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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2016-07601

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Drøftelse af status på antal lokalplaner
Sagsbehandler: Dr10865
SagsID: EMN-2016-03038

Resume
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal drøfte lokalplanoversigten.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,


at lokalplanoversigten drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11-09-2017

Udsat.
Ej til stede
Johan Brødsgaard, Teresa Jørgensen. Kuno Danielsen deltog i stedet for Teresa Jørgensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Svend Thue Damgaard har bedt om, at der på udvalgsmødet vil blive gennemgået følgende:
Lokalplanoversigten over igangværende lokalplaner og dem som afventer samt en liste over de
lokaplaner, som er vedtaget i perioden 2014-2017.
Sagen vedlægges bilag med opgørelse over vedtagne lokalplaner i perioden 2014 – 2017 samt
lokalplanoversigten samt de planer som afventer - kommuneplanopfølgning.

Bilag
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1 (PlanByg_IgangværendeLokalplaner_rev - 6605464)
2 (PlanByg_Lokalplaner_Vedtagne2014-2017_oversigt pr. 31.08.17 - 6598959)
3 (PlanByg_Kommuneplanopfølgning - 6605560)
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3 (Offentlig) Drøftelse om offentlige isætningssteder for
motorbåde
Sagsbehandler: DR25249
SagsID: EMN-2016-08625

Resume
Der er meget stor efterspørgsel efter isætningssteder til motorbåde. Silkeborg Kommune har 4
offentligt tilgængelige isætningssteder, hvor der de senere år er blevet et øget pres på
benyttelsen. Dette giver bl.a. udfordringer i forhold til parkering, tilkørsel med meget store
både og konflikter med andre brugergrupper på de offentlige arealer.
Derfor ønskes en drøftelse af, om der skal igangsættes arbejde med etablering af et nyt
isætningssted ved De Små Fisk.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø og Klimaudvalget,



at etablering af nyt offentligt isætningssted for mindre motor både ved De Små Fisk
drøftes
at beslutning fra 2016 om begrænsning af isætning for større motorbåde ved
Ludvigslyst drøftes i forhold til, at et nyt isætningssted til en vis grad vil afhjælpe
problemerne med trængsel.

Beslutning
Der arbejdes videre med undersøgelse af muligheden for etablering af nyt offentligt
isætningssted øst for De Små Fisk. Beslutningen fra 2016 om begrænsning af isætning for
større motorbåde ved Ludvigslyst vurderes senere, når konsekvenserne af en øget formidling
af isætningsmuligheder og eventuelt nyt isætningssted ved De Små Fisk kendes.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 07-08-2017

Udsat.
Ej til stede
Lars Faarup.
Erling Prang deltog i stedet for Lars Faarup.
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
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Dato: 11-09-2017

