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Side 3

1 (Offentlig) Virksomhedsbesøg hos Kingo Recycling AS
Sagsbehandler: Dr30849
SagsID: EJD-2017-00597

Resume
Udvalget holder mødet hos Kingo Recycling A/S

Indstilling
Teknik og Miljøafdelingen indstiller til Klima og Miljøudvalget,


at udvalgsmødet holdes på virksomheden Kingo Recycling A/S, F. L. Smidths Vej 17,
Silkeborg. Der vil være et kort oplæg og en rundvisning på virksomheden.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2018-05597

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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3 (Offentlig) Målopfølgning pr. 30.06.2019, bevilling 81
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2019-02121

Resume
Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på
økonomi og aktivitet.

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


at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Overordnet status på udvalgsmål for Klima- og Miljøudvalget
Bevilling / Udvalgsmål
Udvalgsmål
Bevilling 81 Natur og Miljø
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. Vedligeholdelsesniveau på
naturstier og friluftsfaciliteter søges opretholdt.
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

X
X

Større grad af borgerinddragelse og Frivillighed i forhold til drift og øvrig udnyttelse
X
af grønne områder.
Omklassificering af vandløb. Revision af vandløbsregulativer og herunder for
X
Gudenåen.
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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

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Målopfølgning bevilling 81 - 7902923)
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4 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30.06.2019, bevilling 81
Sagsbehandler: Dr10838
SagsID: EMN-2019-02121

Resume
Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på
økonomi og aktivitet.

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


at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1000 kr.,
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
Afvigelse**
drift
Budget
Budget*
30.06.2019
Regnskab
81 Natur og
9.062
9.593
2.812
9.773
-180
Miljø
Ialt
9.062
9.593
2.812
9.773
-180
driftsudgifter
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1000 kr.,
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
Afvigelse**
anlæg
Budget
Budget*
30.06.2019
Regnskab
81 Natur og
6.400
18.429
4.399
11.918
6.511
Miljø
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Ialt
anlægsudgifter

6.400

18.429

4.399

11.918

6.511

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

Bilag
1 (Bilag fagudvalg Budgetopfølgning bevilling 81 - 7905795)
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5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for Vand- og
Klimaplanlægning 2017
Sagsbehandler: DR18463
SagsID: EMN-2017-06459

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab for vand- og klimaplanlægning 2017

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,



at regnskabet fremsendes til byrådets godkendelse
at mindreforbruget på 4.199 kr. tilføres kassen

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet bevilligede, 18. december 2017, 1 mio. kr. til at udarbejde en ny spildevandsplan, en
ny vandforsyningsplan, en ny varmeplan og til nye vandløbsregulativer. Dertil kommer et
restbeløb fra 2016 på 0,752 mio. afsat til samme formål. Dvs. samlet 1,752 mio. kr. Der er et
restbeløb på kontoen på 4.199 kr., som foreslås overført til kassen.
Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med arbejdet med en ny spildevandsplan, en ny
vandforsyningsplan samt vandløbsregulativer. Der er blandt andet indhentet ny viden om
kommunens offentlige vandløb som kan bruges både i spildevandsplan og regulativarbejdet.
Der er også målt vandløb op og investeret i et nyt system til at håndtere spildevandsdata.
Anlægsregnskabet ”Vand- og klimaplaner 2017” er afsluttet og regnskabet kan opgøres
således:
Bevilling
Regnskab
Restbeløb
1.752.000 kr.
1.747.801
4.199 kr.
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6 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg 34 til
Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: DR17620
SagsID: EMN-2018-04048

