger og erstatning for disse. Tilladelsen kan således først meddeles, når
der enten er indgået en frivillig aftale med ejeren om etablering af faunapassagen i
parkanlægget eller ultimativt, at rettighederne eksproprieres. Udførelsen af projektet kræver
også en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at sløjfe fire vandhuller i parkanlægget, da
dette er nødvendigt for at etablere det hævede vandløb gennem parken. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at en sådan dispensation med væsentlig risiko vil være i strid med
klagenævnspraksis, og at en eventuel klage kan medføre, at Miljø- og Fødevareklagenævnet
vil hjemvise sagen til fornyet behandling. Hvis der bliver klaget over myndighedstilladelserne
eller hvis en aftale med ejeren trækker ud, kan det blive umuligt for Teknik- og Miljøafdelingen
at gennemføre projektet inden for tidsrammen. I så fald vil det blive nødvendigt at søge om
nyt projekttilskud i en senere ansøgningsrunde.
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Et skift til scenarie 2 – som den kommende ejer ønsker – vil formentlig medføre behov for at
indstille arbejdet under det nuværende tilsagn og derefter søge tilskud på ny. Dels som følge
af udbudsretlige forhold og dels fordi tidsplanen ellers vil blive meget stram. Med et nyt tilsagn
får kommunen tre år til at gennemføre projektet, og projektperioden kan forlænges yderligere,
hvis der bliver behov for det. Også til denne projektudførelse er det nødvendigt med en
dispensation efter naturbeskyttelsesloven og en tilladelse efter vandløbsloven. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at der kan gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at
udføre genetablering af åløbet gennem søfladen (scenarie 2).

En del af myndighedsbehandlingen af projektet – uanset scenarie – er at udføre en
væsentlighedsvurdering efter habitatreglerne. Alle danske arter af flagermus er såkaldte bilag
IV-arter, og i forhold til disse har en ekstern ekspert på baggrund af konkrete undersøgelser
ved Allinggård konkluderet, at hverken scenarie 2 eller 3 vil medføre væsentlig påvirkning af
flagermus.

Borgerinddragelse
Både den hidtidige og den kommende ejer af Allinggård har været inddraget i projektet
gennem en række møder og besigtigelser.

Økonomi
Projektet finansieres af staten med blandt andet midler fra EU via en tilskudsordning, som Fiskeristyrelsen
administrerer. Kommunen hæfter dog selv for hidtil afholdte udgifter – ca. 350.000 kr. – både i tilfælde af, at det
nuværende projekt ikke afsluttes rettidigt, og hvis arbejdet under det nuværende tilsagn indstilles for at søge et nyt
tilskud.

Eventuelle erstatninger til lodsejere finansieres af Miljøstyrelsen efter en separat ansøgning om dette.

Bilag
1 (Tækker oplyser om ønsket projektudformning - 9323934)
2 (Bilag Lokalitetsbeskrivelse - 6942789)
3 (Bilag Scenarier for udførelse af restaurering - 6942858)
4 (sag 7 allingå - 9343480)
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8 (Offentlig) Beslutning om miljøvurdering af tillæg til
kommuneplanen
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2021-03122

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes miljøvurdering
af tillæg til kommuneplanen. Ændringerne i tillæg nr. 1 omfatter ændringer til
kommuneplanrammer samt ændringer i enkelte retningslinjer forskellige steder i kommunen.
Der er udarbejdet en miljøscreening, der ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes
miljøvurdering.
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Kort over kommunen. Farveudpegningerne på kortet angiver ændringernes geografiske placering.

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



at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Da byrådet 21. december 2020 vedtog Kommuneplan 2020-2032 blev en række ændringer
besluttet. Mindre ændringer, som ikke kræver ny offentlig høring blev indarbejdet i
kommuneplanen inden offentliggørelsen 2. marts 2021, mens større ændringer, jf. Planloven,
skal sendes i offentlig høring, inden de kan indarbejdes i kommuneplanen gennem et tillæg.

Tillæg nr. 1 omfatter ændringer til kommuneplanrammer samt ændringer i enkelte
retningslinjer. Flere af ændringerne fremgik af bilag II (”Opsamlingskatalog”) til sagen ”Endelig
vedtagelse af Kommuneplan 2020-2032” af 21. december 2020, og de har dermed tidligere
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været politisk behandlet. Læs sag 6 med tilhørende bilag for uddybelse. Andre ændringer beror
på en faglig anbefaling (”Administrativ ændring”).

Fælles for ændringerne i tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2020-2032 er, at de ikke lader sig
naturligt gruppere omkring et tema eller et afgrænset geografisk område og at de ikke er
meget komplekse. I det ændringerne er af blandet karakter har tillæg nr. 1 fået benævnelsen
”Samletillæg”.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at de ændringer, som fagligt vurderes at have en større
kompleksitet, grupperes omkring et tema eller en geografi i et særskilt kommuneplantillæg,
f.eks. i forbindelse med rullende kommuneplanlægning.

Ændringer i tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2020-2032, ”Samletillæg”
I følgende afsnit gives et overblik over ændringerne i ”samletillægget”, som Teknik- og
Miljøafdelingen anbefaler.

Ændringsforslagene har været sendt i partshøring, hvor Teknik- og Miljøafdelingen har
vurderet det nødvendigt. Der er ikke indkommet bemærkninger.
Kommuneplanrammer:

Geografi

Type
Rammebestemmelser

Balle
m.fl.