Udsat.
Ej til stede
Johan Brødsgaard, Teresa Jørgensen. Kuno Danielsen deltog i stedet for Teresa Jørgensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er stor efterspørgsel efter faciliteter, der kan underbygge den voksende interesse for
rekreativ benyttelse af naturområderne i kommunen. I forhold til fritidssejlads på søerne har
der igennem flere år været en tendens til, at motorbådene bliver større. Samtidig med et øget
antal skaber dette udfordringer i forhold til kapacitet og indretning af de nuværende
isætningssteder.
Status på eksisterende isætningssteder
Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en status på
eksisterende isætningssteder ved søerne. Status findes i bilag 1 og kortbilag findes som bilag
2. Generelt er der få offentligt tilgængelige isætningssteder i kommunen. På kommunalt ejede
arealer er der 4 isætningssteder for motorbåde. Det er rampe og kajanlæg i Indelukket, rampe
ved Søsportens Hus og rampe ved Ludvigslyst. På Naturstyrelsens arealer findes der
isætningssteder ved Myrhus og ved Hattenæs, hvor Silkeborg Sejlklub har deres anlæg. Der
findes enkelte privatejede isætningssteder, men de er ikke velegnede til øget anvendelse.
Indelukket er med sin beliggenhed og faciliteter det mest brugte isætningssted, i Silkeborg
Kommune, for større og mindre både. For at benytte slæbestederne betales et gebyr. Hvis
man har en kommunal bådplads, kan man gratis isætte og optage sin båd i slæbestedet én
gang.
Det er gratis at benytte lastbilkran ved isætningsstedet. Remstrupvej er i højsæsonen belastet
af meget trafik med både til Indelukket.
Indelukket er derudover et yndet og velbesøgt udflugtsmål både for turister og lokale.
Søsportens Hus har et mindre slæbested som hovedsageligt bruges af lystfiskere.
Slæbestedet giver adgang til Silkeborg Langsøs midter og vestlige bassin vest for
ringvejsbroen. Viborg broen gør, at kun kanoer, kajakker og helt små joller kan passere ud i
sø- og åsystemet. Endvidere skal man igennem slusen for at komme opstrøms.
I forbindelse med udbygningen af Søsportens hus forventes øget aktivitet i området, som
sagtens kan harmonere med den nuværende brug af slæbestedet.
Ludvigslyst er i sommerhalvåret et meget benyttet isætningssted. Det er åbent for alle og
gratis at benytte. Efter der i 2009 blev indført gebyr for isætning i Indelukket, er antallet af
brugere ved Ludvigslyst steget markant. Dette giver problematiske forhold ved tilkørselsvejen
til isætningsstedet og i forbindelse med parkeringsmulighederne for biler med bådtrailere.
Mulighederne for udvidelse af parkeringspladsen, og etablering af faciliteter i øvrigt, er bl.a.
begrænset af, at der er en fredning på arealerne omkring Ludvigslyst.
I juni 2016 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at der skulle ske en begrænsning af
størrelsen af både, der kunne benytte isætningsstedet. Begrundelsen var, at antallet af
brugere var blevet så højt, at det skabte store gener for lokalbefolkningen og for øvrige gæster
til området. Denne begrænsning blev forsøgt gennemført ved at opsætte en bom med 2,5
meters frihøjde. Bommen blev dog efter få uger udsat for hærværk. Der er ikke siden etableret
nye foranstaltninger til begrænsning af antallet af isætninger.
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Mulighed for etablering af nyt isætningssted
Der er lavet en vurdering af, om der er mulighed for at etablere ét eller flere isætningssteder
på offentligt ejede arealer. Følgende lokaliteter er umiddelbart muligheder.
Øst for De Små Fisk, Sejsvej
Øst for p-pladsen ved De Små Fisk er der en mindre rondel vendeplads. Som De Små Fisk er
arealet ejet af Naturstyrelsen, men Kultur & Borgerservice står for driften. Det er muligt på
denne lokalitet at etablere en rampe til isætning af både i Brassø. Grundet formodet
begrænset vanddybde, og begrænset plads til biler med trailere, vil et nyt isætningssted her
være for mindre både. Yderligere undersøgelser af vanddybder er nødvendige, før det kan
endeligt afklares, om lokaliteten er velegnet. Naturstyrelsen har som grundejer tilkendegivet,
at man gerne vil gå i konstruktiv dialog omkring projektet.
Ege Allé - Platanvej, indkørsel ved Ege Allé 305
Større kommunalt ejet areal med gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Der er i dag mindre
anløbsbro til kanoer og kajakker, og der er mulighed for isætning af redningsfartøj.
Udfordringen dette sted er, at Trækstien løber mellem parkeringsområdet og søen.
Naturstyrelsen tillader som udgangspunkt ikke køretøjer på stien. Endvidere vil et
isætningssted dette sted umiddelbart kun give adgang til den østlige del af Silkeborg Langsø,
da man skal passere Slusen for at komme videre op i søsystemet. Sejlads med motor fra
motorvejsbroen og videre medstrøms i Gudenåen er ikke tilladt.
Etablering af nye isætningssteder på begge lokaliteter kræver myndighedsbehandling i forhold
til bl.a. naturbeskyttelsesloven og skovloven.