Resume
Godkendelse af forslag til tillæg 34 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune.
Tillægget omhandler optagelse af nye kloakoplande samt reservation af areal til placering af
kloakledninger, pumpestationer og tilhørende adgangsveje i Sejs-Svejbæk.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg 34 godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe
det juridiske grundlag for etablering af kloakledninger, der skal tinglyses på private arealer.
Kloakken etableres i forbindelse med byggemodninger i Sejs-Svejbæk af spildevandsplanens
opland P52.
Samtidig med foretages der opdatering af nogle kloakoplande i Sejs-Svejbæk, dels da områder
i de planlagte oplande allerede er byggemodnet, dels så der er overensstemmelse med
Kommuneplan 2017-2028. Det betyder også, at tre nye oplande er omfattet af tillæg nr. 34,
hvilket giver mulighed for at områderne kan forsynes med spildevandskloak i forbindelse med
byudvikling af områderne.
I de planlagte oplande skal tag- og overfladevandet formentligt håndteres ved lokal afledning,
LAR-løsninger. Tillæg nr. 34 skaber derfor også det juridiske grundlag for at kunne vedtage
vedtægter, der skal fastlægge rammerne for regnvandshåndteringen herunder drift og
vedligehold af regnvandsanlæggene.
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Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal den myndighed, der udarbejder en
plan, også udarbejde en miljøscreening af planen og afgøre, om der skal gennemføres en
miljøvurdering.
Miljøscreening af tillæg 34 er udarbejdet og vedlagt som bilag. Det konkluderes, jf.
screeningen, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at projektet ikke
medfører væsentlig forringelse af miljøet.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg 34 fremlægges i otte ugers offentlig høring. Berørte grundejere orienteres
direkte.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med realisering af det foreslåede tillæg afholdes af Silkeborg Forsyning
A/S for takstfinansierede midler.

Bilag
1 (Forslag til tillæg 34 med bilag - 7850797)
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Side 14

7 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg 35 til
spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: DR17620
SagsID: EMN-2018-03066

Resume
Endelig vedtagelse af tillæg 35 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune.
Tillægget omhandler placering af et nyt bassin med tilhørende adgangsvej og ledninger i
Hårup.

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


at tillæg 35 til Spildevandsplan 2011 – 2021 vedtages

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Forslag til tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet
for at skabe det juridiske grundlag for etablering af kloakanlæg i Hårup. Det drejer sig om
arealerhvervelse til bassin og ledninger. Indenfor det erhvervede areal vil der udover bassin
blive etableret ledninger, bygværker, adgangsvej og evt. en pumpestation. Anlægsarbejderne
foretages i forbindelse med sammenlægning og udvidelse af to eksisterende bassiner for at
tage højde for den fremtidige udvikling af Hårup og de forventede klimaforandringer.
Etablering af bassiner sker ved at to eksisterende bassiner lægges sammen. Bassinerne
etableres som nedsivningsbassiner, og projektet medfører derfor ikke påvirkning af vandløb
eller søer.
Området med bassin er en del af Lokalplan 35-005 for et område til erhvervsformål i Hårup,
som har været i offentlig høring i perioden 16. februar til 16. marts 2018.
Tillægget er vedlagt som bilag 1.

Side 15

Forslag til tillæg 35 har været i offentlig høring i otte uger. Der er indkommet tre indsigelser
fra henholdsvis Vejdirektoratet, berørte lodsejere og en bekymret borger.
Den første indsigelse er fra Vejdirektoratet, der gør opmærksom på, at opgravning af vejareal i
forbindelse med realisering af tillægget forudsætter deres tilladelse.
Den anden indsigelse er fra berørte lodsejere Poul og Susanne Munk. Indsigelsen er stilet til
Silkeborg Forsyning, og omhandler økonomiske forhold i forbindelse med tillægget. Dette er en
sag mellem grundejer og Silkeborg Forsyning, og behandles særskilt i en eventuel
ekspropriationssag.
Den tredje indsigelse er fra borger Gorm Pedersen, der er bekymret for om regnvandet fra
Hårup vil skabe problemer i Svejbæk. Dette er ikke tilfældet, da alt regnvand fra området
håndteres ved nedsivning i et nedsivningsbassin.
Indsigelserne og forslag til svar er vedlagt som bilag 2 og 3.
Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal den myndighed, der udarbejder en
plan, også udarbejde en miljøscreening af planen og afgøre, om der skal gennemføres en
miljøvurdering.
Miljøscreening af tillæg 35 er udarbejdet og vedlagt som bilag. Det konkluderes, jf.
screeningen, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at projektet ikke
medfører væsentlig forringelse af miljøet.
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Borgerinddragelse
Forslag til tillæg 35 har været i offentlig høring i otte uger.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med realisering af tillægget afholdes af Silkeborg Forsyning A/S for
takstfinansierede midler.