Rammebestemmelser

Sorring

Geometri
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Ændring
Generel
konsekvensrettelse i en
række rammer, hvor der
er uoverensstemmelse i
rammebestemmelser om
udstykning eller
uoverensstemmelse med
lokalplanen. Rammerne
skal ikke regulere
udstykning
Tekst vedr. beplantning i
ramme 12-R-22 udgår,
idet der er tale om
fredskov som allerede
reguleres iht. anden
lovgivning
En del af arealet udgår af
ramme 34-B-16 grundet
væsentlige
støjudfordringer fra

Baggrund
Administrativ ændring

Administrativ ændring

”Opsamlingskatalog”

Resenbro

Rammebestemmelser

Gjern

Geometri

Gjern

Rammebestemmelser

Hårup

Rammebestemmelser

Kjellerup

Geometri
Rammebestemmelser

Virklund

Geometri

Hårup

Geometri

Them

Rammebestemmelse
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nærliggende
produktionsvirksomheder
Ændres til ligeledes at
”Opsamlingskatalog”
give mulighed for tætlav, hvilket stemmer
overens med faktiske
forhold
Et rekreativt område
Administrativ ændring
indgår i ramme 31-R-80,
hvilket stemmer overens
med gældende lokalplan
Ramme 31-B-28
Administrativ ændring
suppleres med
rækkefølgebestemmelse,
så udvikling af området
må afvente udvikling af
ramme 31-B-27.
Rækkefølgebestemmelsen
tydeliggør
planlægningsprincippet
om ”inde-fra-og-ud”
Sikre overensstemmelse i ”Opsamlingskatalog”
rammebestemmelser om
anvendelse og miljøklasse
i ramme 35-E-52
En del af arealet udskilles ”Opsamlingskatalog”
fra ramme 23-B-21 over i
en ny selvstændig ramme
for tæt-lav. Ny ramme
skrives iht. faktiske
forhold
Ramme 41-R-03 udgår i ”Opsamlingskatalog”
sin helhed, så der er
bedre overensstemmelse
med faktiske forhold
Ramme 35-E-52 udvides, Administrativ ændring
så afgrænsningen
stemmer overens med
lokalplanens afgrænsning
for området
Muligheden for
Administrativ ændring
eksisterende kvægbrug i
den sydlige del af Them
fastholdes ved at oprette
en ny offentlig ramme
med zonestatus som
landzone, der omfatter
boldbanearealerne inden
for ramme 40-O-06.
Samtidigt indskrænkes
ramme 40-O-06 til kun at
omfatte den nordlige
bebygget del

Retningslinjer:
Them

Type
Retningslinje 10.3

Sorring

Retningslinje 1.4

Hårup

Retningslinje 3.7

Bryrup

Retningslinje 6.4

Hårup

Bryrup

Retningslinje 6.5

Gjern

Retningslinje 6.6.

Retningslinje 6.4
Retningslinje 6.5
Retningslinje 6.1
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Ændring
Forlængelse af den planlagte
cykelsti/-bane ad Ryvej, så
der er overensstemmelse
med faktiske forhold
Ved tilpasning af ramme 34D-16, tilpasses retningslinjen
for byvækst, så der fortsat er
overensstemmelse mellem
rammeafgrænsningen og
retningslinjeudpegningen
Ved udvidelse af ramme 35E-52 tilpasses retningslinje
3.7, så der fortsat er
overensstemmelse mellem
rammeafgrænsningen og
retningslinjeudpegningen
Mulig natur tilrettes, hvor der
lappes ind over ramme 42-B12, idet der er tale om et
fuldt udbygget åben-lav
område. Mulig natur kommer
i stedet til at følge rammens
afgrænsning

Baggrund
Administrativ ændring

Administrativ ændring

Administrativ ændring

Administrativ ændring

Mulig natur tilrettes, hvor der
lappes ind over 35-E-60,
hvilket stemmer overens med
lokalplanen. Mulig natur
kommer i stedet til at følge
rammens afgrænsning
Den økologiske forbindelse
Administrativ ændring
tilrettes, så den ikke går
igennem ramme 42-B-12,
som er et fuldt udbygget
åben-lav område. Den
økologiske forbindelse
kommer i stedet til at følge
boligområdets afgrænsning
Den potentielle økologiske
Administrativ ændring
forbindelse tilrettes, idet den
føres udenom rammerne 31B-28 og 31-B-27. Samtidigt
tilrettes udpegningen så et
større areal udlagt til
rekreative formål medtages i
udpegningen
Ved ændringer i
Administrativ ændring
retningslinjen for mulig natur
samt økologiske forbindelser,
konsekvensrettes der

ligeledes i Grønt
Danmarkskort
Miljøvurdering
Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til
kommuneplantillæg.

Borgerinddragelse
Der er mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger.
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9 (Offentlig) Godkendelse af Silkeborg Forsynings
forbrugerpriser 2022
Sagsbehandler: Dr17966
SagsID: EMN-2021-04892

Resume
Godkendelse af Silkeborg Forsyning A/S forbrugerpriser for 2022, herunder takster for vandog kloakforsyning, samt gebyrer for genbrug og affald.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at Silkeborg Forsyning A/S’ forslag til takster for 2022 for vand-og kloakforsyning, samt
gebyrer for genbrug og affald godkendes.

Beslutning
Jarl Gorridsen (V) gjorde opmærksom på, at der er forhold, der kan give anledning til tvivl
omkring hans habilitet. Udvalget besluttede, at Jarl Gorridsen (V) ikke deltager i behandlingen
af punktet på grund af inhabilitet.
Indstillingen anbefales. De fremviste plancher vedlægges protokollen, ligesom begrundelser fra
Forsyningen indskrives som supplerende oplysninger inden behandling i byrådet.