Borgerinddragelse
Der er fornyligt gennemført et partnerskabsprojekt om friluftsliv på og ved søerne i Silkeborg
og Skanderborg Kommuner. En lang række interessenter deltog i partnerskabet. Et af emnerne
var ”Kortlægning, beskrivelse, udvikling og formidling af isætningssteder”.
Partnerskabet blev afsluttet i starten af maj 2017. Med hensyn til isætningssteder er det aftalt,
at der er behov for, at Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune og Naturstyrelsen i
fællesskab arbejder videre på en analyse og en handlingsplan.

Økonomi
Der er ikke i nuværende budget midler til etablering eller drift af nye isætningsfaciliteter.

Bilag
1 (Bilag 1. Status på isætningssteder - 6424448)
2 (Bilag 2. Oversigtskort - 6411673)
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4 (Offentlig) Drøftelse af indsats i Gudenåen i 2018
Sagsbehandler: Dr18463
SagsID: EMN-2017-00146

Resume
Udvalgsformand Jarl Gorridsen har bedt om en drøftelse af vedligeholdelsen i Gudenåen i 2018
med udgangspunkt i erfaringerne fra vedligeholdelsen i 2017.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,


at indsatsen i Gudenåen i 2018 drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11-09-2017

Udsat.
Ej til stede
Johan Brødsgaard, Teresa Jørgensen. Kuno Danielsen deltog i stedet for Teresa Jørgensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i erfaringerne fra vedligeholdelsen af Gudenåen og effekterne heraf i 2017,
ønsker udvalgsformand Jarl Gorridsen, at udvalget tager stilling til vedligeholdelsen for
Gudenåen i 2018. Der ønskes udarbejdet og vedtaget en plan, hvor målsætninger og indsats
for Gudenåen i 2018 drøftes af udvalget, og hvor retningslinjerne defineres allerede nu, så
planlægning og økonomi kan udarbejdes i god tid inden vedligeholdelsessæsonen går i gang.
En eventuel vinterindsats med fjernelse af aflejringer kan på den måde nå at finde sted, så den
ikke skal udføres på det tidspunkt, hvor der er mest plantevækst i åen, og de rekreative
aktiviteter er mest intense.
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Side 10

5 (Offentlig) Orientering om de nye ordninger for
husholdningsaffald
Sagsbehandler: Dr14548
SagsID: EMN-2016-01940

Resume
Orientering om kommende udrulning af nye affaldsordninger hos borgerne i efteråret 2017 til
sommer 2018.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø og Klimaudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11-09-2017

Udsat.
Ej til stede
Johan Brødsgaard, Teresa Jørgensen. Kuno Danielsen deltog i stedet for Teresa Jørgensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Affaldsplanen og affaldsregulativerne blev vedtaget i henholdsvis efteråret 2015 og efteråret
2016, og satte dermed et mål om, at Silkeborg Kommune skal genanvende 50 % af vores
affald inden 2020.
I den nye affaldsordning skal borgerne i Silkeborg Kommune sortere i 5 fraktioner, som er
opdelt i madaffald, restaffald, glas, blandet pap og papir og blandet metal og hård plast. Hos
husstandene omdeles 3 nye beholdere til de 5 fraktioner, som lander hos borgerne fra
november 2017 til juni 2018.
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Teknik- og Miljøafdelingen orienterer på udvalgsmødet om valget af ny renovatør, illustration
af nyt system og affaldsbeholdere, tidsplanen for udrulningen i de enkelte delområder og
håndteringen af borgerhenvendelser.