Bilag
1 (Tillæg 35 til Spildevandsplan 2011 - 2021 - 7859692)
2 (Oversigt over høringssvar, tillæg 35 til spildevandsplanen - 7859442)
3 (Indsigelser til tillæg 35 til spildevandsplanen - 7859387)
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8 (Offentlig) Godkendelse af miljøvurdering for
kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 10-031 for en
etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D, midtbyen
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2019-01493

Resume
Klima- og Miljøudvalget har 8. maj 2019 besluttet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af
skygger, trafikstøj og afstand til virksomheder (OML-beregninger) i et område, der udlægges
til boligformål ved Christian 8.s Vej i midtbyen, idet planforslagene muliggør etagebebyggelse.

Afgrænsning af lokalplanområdet

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

Side 18

•

at miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 47 og tilhørende forslag til
lokalplan 10-031 godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger sideløbende med
høring af planforslagene.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen

Lokalplanen omfatter et areal på 1.620 m2 og ligger på Christian 8.s Vej 2D. Lokalplanområdet
ligger i byzone og fremstår i dag som del af banestien og en enkelt 1,5 etagers bygning, som
tidligere har været en politimesterbolig.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre et punkthus med boliger. I projektet
arbejdes der med et lille fodaftryk på grunden, som skaber mulighed for grønne rum, der både
bringer liv og lys i lokalplanområdet.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 11-14 etageboliger. Etagebebyggelsen kan opføres
i maks. 6 etager plus kælder. Bebyggelsen må opføres med en bygningshøjde på maks. 19 m.
målt fra færdigt terræn efter byggemodning. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 100 %.
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Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme nr. 10-C-23, hvad
angår etageantal. Der er derfor, sideløbende med lokalplanen, udarbejdet forslag til tillæg nr.
47 til Kommuneplan 2017-2028.
Se planforslagene, miljøscreeningen og miljøvurderingen her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/939
Miljøvurdering
Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Klima- og Miljøudvalget har 8. maj 2019 besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes på
skygger, trafikstøj og afstand til virksomheder (OML-beregninger).
Af miljøvurderingen fremgår følgende:
Skygger - Det fremgår af skyggediagrammerne, at ud over den skyggepåvirkning, der sker fra
den bymæssige kontekst i området, er det primært kun Christian 8.s Vej 4 og 6a, som vil blive
berørt af skygger fra den planlagte bebyggelse. Bagfacader på boligerne på Åhavevej 50 og 52
vil kun blive strejfet af den planlagte bebyggelses skygge i aftentimerne i sommerperioden.
Det er således et begrænset antal ejendomme, der påvirkes af skyggevirkninger fra den højere
bebyggelse. Samlet set vurderes projektet at falde ind under det, man kan forvente i et
midtbyområde.
Trafikstøj - Det kan konkluderes, at vejtrafikstøjniveauet på de udendørs opholdsarealer øst
for byggeriet overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Grænseværdien overskrides
på den vestligste og den sydlige facade med op til 4 dB. Det kan konkluderes, at de resterende
facader overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.
OML - Beregningerne viser, at B-værdien for SO2 og NO2 er overholdt med meget stor margin
for de to byggeprojekter på Rosenørns Allé og Christian 8.s Vej.
Den samlede vurdering, på baggrund af OML-beregningerne for SO2 og NO2 er, at de nye
boliger ikke vil medføre en indskrænkelse i fjernvarmeværkets eller varmecentralens
muligheder for at udnytte deres miljøgodkendelser.
Miljøvurderingen har således ikke givet anledning til ændringer i projektet og lokalplanen.
Samlet vurdering af screening
Miljøscreeningen angiver, at planen udløser udarbejdelse af Miljørapport for de 3 nævnte
miljøparametre.
Med hensyn til arealanvendelse (byens skala) ligger etagebyggeriet i kommuneplanens zone
for placering af højt byggeri og arealerne nord, syd og vest for byggeriet planlægges der for
højere byggeri. Bygherre har visualiseret byggeriet i 3D og redegjort for byggeriets placering i
forhold til omgivelserne. Bebyggelsen overskrider ikke væsentligt højde og byggemuligheder
angivet i den for området gældende kommuneplanramme eller højden på områdets bebyggelse
i øvrigt.