Ej til stede

Side 45

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Forsyning A/S har på bestyrelsesmødet 9. november 2021 godkendt selskabets
budgetter for 2022 og dermed også fastsat selskabets forbrugerpriser for 2022 (se bilag 1 Prisliste).

Silkeborg Forsyning A/S anmoder om byrådets godkendelse af følgende takster og gebyrer
gældende for 2022 (se bilag 2):

1. Takster for vandforsyning
2. Takster for kloakforsyning
3. Gebyrer for genbrug og affald

Takster for fjernvarme skal ikke godkendes af byrådet. Fjernvarmetaksterne fastsættes jf.
varmeforsyningsloven af forsyningsselskabet, og skal efterfølgende anmeldes til Energitilsynet
for at være gældende.

Alle priser nævnt nedenfor er ekskl. moms.

Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen for vand og spildevand;
Vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, Konkurrencestyrelsen og kommunalbestyrelserne.
For vand- og spildevandsforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, fastsætter
Konkurrencestyrelsen en indtægtsramme for spildevand og en indtægtsramme for drikkevand.
Forsyningernes takster skal overholde indtægtsrammerne og forelægges
kommunalbestyrelserne til godkendelse.
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Ad. 1 Takster for vandforsyning
Silkeborg Vand A/S forventer med baggrund i selskabets budget at kunne overholde
indtægtsrammen ved at fastholde det faste driftsbidrag på 630 kr./enhed og hæve det variable
driftsbidrag fra 4,00 kr./m3 til 5,00 kr./m3.
Prisstigningen i det variable driftsbedrag begrundes i forventede større investeringer de
kommende år samt stigning i omkostningsniveauet generelt. De forventede investeringer er i
tråd med kommunens forventninger til Silkeborg Vand i den kommende vandforsyningsplan
2022-2032.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at de fastsatte takster for drikkevand er i
overensstemmelse med indtægtsrammen og anbefales godkendt.

Ad. 2 Takster for kloakforsyning
Takster på spildevandsområdet dækker afledning og håndtering af regn- og spildevand, samt
drift af tømningsordningen for bundfældningstanke i det åbne land. Taksterne fastsættes af
Silkeborg Spildevand A/S.

De væsentligste takstændringer er følgende:



Bidraget for spildevandsafledning hæves fra 24,00 kr. til 29,00 kr./m3 afledt spildevand.



Bidraget for et spildevandsstik hæves fra 525,00 kr. til 630,00 kr.



Taksten for et standardtilslutningsbidrag ændres fra 51.750,00 kr. til 52.154,00 kr. pr.
boligenhed. Taksten fastsættes ved indeksregulering efter Danmarks Statistiks
omkostningsindeks for anlæg-jordarbejder. Da indekset er steget, skal
tilslutningsbidraget reguleres i forhold til 2021-værdien.

Priserne er i overensstemmelse med indtægtsrammen.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at de fastsatte takster for spildevand kan anbefales
godkendt.
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Ad 3. Gebyrer for genbrug og affald
Gebyrer på affaldsområdet dækker affaldsordninger som f.eks. henteordninger for hhv.
restaffald og genanvendeligt affald samt genbrugspladser. Gebyrerne fastsættes af byrådet jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 48.

Der er i budgettet indregnet en stigning i grundgebyret som dækker myndighedsopgaver, drift
af genbrugspladserne, indsamlingsordninger for papir, pap, plast, glas, metal samt
håndteringen af farligt affald m.m. Grundgebyret stiger fra 950 kr. pr. husstand i 2021 til
1.305 kr. pr. husstand i 2022. Gebyret for dagrenovationsbeholdere til mad- og restaffald
falder en smule fra 950 kr. i 2021 til 905 kr. i 2022 grundet fald i forbrændingsprisen.

Den samlede ændring i affaldsgebyrer for en standard husstand bliver derfor en stigning på
308 kr. hvoraf de 185 kr. skyldes indførslen af de sidste fokusfraktioner, som skal indsamles
efter krav fra Regeringen (De ti fraktioner).

Affaldsgebyrer generelt.
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen fastsætte affaldsgebyrer og
sikre, at hver ordning hviler i sig selv.

Silkeborg Forsyning oplyser, at de enkelte ordninger hviler i sig selv.

Bilag
1 (Bilag 1 - Priser Silkeborg Forsyning 2022 - 9323702)
2 (Bilag 2 - Brev fra Bestyrelsen i Silkeborg Forsyning - 9329367)
3 (Sag 9 eksempler på forbrugerpriser vand spildevand og renovation - 9343497)
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10 (Offentlig) Godkendelse af helhedsplan for Gudenåen
Sagsbehandler: DR30246
SagsID: EMN-2019-06084

Resume
Helhedsplanen for Gudenåen har været i offentlig høring fra 25. juni 2021 til 17. september
2021. Gudenåkomitéen besluttede på møde 29. oktober 2021 at anbefale Byrådene at godkende
Helhedsplan for Gudenåen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,







at helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes.
at høringsnotat og svarene til de enkelte høringssvar godkendes, og der sker
indarbejdelse i helhedsplanen af de elementer, som fremgår af høringsnotatet.
at Gudenåkommunerne ved igangsættelse af klimatilpasningsprojekter/-initiativer langs
Gudenåen tager udgangspunkt i Gudenå helhedsplan og samarbejder med andre
kommuner i de tilfælde, det skønnes relevant.
at Gudenåkomiteens rolle som tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i
Gudenåen bliver indarbejdet i kommende revision af Gudenåkomitéens vedtægter jf. den
fælles vision om håndtering af vand i Gudenåen.