Borgerinddragelse
Teknik- og Miljøafdelingen har i marts 2017 udsendt en affaldspjece ’Nu bliver vejen til
genanvendelse nemmere – affald er ressourcer’ om den kommende affaldsordning.
Silkeborg Forsyning sender, forud for aflevering af de nye beholdere, breve ud til borgerne i
delområderne om valg af beholdertype og tidsplan.
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6 (Offentlig) Orientering om bekendtgørelsen nr. 130 elektrisk og elektronisk affald
Sagsbehandler: Dr14548
SagsID: EMN-2017-05564

Resume
Orientering om ”Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt
håndteringen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr” – med særlig fokus på kommunens
tilsyn med håndtering af affaldet.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Teknik- og Miljøafdelingen informerer på mødet om status på håndteringen af elektrisk og
elektronisk affald i Silkeborg Kommune, som beskrevet i Regulativerne for husholdning og
erhverv. Endvidere informeres om status på tilsyn med Silkeborg Kommunes genbrugspladser,
hvor sidste tilsyn blev udført i januar 2017 af Miljøstyrelsen.
Bekendtgørelse nr. 130 af 06/02/2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i
omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr er vedlagt som bilag til
dagsordnen.

Bilag
1 (Bilag - Bekendtgørelse om elektrisk og elektronisk affald - 6630792)
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Side 14

7 (Offentlig) Orientering om klagesager
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2014-00664

Resume
Orientering om klagesager.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11-09-2017

Udsat.
Ej til stede
Johan Brødsgaard, Teresa Jørgensen. Kuno Danielsen deltog i stedet for Teresa Jørgensen.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet:
Miljø- og Fødevareklagenævnet har 23. august 2017 truffet afgørelse i Silkeborg
Kommunes revurdering af miljøgodkendelse til Silkeborg Varme A/S, Kejlstrup Tværvej 14,
8600 Silkeborg. Den nye miljøgodkendelse er givet 3. maj 2016. Silkeborg Varme har
klaget over miljøgodkendelsen, da der i godkendelsen er stillet krav om, at Silkeborg
Varme skal foretage emissionsmålinger af SO4 og støv. Silkeborg Varme klager over
kravet, da der på varmeværket kun anvendes naturgas, som indeholder meget små
mængder af støv og SO4. Miljø- og Fødevareklagernævnet fastslår, at Silkeborg Varme skal
foretage målingerne, da det er et lovkrav fastsat af EU i et IE-direktiv, som der ikke er
mulighed for at fravige.
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Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet:
Miljø- og Fødevareklagenævnet har 29. august 2017 truffet afgørelse om lovliggørelse af
terrasseanlæg indenfor fredning af arealer ved Bryrup Langsø og Karlsø, Silkeborg Kommune
Fredningsnævnet har meddelt afslag på dispensation til lovliggørelse af terrasse anlæg jf.
ovenstående fredning, idet det fremgår, at den del af terrassen, der ikke kan anses som en
sædvanlig passage rundt om huset skal fjernes, mens den øvrige kan lovliggøres.
Ejer har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i brev af 29. august 2017
stadfæster fredningsnævnets afgørelse, idet de gør gældende, at:
- Terrassen er ikke lovlig opført
- En del af terrassen opleves markant og fremmedartet
- Farre for præcedens
Silkeborg Kommune har været indstillet på at lovliggøre terrassen, idet kommunen har lagt
vægt på, at terrasseanlægget fremgik af tegninger i forbindelse med tilbygning af fritidshuset i
år 2008. Det har samtidig indgået i kommunens vurdering at træterrassen er lav, hvorfor
kommunen ikke vurderer, at den påvirker landskabet i negativ retning, ligesom terrassen er
etableret i væsentlig afstand til Bryrup Langsø uden terrænregulering.
Silkeborg Kommune tager afgørelsen til efterretning og vil søge forholdende lovliggjort.
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8 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2016-07602

Beslutning
Intet.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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9 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2016-07603

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede
Leif Lund, Johan Brødsgaard.

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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