Borgerinddragelse
Miljøvurderingen sendes i offentlig høring i 8 uger sideløbende med offentlig høring af forslag
til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 10-031.
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9 (Offentlig) Godkendelse af sammenfattende redegørelse
for miljøvurdering af Lokalplan 36-013
Sagsbehandler: Dr 12270
SagsID: EMN-2019-02140

Resume
Klima- og Miljøudvalget skal godkende den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af
lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk.
Klima- og Miljøudvalget har 13. marts 2019 besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes for
påvirkning af landskabet og besluttet at godkende miljøvurderingen.

Lokalplanområdet er vist med hvid priksignatur.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
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at sammenfattende redegørelse for miljøvurdering for lokalplan 36-013 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 25. marts 2019 har byrådet godkendt forslag til lokalplan 36-013 med henblik på offentlig
fremlæggelse. Planforslagene blev ledsaget af en miljøvurdering af landskabets påvirkning af
planen.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres daginstitution og 41 nye parcelhusboliger.
Samtidig overføres tre eksisterende boliggrunde og en skovbevokset matrikel til byzone, for at
sikre en sammenhæng i byzonearealerne.
Området er overordnet disponeret med tre boligenklaver med tre grønne kiler imellem.
Planforslagene, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan findes på
lokalplanportalen på følgende link: Link
Miljøvurdering
Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Klima- og Miljøudvalget har 13. marts 2019 besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes for
påvirkning af landskabet.
Af miljøvurderingen fremgår det, at planen samlet set vil påvirke nærområdets landskabelige
kvaliteter væsentligt, idet en stor del af det hidtil åbne land kan bebygges. Der er dog
omvendt tale om en plan som til en vis grad tilgodeser bibeholdelse af vigtige landskabelige
træk. Placeringen af en antennemast kan ske med en placering som er omkranset af
bymæssig bebyggelse.
Miljøvurderingen har således ikke givet anledning til ændringer i projektet og lokalplanen.
Offentlig høring
Planforslagene og tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden 5. april 2019
til og med 6. maj 2019. Der er modtaget 16 høringssvar til planforslagene. Der er flere
indsigelser, som vurderes at indeholde miljøforhold – herunder den landskabelige påvirkning.
Dertil rummer et høringssvar andre miljøforhold, som ikke er en del af miljøvurderingen, bilag
IV arter.
De høringssvar, som vurderes at indeholde miljøforhold, kan overordnet set opdeles i 3
grupper:
 Overordnet set positiv disponering af området
 Ønsker ikke byudvikling i området
 Ønsker ændringer i planforslaget som har en effekt på landskabet
Sammenfattende redegørelse
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er tilgængelig under ”Miljørapport” på
lokalplanportalen under følgende link: Link

Side 23

På baggrund af de indkomne høringssvar har Teknik- og Miljøafdelingen foreslået en række
ændringer, herunder:
 Fjerne muligheden for antennemast i området.
 Indskrive minimumsbredder på grønne kiler til sikring af udlæg.
 Antirefleks-behandling af solenergianlæg.
 Indsat krav om genplantning, såfremt den bevaringsværdige bevoksning fjernes.
 Mindske bebyggelsens facadehøjde ved skæring mellem facade og yderside
tagbeklædning til maks. 4,0 m.
Ændringerne fremgår af høringsnotatet på lokalplanportalen.
Ændringerne vurderes ikke at give anledning til ændringer i miljøvurdering.