Beslutning
Indstillingen anbefales ikke, idet V og Svend Thue Damgaard (S) stemte nej til indstillingen.
Ø, F og Jonas Sivertsen (A) stemte for indstillingen.
Peter Sig Kristensen (Ø) begærer sagen til byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens § 23.
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De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Arbejdet med helhedsplan for Gudenåen blev igangsat i foråret 2020 og forslag til helhedsplanen
blev godkendt af Gudenåkomitéen 7. maj 2021 og af Byrådene i Randers, Viborg, Favrskov,
Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner i juni måned 2021.
Gudenåkomitéen har behandlet
Gudenåkommunerne at:






sagen

på

møde

29.

oktober

2021

og

anbefaler

Godkende helhedsplan for Gudenåen
Godkende høringsnotat og svarene til de enkelte høringssvar, samt at der sker
indarbejdelse i helhedsplanen af de elementer, som fremgår af høringsnotatet.
At Gudenåkommunerne ved igangsættelse af klimatilpasningsprojekter/-initiativer langs
Gudenåen tager udgangspunkt i helhedsplan for Gudenåen og samarbejder med andre
kommuner i de tilfælde, det skønnes relevant.
At Gudenåkomitéen fremadrettet er et tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning
i Gudenåen.

Helhedsplan for Gudenåen har til formål at planlægge håndteringen af vandet for at imødegå
konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af
gener og anvise løsningsmuligheder og handlinger. Helhedsplanen kan ses på:
www.helhedsplangudenaaen.dk.
Helhedsplan for Gudenåen har været i offentlig høring fra 25. juni 2021 til 17. september 2021.
I høringsperioden er der kommet 49 høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag 1.
Bilag 2 er det samlede høringsnotat indeholdende svarforslag på høringssvarene. I
høringssvarene går mange emner igen. De resumeres og besvares i 12 tematikker på side 3 til
13. Fra side 14 til 30 er de enkelte høringssvar oplistet med kort resumé af indholdet.
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De oplistede tematikker i høringsnotatet er følgende:
-

Helhedsplanen generelt
Gudenåmodellen
Vedligeholdelse
Uddybning/udvidelse af Gudenåen
Kulturarv
Tange Sø
Hensyn til naturen og lodsejere
Trækstien/Rekreativ færdsel
Vandparkering
Bymæssig tilførsel
Multifunktionel jordfordeling
Diger, pumper, terrænhævning

Af de 12 emner, er det temaet omkring vedligeholdelsen af Gudenåen, som er indeholdt i flest
høringssvar. Det overvejende fokus i høringssvarene omkring dette tema omhandler ønsket om
bedre vandafledning, og at dette fokus fylder for lidt i helhedsplanen. Der er i den sammenhæng
flere høringssvar, som fremhæver nærværende Helhedsplan for Gudenåen som et
inspirationskatalog og fundament for den fremtidige klimatilpasningsindsats, men hvor ”her og
nu” handlinger mangler.
Der er ud for de enkelte høringssvar, som omhandler spørgsmålet om bedre vandafledning,
beskrevet de tiltag, der er politiske besluttet, at der skal arbejdes med. For Silkeborg Kommune
omhandler det således strækningen fra Silkeborg til Tange, hvor der arbejdes målrettet på, inden
for lovens rammer, at afdække muligheden for at skære grøde 2 gange årligt. Dette betyder,
at;
 Sagsbehandlingen vedrørende en mulig ekstraordinær grødeskæring er igangsat.
 Muligheden for at anvende undtagelsesbestemmelserne jf. habitatreglerne, med henblik
på at kunne foretage ordinær grødeskæring 2 gange årligt, er ved at blive afklaret.
Der henvises ligeledes til denne side, hvor overblik og status over de politiske beslutninger om
ordinær og ekstraordinær grødeskæring i 2021 er oplistet.
https://silkeborg.dk/Borger/Natur/Nyheder-Natur/20210916-Beslutninger-og-status-omgrodeskaring-i-2021
Derudover har de 4 Gudenåkommuner, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers genoptaget
arbejdet omkring et nyt fælles regulativ for strækningen fra Silkeborg til Randers. Afklaring af
mulighed for at anvende objektive kriterier til igangsættelse af ekstraordinær grødeskæring
undersøges i dette arbejde.
Herudover indeholder høringssvarene i overvejende grad synspunkter eller bemærkninger, som
kan besvares gennem indholdet i helhedsplanen og de analyser, som er gennemført i denne
sammenhæng.
Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planen. En henvisning til
forældet lovgivning fjernes med baggrund i høringssvar nr. 16. Manglende referencer i
virkemiddelbladet ”Grødeskæring” tilføjes med baggrund i høringssvar nr. 25. Alle de fremsendte
høringssvar vil blive bragt videre i det fremtidige arbejde.
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I arbejdet med helhedsplan for Gudenåen er der afdækket muligheder for vandhåndtering langs
Gudenåen gennem 4 forskellige tilgange; tilbageholdelse/parkering af vand, bortlede vand
hurtigere, sikring lokalt samt tilpasse og lade vandet stå. Konklusionerne for arbejdet kan ses i
helhedsplanen via dette link: https://helhedsplangudenaaen.silkeborg.dk/Samlet-konklusionog-anbefalinger.
Helhedsplanen for Gudenåen udgør en grundig analyse og et samlet videnskatalog ift.
spørgsmålet om vandhåndteringen langs Gudenåen. Dette danner således et fælles fundament
for det fremadrettede arbejde, og skaber et helhedsorienteret overblik og forståelse af Gudenåen
som vandløbssystem. Helhedsplanen anbefaler at sikring lokalt og tilpasning af ådalen til vandet
er den bedste tilgang til vandhåndteringen. Dette skyldes særligt at vandmængderne, der skal
håndteres, er meget store, og at påvirkningerne fra oversvømmelser fordeler sig forskelligt i de
enkelte kommuner. Derfor har der heller ikke kunnet identificeres en eller få enkeltstående
tværkommunale løsninger på udfordringerne.
De samlede konklusioner og anbefalinger tager udgangspunkt i de gældende juridiske rammer
og forhold, som eksisterer på nuværende tidspunkt. Ændres disse, kan det påvirke, hvordan
vandhåndteringen kan anskues på og dermed få betydning på konklusioner og anbefalinger. Det
har ikke betydning for de faktiske, fysiske forhold, som eksempelvis muligheden for
vandparkering og tilbageholdelse vand, men eksempelvis for muligheden for at bortlede vand
hurtigere gennem Gudenåen.
Gudenåkommunerne har i 2019 godkendt en fælles vision om håndtering af vand i Gudenåen og
opland (Favrskov Kommune har taget visionen til efterretning). Visionen fremgår nedenfor:





At Gudenåkomitéen styrkes som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan
anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning.
At der tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som
helhed, når den enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen kommune.
At virkemidler tager hensyn til både natur, mennesker, lokalsamfund, erhverv,
kulturhistorie m.m., idet der søges fælles perspektiv mellem forskellige interesser.
At virkemidler til klimatilpasning iværksat i én kommune alene skaber neutrale eller
positive effekter både nedstrøms og opstrøms for andre kommuner.

I visionen styrkes Gudenåkomitéen som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan
anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning. Gudenåkomitéen har
påtaget sig denne rolle ifm. udarbejdelsen af Gudenå helhedsplan. Idét Gudenåkomitéen efter
arbejdet med helhedsplanen forsat har fokus på klimatilpasning, er der nedsat en mere
permanent klimatilpasningsfølgegruppe, og komitéens vedtægter vil blive tilpasset så dette
interesseområde fremstår tydeligt.
Gudenåkomitéen har således på møde 29. oktober 2021 besluttet at anbefale byrådene, at Gudenåkomitéen
fremadrettet er et tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen.

Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har drøftet helhedsplanen løbende og har senest på møde 3. november
2021 besluttet at igangsætte følgende:



Udarbejdelse af forprojekt(er) for indsatser fra Viborgbroen til nedstrøms Resenbro.
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Afklaring af mulighed for opkøb af enkelt ejendomme på frivillig basis.



Tæt dialog med Velas om multifunktionel jordfordeling på frivillig basis.



Ideoplæg til proces om tilpasning af ådalen på strækningen fra Resenbro til Tange sø med inspiration fra
landskabsstrategi for Nørreådalen.

Borgerinddragelse
Helhedsplanen for Gudenåen har været i offentlig høring fra 25. juni 2021 til 17. september
2021.
Ved opstart af høringsperioden blev høringen annonceret på de syv Gudenåkommuners
hjemmesider, og der blev sendt direkte e-mail til følgegruppens medlemmer samt til de
inviterede deltagere til de fire strækningsworkshops.

Økonomi
Forud for arbejdet med helhedsplanen for Gudenåen blev et oplæg til arbejdet godkendt af borgmestrene i de 7
Gudenåkommuner. Heri fremgår en budgetrammen for arbejdet på op til 1 mio. kr. Det fremgår ligeledes heraf, at
udgifterne for arbejdet fordeles efter Gudenåkomitéens fordelingsnøgle, som betyder, at Silkeborg Kommunes andel
er 26 %

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Gudenåen har der bl.a. været udgifter til
rådgiverydelser ifm. beregninger og analyser. De samlede udgifter til udarbejdelse af
helhedsplanen er 957.685 kr. Silkeborg Kommunes andel udgør 248.998 kr.

Bilag
1 (Bilag 1_Samlet bilag med høringssvar til Gudenå Helhedsplan - 9312519)
2 (Bilag 2_Samlet høringsnotat til Gudenå Helhedsplan - 9312530)
3 (sag 10 helhedsplanG - 9343840)
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11 (Offentlig) Drøftelse af kommende affaldsregualtiver
Sagsbehandler: Dr17966
SagsID: EMN-2019-02879

Resume
Affaldsregulativerne beskriver de forskellige ordninger, der er for affald i kommunen for hhv.
husholdningerne og erhverv. Affaldsregulativerne skal opdateres og udvalgte emner i de
kommende regulativer præsenteres og ønskes drøftet.

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



at udvalgte emner drøftes.

Beslutning
Drøftet. Udvalget ønsker, at forholdene for etage byggeri afsøges nærmere og et nyt udvalg
inddrages.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…
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Sagen

Beskrivelse af sagen
Efter Byrådet 27. september 2021 vedtog affalds- og ressourceplanen 2021-2026 og efter
Klima- og Miljøudvalget 8. september 2021 godkendte det fremtidige affaldssystem i Silkeborg
Kommune er der behov for, at Silkeborg Kommunes affaldsregulativer opdateres snarest
muligt. Affaldsregulativerne beskriver de forskellige ordninger, der er for affald i kommunen for
hhv. husholdningerne og erhverv og fastsætter derfor lokale affaldsregler og ordninger.
På mødet vil udvalgte emner blive præsenteret og der ønskes en drøftelse af blandt andet
placeringen af affaldsbeholdere til genanvendeligt affald (skel/standplads placering) og
byggeaffald på genbrugspladsen.

Resultatet af drøftelserne vil indgå i det videre arbejde med affaldsregulativerne.

