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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: DR27806
SagsID: EMN-2017-06768

Beslutning
Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, § 6, stk. 2,
deltager byrådsmedlem Lene Fruelund i dagens møde i Klima- og Miljøudvalget i stedet for
udvalgsmedlem Peter Sig Kristensen, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på
grund af arbejde.
Godkendt, at Lene Fruelund deltager i stedet for Peter Sig Kristensen.
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede
Peter Sig Kristensen. Lene Fruelund deltog i stedet for Peter Sig Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Drøftelse af høring fra Region Midt om
Silkeborg kommunes ønske om revision af Råstofplan
2016
Sagsbehandler: Dr23316
SagsID: EMN-2018-02456

Resume
Regionen har udarbejdet en råstofredegørelse, som beskriver den nuværende indvinding og
forsyning med råstoffer i Region Midtjylland. Redegørelsen sendes nu i offentlig høring med
spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en revision af Råstofplan 2016.

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


at det drøftes om Silkeborg Kommune ønsker at Region Midt skal foretage revision af
Råstofplan 2016.

Beslutning
Udvalget ønsker der skal foretages en revision af Råstofplan 2016.
Ej til stede
Peter Sig Kristensen. Lene Fruelund deltog i stedet for Peter Sig Kristensen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 18-06-2018
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Regionsrådet vedtog 28. september 2016 den gældende Råstofplan 2016. Nu skal det
vurderes, om denne plan lever op til det mål, der blev sat, og om der er behov for en revision.
Regionen har udarbejdet en råstofredegørelse, som beskriver den nuværende indvinding og
forsyning med råstoffer i Region Midtjylland. Redegørelsen sendes nu i offentlig høring med
spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en revision af Råstofplan 2016.
De fremsendte høringssvar sammenfattes i en hvidbog, der sammen med redegørelsen danner
grundlag for regionsrådets beslutning om revision af Råstofplan 2016.
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Link til redegørelse:
http://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/klima-og-miljo/rastoffer/rastofplan2016/rastofredegorelse_rm.pdf

Link til Råstofplan 2016:

http://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/klima-og-miljo/rastoffer/raastofplan2016.pdf
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3 (Offentlig) Drøftelse af placering og beslutningsproces
for Søholt Renseanlæg
Sagsbehandler: dr12080
SagsID: EJD-2017-04472

Resume

Gennemførelsen af strukturplanen for spildevandsrensning medfører en teknologisk og
kapacitetsmæssig opdatering af spildevandsrensningen i Silkeborg Kommune, så man
fremadrettet kan håndtere den øgede spildevandsmængde fra byudviklingen og leve op til
fremtidens øgede krav til rensning.
Silkeborg Forsyning har ud fra økonomiske og spildevandstekniske overvejelser besluttet at
satse på en renovering og udbygning af Søholt og Truust Renseanlæg som de fremtidige to
centrale renseanlæg, mens de mindre teknologisk utidssvarende og nedslidte renseanlæg
gradvist nedlægges.
Centraliseringen af spildevandsrensningen er i overensstemmelse med gældende
spildevandsplan for Silkeborg Kommune. Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan, og
beslutning om placering af kommunens centrale renseanlæg er af vital betydning for denne
plan.
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Søholt Renseanlæg ligger imidlertid på et bynært areal, der kan udgøre et attraktivt fremtidigt
byudviklingsområde. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende placering i Søholt er
den rigtige for kommunens centrale renseanlæg i fremtiden.
Da beslutning om den fremtidige anvendelse af arealerne ved Søholt Renseanlæg beror på
både planlægningsmæssige og spildevandsmæssige betragtninger, synes en fælles drøftelse
og efterfølgende fælles beslutning med Plan- og Vejudvalget hensigtsmæssig.

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




at den fremtidige anvendelse af Søholt Renseanlægs bynære areal drøftes.
at der tages stilling til, hvordan beslutningsprocessen for den fremtidige anvendelse af
Søholt Renseanlægs bynære areal og renseanlæggets fremtidige placering skal forløbe.
at Silkeborg Forsynings bestyrelse inviteres til et fælles møde med henblik på en
drøftelse af beslutningsprocessen.

Beslutning
Udvalget ønsker ikke at Ege Allé 300 (Søholt Renseanlæg) fremadrettet anvendes til
renseanlæg. Lene Fruelund undlod at stemt. Der tages senere stilling til arealets fremtidige
anvendelse.
Udvalgets ønske drøftes med Silkeborg Forsyning, herunder aftales proces for udpegning af
alternativ(e) placering(er) for nyt renseanlæg.
Der aftales tidspunkt for møde med Silkeborg Forsynings bestyrelse.
Ej til stede
Peter Sig Kristensen. Lene Fruelund deltog i stedet for Peter Sig Kristensen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 18-06-2018
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Søholt Renseanlæg står over for en markant udbygning med deraf følgende
millioninvesteringer for i fremtiden at kunne fungere som et af kommunens to centrale
renseanlæg.
Renseanlægget ligger i dag på et bynært areal, der kan udgøre et attraktivt fremtidigt
byudviklingsområde. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende placering i Søholt
helt tæt på byen og et stort boligområde er den rigtige for kommunens centrale renseanlæg i
fremtiden.
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Silkeborg Forsyning har i september 2016 fremsendt strukturplan for den fremtidige
kommunale spildevandsforsyning med beslutning om et centralt renseanlæg i Søholt og i
Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad efterfølgende på deres møde 9. januar
2017 Teknik- og Miljøafdelingen om en sagsfremstilling og et beslutningsgrundlag med henblik
på en yderligere belysning af muligheder og konsekvenser ved en alternativ placering af
kommunens centrale renseanlæg.
Teknik- og Miljøafdelingen har nu færdiggjort den indledende screening af mulige
placeringsalternativer for et nyt centralt renseanlæg samt ”Mulighedsstudie for byudvikling af
Søholt Renseanlæg”. Mulighedsstudiet illustrerer tre mulige scenarier for fremtidig anvendelse
af det attraktive og bynære areal i Søholt. Mulighedsstudiet er vedlagt som bilag.
Mulighedsstudiet blev fremlagt på Klima- og Miljøudvalgets møde 9. maj 2018. Da beslutning
om Søholt Renseanlægs areals fremtidige anvendelse og evt. ny placering for kommunens
centrale renseanlæg beror på både planlægningsmæssige og spildevandsmæssige
betragtninger, besluttede Klima- og Miljøudvalget at tage en fælles drøftelse og efterfølgende
fælles beslutning om den forestående proces med Plan- og Vejudvalget.
Der vil blive givet fælles oplæg fra Silkeborg Forsyning, Natur- og Miljø- samt Planafdelingen
på mødet.

Økonomi
Søholt Renseanlæg ligger i dag på Ege Allé 300, som ejes af Silkeborg Forsyning. Et eventuelt
salg af grunden påvirker ikke Silkeborg Kommune økonomisk. Et eventuelt provenu ved salg af
grunden vil tilfalde Silkeborg Forsyning som medfinansiering af et nyt renseanlæg, såfremt der
politisk ønskes en anden anvendelse af arealet i Søholt.

Bilag
1 (Mulighedsstudie Søholt Renseanlæg 01.05.2018 - 7058514)
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4 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DR27806
SagsID: EMN-2017-06769

Beslutning
Intet.
Ej til stede
Peter Sig Kristensen. Lene Fruelund deltog i stedet for Peter Sig Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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5 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DR27806
SagsID: EMN-2017-06770

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede
Peter Sig Kristensen. Lene Fruelund deltog i stedet for Peter Sig Kristensen.

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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