Borgerinddragelse
Miljøvurderingen har været i høring sammen med de to planforslag.

Side 24

10 (Offentlig) Godkendelse af procesplan for klimastrategi
og klimaplan 2019-2020
Sagsbehandler: Dr00679
SagsID: EMN-2019-02727

Resume
Ifølge budget 2019 skal virksomheden Silkeborg Kommune skal være CO2 neutral i 2025. For
at nå dette mål skal der vedtages en klimastrategi. Denne sag drejer sig om at få fastlagt en
proces for vedtagelsen af denne klimastrategi.

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


at procesplanen for udarbejdelse af en klimastrategi og klimaplan godkendes.

Beslutning
Drøftet, genoptages på næste møde.
Udvalget holder temamøde den 18/9 kl. 12.30 – 17.00.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2011 vedtog Silkeborg Kommune en ”Klimapolitik og Klimaplan” samt en varmeplan for
perioden 2011-2020.
I 2014 vedtog Silkeborg Kommune en klimatilpasningsplan (skybrud og oversvømmelser).
I budget 2019 er målsætningen skærpet, så Silkeborg Kommune som virksomhed skal være
CO2 neutral i 2025. I Teknik og Miljø er klimasekretariatet i fuld gang med arbejdet, og
afdelingen har udarbejdet et forslag til politisk procesplan for, hvordan der kan udarbejdes en
klimastrategi for Silkeborg Kommune. Forslaget vedlægges dagsorden som bilag.
Den politiske del kaldes for klimastrategi. Her er tanken, at det er et relativt kort og mere
generelt dokument på nogle få sider. Klimastrategien udarbejdes i 2019 og kan eventuelt
revideres indenfor de første par år, hvis de opnåede erfaringer viser et behov.
Den politiske klimastrategi skal uddybes og konkretiseres i en klimaplan, der både er længere
og mere faglig, metodisk og konkret. Her tænkes også på et handlingskatalog. Klimaplanen
skal udarbejdes sideløbende med klimastrategien. Klima- og Miljøudvalget drøfter i efteråret
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2019 handlingskataloget, der indarbejdes i klimaplanen. Klimaplanen vedtages i 2020, når den
politiske strategi er godkendt.
Sammenholdes Silkeborg Kommunes målsætning om CO2-neutralitet i 2025 med andre
kommuners klimaplaner, danner der sig et billede af følgende mulige hovedemner i en
kommende strategi og plan:
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Energiforbrug, primært i kommunale bygninger
Anlæg og drift af kommunale bygninger, institutioner og arealer
Transport, herunder kommunale køretøjer og maskiner
Kommunale indkøb og forbrug af produkter
Indsatser i forhold til CO2-forbruget i kommunen som geografi eller område
Erhverv
Landbrug, skovbrug, arealudnyttelse
Samarbejde og lokalt engagement
Kommunikation

Borgerinddragelse
Klimastrategien fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi
Klimastrategien har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Det er først når de politiske
målsætninger og strategier omsættes til konkrete handlinger og initiativer at de økonomiske
konsekvenser kan beskrives. Det vil typisk ske i de årlige handlingsplaner og ved
budgetlægningen år for år frem til 2025.

Bilag
1 (Procesplan klimastrategi - 7893228)
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11 (Offentlig) Orientering om status for CO2 neutral 2025
Sagsbehandler: DR19483
SagsID: EMN-2019-02727

Resume
Udvalget orienteres om de metoder, der undersøges til grundlaget for det fremtidige
klimaregnskab for Silkeborg Kommune.