Tidsplan:
For at få indført de nye ordninger ude hos borgerne er det nødvendigt, at affaldsregulativerne
udarbejdes hurtigst muligt, da de fastlægger de lokale regler som Silkeborg Forsyning skal
planlægge efter.

Vi forventer at udkast til affaldsregulativer kommer til politisk godkendelse i marts 2022 og
derefter i 4 ugers offentlig høring. Endelig politisk vedtagelse forventes i juni 2022.

Regulativerne udarbejdes i samarbejde med Silkeborg Forsyning, Genbrug og Affald.
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12 (Offentlig) Orientering om endelig vedtagelse af tillæg
52 til Spildevandsplan 2011-2021, ny spildevandsledning
fra Pøtsø pumpestation
Sagsbehandler: DR14389
SagsID: EMN-2021-01952

Resume
Orientering om at tillæg 52 til spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er
administrativt godkendt. Tillægget omhandler renovering af spildevandsledning fra
pumpestation ved Pøtsø i Silkeborg.

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



at orienteringen tages til efterretning.

.

Beslutning
Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
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…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Tillæg 52 er udarbejdet, for at skabe det juridiske grundlag for renovering og delvis
omlægning af spildevandstrykledning, på strækningen fra pumpestation ved Pøtsø (AS5050P)
til Silkeborg Langsøs vestbassin.

Projektet udføres for at sikre driftssikkerheden og for at undgå ledningsbrud med udslip til
omkringliggende natur.

Silkeborg Forsyning udskifter anlægget til ny PE-ledning på strækningen mellem
pumpestationen og Silkeborg Langsø. Derudover skal der udføres trykstødsdæmpende
foranstaltning ved pumpestationen. Begge dele vil betyde at risiko for ledningsbrud minimeres.

Ledningen vil fortsat transportere spildevand til Søholt Renseanlæg.
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Figur 1. Eksisterende spildevandstrykledning der skal udskiftes (rød linje). Traceet hvor
ledning skal udskiftes strækker sig fra pumpestation ved Pøtsø (1) til Silkeborg Langsø Vest
(2).

Figur 2. Planlagte ny PE-spildevandstrykledning (rød linje). Nyt trace, i forhold til det
eksisterende, er vist med sorte pile.

Borgerinddragelse
Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet væsentlige indsigelser til tillægget.

Bilag
1 (Tillæg 52 inkl. kortbilag - 9288930)
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13 (Offentlig) Orientering om Gødvad Enge
Sagsbehandler: DR23536Z
SagsID: EMN-2018-02575

Resume
Erfaring med grønne og blå tiltag, der blev udført i forbindelse med byggemodningen af
Gødvad Enge. Lokalplanens vision er, at Gødvad Enge skal fungere som et demonstratorium
for nye, innovative metoder og anlæg – både på vej- og boligarealerne.

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



at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Side 60

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I bydelen Gødvad Enge lokalplan 13-006 er den bærende idé bæredygtighed og
regnvandshåndtering. Målet er bl.a. at integrere miljø- og klimahensyn i området, og give
mulighed for:



afprøvning af forskellige bæredygtige tiltag.



at sikre, at regnvand håndteres i synlige regnvandsanlæg, så det bidrager til områdets
rekreative værdi.

Målet er at skabe et varieret boligområde med en tydelig grøn identitet, hvor der både er plads
til naturen og fokus på afprøvning af forskellige bæredygtige tiltag, heraf titlen Gødvad Enge –
en bydel i vandbalance. Regnvand skal håndteres synligt på terræn og skal bidrage til større
rekreativ værdi og naturindhold i området.

Geoelektriske undersøgelser og boringer har vist, at jordbunden i området hovedsageligt består af ler/moræneler, og
derfor ikke umiddelbart er oplagt til nedsivning af regnvand. Som et forsøg valgte kommunen at undersøge det
praktisk mulige ved at etablere lokal nedsivning alligevel, og har derfor undersøgt nedsivningsmulighederne i området
yderligere.

På Tusindfryd er stamvejen etableret med åbne grøfter til regnvandshåndtering i begge sider
af vejen, en vaskeplads med opsamlet regnvand, en miljøstation med affaldssortering og 2
boligveje med henholdsvis fuld permeabel asfaltbelægning og delvis permeabel overflade, hvor
den midterste del af vejen er tæt.
Det regnvand der ikke nedsives, føres fra grøfterne og de permeable belægninger til lokale
nedsivningsbassiner, så al regnvand håndteres indenfor området.
På Hvidkløver er der især afprøvet nye tiltag og metoder, som ikke traditionelt anvendes til
regnvandshåndtering. Silkeborg Kommune har byggemodnet vejene og står for driften i 10 år
fra etableringsdatoen. Se oversigtstegning og beskrivelse af området på de efterfølgende sider.
Al regnvand fra vejen nedsives lokalt enten via permeabel belægning eller regnvandsbassiner.
Boligerne i området skal nedsive 50 % af grundens regnvand på egen grund (for eksempel via
faskine eller regnbede) og resten må udledes til vejen eller direkte til et regnvandsbassin, der
nedsiver regnvandet.
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Illustration: Stamvej og boligvej 1, 2 og 3

Nedsivningsløsninger i området
Stamvej (Hvidkløver)
Asfaltbelægning med afvanding til grøft og nedsivningsbassin. Ikke en løsning der traditionelt
anvendes i byzone, hvor afvandingen oftest sker via et traditionelt afløbssystem.
Boligvej 1
Permeable belægningssten med nedsivning, her er anvendt en speciel type belægningssten
samt bundopbygning. Regnvand nedsives gennem fugerne, som består af et specielt
fugemateriale. Overskydende regnvand nedsives i et regnvandsbassin for enden af vejen.
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Illustration: Eksempel på permeable belægningssten