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


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På projekt CO2-neutral 2025 har der været fokus på at få etableret forslag til grundlaget, for at
kunne beregne og følge op på målsætningen om at Silkeborg Kommune som virksomhed, skal
være CO2-neutral i 2025.
Der gives på mødet en orientering om, hvilke metoder der undersøges, og skal til politisk
beslutning senere.
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12 (Offentlig) Orientering om resultater af
vedligeholdelsen af Gudenåen i 2019
Sagsbehandler: dr29399
SagsID: EMN-2019-00058

Resume
Orientering om resultater af vedligeholdelsen ved grødeskæring af Gudenåen i 2019.

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


at orienteringen om vedligeholdelse af Gudenåen i 2019 tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning, men udvalget er meget utilfreds med at grødeskærringen ikke foregik
efter den ønskede plan, og dermed ikke har kunne bidrage med ny viden.
Udvalget ønsker at der findes entreprenør til næste års grødeskærring der er i stand til at
gennemføre grødeskærringen efter planen for 2018.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om forberedelserne til den årlige vedligeholdelse ved
grødeskæring af Gudenåen på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange Sø på udvalgets
møde 12. juni 2019.
Den ordinære grødeskæring på hele strækningen blev gennemført på 5 dage i perioden 1. juli 5. juli. Grødeskæringen er udført af HedeDanmark i overensstemmelse med Klima- og
Miljøudvalgets beslutning på udvalgets møde 3. april 2019 om, at grødeskæring hjemtages og
udføres af ekstern entreprenør i 2019. Gudenaacentralen har bistået med at holde afskåret
grøde i drift og stået for opsamling og bortskaffelse af de afskårne vandplanter på hele
strækningen.
Strækningen af Gudenåen mellem Gjelå og Borre Å er fælles med Favrskov Kommune, og en
mindre del af strækningen, hvor der skæres grøde ud i Tange Sø, er fælles med både
Favrskov- og Viborg Kommune. Begge kommuner har meddelt accept af, at skæringen på
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fællesstrækningen i 2019 gennemføres af ekstern entreprenør i stedet for af
Gudenaacentralen.
Tilsyn med resultatet af den ordinære grødeskæring er gennemført ved gennemsejling 8. juli.
På baggrund af tilsynet fandt Teknik- og Miljøafdelingen grundlag for at anmode entreprenøren
om en opfølgende indsats for at få tilvejebragt den regulativmæssigt fastlagte strømrende i
fuldt omfang samt at få ansamlinger af afskåret grøde ud ad åen. Den opfølgende
grødeskæring blev igangsat 11. juli og afsluttet 1. august. Der vil blive givet et oplæg om årets
grødeskæring på mødet, hvor de seneste observationer af status i åen vil være med.

Økonomi
HedeDanmark har oplyst en overslagspris på 180.000 kr. for at udføre opgaven. Faktura for
det udførte arbejde er endnu ikke modtaget. Driftsudgifter til vedligeholdelse afholdes normalt
af bevilling 81. Der vil derfor være behov for at tilføre kontoen det tilsvarende beløb.
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13 (Offentlig) Orientering om sø- og oplandsanalyse for
Thorsø
Sagsbehandler: dr29399
SagsID: EMN-2017-04350

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen har ladet udarbejde en sø- og oplandsanalyse for Thorsø, for at få
en bedre forståelse og et bedre grundlag for håndtering af udfordringerne med blågrønalger i
Thorsø.