Boligvej 2
Er udført med traditionel asfaltbelægning. Regnvand fra boligvejen ledes til synlige vandrender
langs vejen og ind i de tinglyste vandbede på de enkelte parcelgrunde (se illustration
herunder). Der er overløb fra disse vandbede til grøfter på de private grunde og videre ud til
regnvandsbassiner, som er placeret på bagsiden af boligerne.
Illustration: Eksempel på vandbed og vandrender

Boligvej 3
Permeabel belægning, som nedsiver regnvand i selve vejen, her er anvendt en speciel type
belægning samt bundopbygning. Overskydende vand fra vejen nedsives i et regnvandsbassin
der ligger for enden af vejen. Den valgte belægning er under observation og om nødvendigt
udskiftes den, da den giver udfordringer, specielt med glat overflade i vådt vejr.

Status efter 5 år:
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Det er nu cirka 5 år siden Hvidkløver stamvej og de 3 boligveje blev etableret, og alle
grundene er bebygget. Som nævnt indledningsvist består underbunden hovedsageligt af ler og
moræneler, og er derfor ikke umiddelbart oplagt til lokal nedsivning af regnvand. I praksis har
det dog også vist sig at være nødvendigt at justere på kapaciteten i regnvandsbassinerne, for
at kunne nedsive regnvandet i området.

På trods af justeringerne undervejs vurderes projektet positivt. Det har med justeringer, vist
sig muligt, at etablere lokal nedsivning af regnvand i et område med en teoretisk lav
nedsivningsevne.

Såfremt det ikke var muligt at nedsive i området, var der en plan B, idet der er mulighed for at
udlede regnvand til Silkeborg Forsynings centrale regnvandsbassiner, som er placeret tæt på
området. Dette udløser dog, at Silkeborg Kommune skal betale tilslutningsafgift for regnvand
til Silkeborg Forsyning. Bassinerne er etableret som led i planlægning for
regnvandshåndteringen for blandt andet industriområdet vest for Nørreskov Bakke og
Eriksborg.

Permeable belægninger
Det er kommunens erfaring, at permeable belægninger anlægsmæssigt er dyrere end
traditionel belægning, blandt andet fordi underbunden skal opbygges, så vandet kan nedsives,
uden det påvirker bæreevnen. De forøgede udgifter skal holdes op mod, at der spares en del
ved ikke at betale tilslutningsafgift for regnvand til Silkeborg Forsyning.

Det årlige vedligeholdelsesarbejde af permeable belægninger er anderledes end en traditionel
belægning, idet der kræves en årlig oprensning med højtryksvogn og fejemaskine med sug.
Uden vedligehold vil permeable belægninger i løbet af ganske få år miste evnen til at afvande
overfladen, idet porevolumen i fuger og belægninger vil tilstoppes med støv, trafikslid, tilført
jord og nedbrudt organisk materiale. Herudover kræver permeabel belægning mere
forsigtighed, især i byggefasen, da nedsivningsevnen hurtigt bliver forringet, f.eks. af oplagt
materiale. Etableres belægningerne med nedsivning er der til gengæld ikke et afløbssystem,
der skal vedligeholdes, herunder tømning af nedløbsbrønde og på et tidspunkt
ledningsudskiftning.

Af andre projekter med lokal regnvandshåndtering indenfor de seneste år kan nævnes en
kommunal udstykning ved Balle Bygade. I Balle Bygade håndteres regnvand også lokalt med
åbne vandrender og regnvandsbassiner til nedsivning af regnvand inden for lokalplanområdet.

Lokalveje med grøfter
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Afvanding fra stamvejen Hvidkløver til grøfter fungerer efter hensigten, og det er også en
løsning der fortsat anvendes, da nedsivning af regnvand ikke belaster vandløb og søer.

Flere beboere i området tilkendegiver, at regnvandsbassinerne tilfører området rekreativ værdi
i form af ekstra dyre- og insektliv, når der er vand i regnvandsbassinerne.

Billeder fra Gødvad Enge

Vaskeplads med opsamlet regnvand

Side 65

Hvidkløver – boligvej 2, vandrender og vandbede

Side 66

Hvidkløver – boligvej 1, Permeabel flisebelægning

Borgerinddragelse
Der er gennemført 8 ugers offentlig høring både i forbindelse med lokalplan 13-006, og i
forbindelse med det tillæg til spildevandsplanen der er gældende for området.

Økonomi
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Gødvad Enge afregnes over særskilt anlægsbevilling.

I byggemodningen er tilslutningsbidraget til Silkeborg forsyning sparet, idet regnvandet håndteres lokalt. Denne
besparelse er i stedet anvendt til den dyrere permeable belægning, hvorfor projektet ikke bliver dyrere end en
traditionel byggemodning.
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14 (Offentlig) Orientering om årsrapport for
klimaindsatsen 2021
Sagsbehandler: 30715
SagsID: EMN-2021-04873

Resume
Årsrapporten som vedhæftes sagen, er et nyt tiltag, hvor klimasekretariatet præsenterer årets
klimaindsats med udgangspunkt i arbejdet med klimahandleplanen for 2021 og klimastrategien
for 2020-2025.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

-

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…
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Sagen

Beskrivelse af sagen
Årsrapporten for Silkeborg Kommunes klimaindsats 2021, er et nyt tiltag hvor nedslagspunkter
fra Silkeborg Kommunes klimaindsats på tværs af organisationen præsenteres.

Her præsenteres et overblik inden for hvert af de 8 strategiske emner som klimahandleplanen
og klimastrategien er inddelt i.

Herunder er der tre eksempler på indsatser:

-

Udskiftning af bilparken:
o

I Sundhed og Omsorg har man indkøbt ti elbiler til hjemmeplejen i Voel. De ti
biler erstatter ti fossildrevne biler, og man forventer at indkøbe yderligere fem
biler inden årets udgang. I så fald vil 50 % af Sundhed og Omsorgs vognpark i
Voel være udskiftet til elbiler.
Dette projekt er en del af en større indsats for at gøre Silkeborg Kommunes
bilpark grønnere.

-

Energieffektivisering af bygninger:
o

-

Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling har siden 2012 gennemført
gennemgribende energieffektiviseringer af kommunens bygninger. I 2021 er der
afsat 8 mio. kr. til at nedbringe energiforbruget via rentable løsninger.
Det forventes at indsatsen i år kan tilvejebringe en energibesparelse i
størrelsesordenen 5-700 MWh.

Varmeplan og affalds- og ressourceplan:
o

Silkeborg Kommune har i år fået vedtaget to vigtige planer, som skal hjælpe den
grønne omstilling på vej i kommunen, nemlig en varmeplan og en affalds- og
ressourceplan.

o

Varmeplanens mål er, at varmeproduktionen på varmeværkerne er fossilfri, og
at der ikke bruges olie og naturgas i den individuelle varmeforsyning i 2030.
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o

-

Affalds- og ressourceplanen har fokus på affald som ressource, og har et mål om
genanvendelse af 65% af kommunens husholdningsaffald i 2026.

Bedre vilkår for cyklister:
o

Kommunen har lavet flere forskellige tiltag, der skal forbedre forholdene for
cyklister og gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Det er blandt andet kommet
til udtryk ved, at kommunen udlåner el-cykler til borgerne i kommunen, der får
mulighed for at prøve cyklerne inden de evt. selv investerer, og ved at der er
opsat et cykelskur med individuelt aflåste bokse ved motorvejsafkørslen ved
Århusvej, hvor man kan parkere og tage cyklen resten af vejen på arbejde.

Det bemærkes, at fremtidige årsrapporter præsenteres i starten af det følgende år, men da
udvalget er afgående, prioriteres det denne gang at give årsrapporten til det udvalg, der har
besluttet handlingerne.

Bilag
1 (Årsrapport for Silkeborg Kommunes klimaindsats 2021 - 9332021)
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15 (Offentlig) Orientering om Klima- og Miljøudvalgets
hovedresultater i perioden 2018-2021, samt drøftelse af
emner til overlevering
Sagsbehandler: Dr11167
SagsID: EMN-2021-04843

Resume
I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets sidste ordinære møde orienteres udvalget om
hovedresultater i den forgangne byrådsperiode 2018-2021. Klima- og Miljøudvalget har på
udvalgsmøde 3. november 2021 drøftet emner til overlevering til nyt udvalg, hvor mere
systematisk borgerinddragelse og dialog blev drøftet.

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



at udvalget orienteres om hovedresultater i byrådsperioden 2018-2021.



at udvalget drøfter emner til overlevering til et nyt udvalg.

Beslutning
Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
Side 72

…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Hovedresultater i byrådsperioden 2018-2021
I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets sidste ordinære møde orienteres udvalget om
hovedresultater i den forgangne byrådsperiode. Byrådsperioden 2018-2021 har været en travl
periode for Klima- og Miljøudvalget, der med de mange sager har opnået en lang række
resultater. Et stort fokus for udvalget har været den grønne omstilling, hvilket også kommer til
udtryk i de belyste hovedresultater, indenfor emnerne forsyning, klima, affald, vand og natur.

Hovedresultaterne, for Klima- og Miljøudvalget i byrådsperioden 2018-2021, er uddybet i det
vedlagte bilag.

Emner til overlevering til nyt udvalg
Punktet blev drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde 3. november 2021 (punkt 10). Klimaog Miljøudvalget skal igen behandle punktet for at drøfte relevante emner som skal
overleveres til et nyt udvalg.

Ét af de emner der blev drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde 3. november 2021 (punkt
10) som skulle overlevers til et nyt udvalg var mere systematisk borgerinddragelse og dialog.

Bilag
1 (Silkeborg Miljø og Klima - Milepæle_Final-opslag - 9334476)
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16 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2020-04992

Beslutning
Udvalget blev udover nedenstående orienteret om indsendt klage vedr. projektet ved
Bragesvej. Materialet vedlægges protokollen. Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
...

Sagen

Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.

A)

Side 74

”Klima- og miljøudvalget besluttede 6. oktober 2021 i sagen om sandopgravning i Tange Sø at
sende en henvendelse til udvalgene i Favrskov og Viborg kommuner om at ”vurdering af
omfanget af væsentlighedsvurderingen fastholdes”. Henvendelsen er efter godkendelse 23.
november af formand og næstformand i Klima- og Miljøudvalget sendt til Favrskov- og Viborg
Kommuner.

Bilag
1 (Henvendelse til de politiske fagudvalg i Favrskov og Viborg kommuner - 9332409)
2 (Klageskrivelse-Ejd-2019-05966 Grundejerforening - 9343909)
3 (Dansk-Ornitologisk-Forening-Østjylland.klagekvittering - 9343904)
4 (DOF Uddybende-kommentarer-til-klage-ang.-dispensation-til-bebyggelse-af-§3-Bragesvej-40,-8600-Silkeborg 9343898)
5 (Afgørelse klage grundejerforening - 9343896)
6 (Bemærkninger til klage - 9343921)
7 (klagen-DOF - 9343941)
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17 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2020-04993

Beslutning
Protokollen underskrevet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.
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