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


at orientering om sø- og oplandsanalysen for Thorsø tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Thorsø har siden 2010 flere gange været ramt af opblomstringer af blågrønalger, hvor
kommunen flere gange har måttet fraråde badning i søen. På Klima- og Miljøudvalgets møde
6. juni 2018 gav Teknik- og Miljøafdelingen en orientering om miljøtilstanden og arbejdet med
Thorsø, herunder kloakering af Vesterlund, samarbejde med Miljøstyrelsen og Foreningen til
genopretning af Thorsø samt igangsætning af en sø- og oplandsanalyse.
Arbejdet med sø- og oplandsanalysen er nu afsluttet og dokumenteret i notatet ”Thorsø, søog oplandsanalyse”, hvor resultater, status for miljøforhold og muligheder for genopretning af
miljøtilstanden i søen bliver gennemgået. Sø- og oplandsanalysen er vedlagt
dagsordenspunktet. Bilagene med rådata og beregninger er ikke vedlagt. Der er tale om et
omfattende materiale, hvor både spildevandsforhold, næringsstoftransport fra oplandet,
analyse af landbrugets bidrag, vandkemi i søen med mere bliver gennemgået på baggrund af
de indsamlede data.
På baggrund af de indsamlede og analyserede data er konklusionen, at målsætningen for
Thorsø i statens vandområdeplan ikke er opfyldt på grund af moderat økologisk tilstand for
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forekomsten af fisk, vandplanter og for mange alger. Det øgede indhold af kvælstof og fosfor i
søen kan ikke forklares med en øget tilførsel fra vandløbene i oplandet, men tilskrives et tab af
kvælstof og fosfor fra de spildevandspåvirkede jordlag i sommerhusområdet Vesterlund.
Efter den nu gennemførte kloakering af Vesterlund forventes den fremtidige tilførsel af fosfor
at falde til under den fastsatte grænse i Vandområdeplanen for Jylland og Fyn 2015 – 2021.
Niveauet vil omtrent svare til situationen i 2007, hvor vandkvaliteten i Thorsø var god.
Yderligere reduktion i tilførslen af fosfor vil gavne vandkvaliteten. Rapporten anbefaler at
interessere sig for afskæring af regnbetingede udledninger fra Virklund, ophør af gødskning af
haver ned til søen, ophør af renafdrift af skov på skrånende arealer mod vandløb og etablering
af et vådområde nedenfor et drænudløb i toppen af Gjessø Bæk.

Borgerinddragelse
Som opfølgning på den gennemførte sø- og oplandsanalyse er det planen, at Teknik- og
Miljøafdelingen afholder et møde med Foreningen til genopretning af Thorsø i sensommeren,
hvor analysen og perspektiverne for at nå målet om en ren sø vil blive drøftet. Sø- og
oplandsanalysen vil også blive gjort offentlig tilgængelig på den dedikerede hjemmeside for
Thorsø.

Økonomi
Den samlede udgift til sø- og oplandsanalysen for Silkeborg Kommune udgør ca. 370.000 kr.
inklusiv landbrugsanalyse og ekstra prøvetagninger ud over Miljøstyrelsens normalprogram.
Pengene går fra anlægskontoen til Gudenåprojekter.

Bilag
1 (Thorsø oplandsanalyse og tilstandsvurdering_05.07.2019 - 7864621)
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14 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2018-05599

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Afgørelser fra nævn og domstole:
A)
Afgørelse om biogasanlæg Allingvej 13, 8632 Lemming: Medhold i KP- tillæg 10 til Silkeborg
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 15-009 med tilhørende miljørapport
Silkeborg Kommune har 1. juli 2019 modtaget en afgørelse fra planklagenævnet, hvor nævnet
traf beslutning om, at alle planer fortsat er gyldige. Der er endnu ikke truffet afgørelse om
VVM-redegørelse og VVM-tilladelse.
Nævnet har i den konkrete sag efterprøvet 4 forhold:
1. Om de almindelige forvaltningsretlige regler er overholdt i forhold til inhabilitet
2. Om proceduren er foregået i overensstemmelse med miljøvurderingslovens krav,
herunder om lovens minimumskrav til en miljøvurdering er opfyldt i forhold til trafik og
sammenfattende redegørelse
3. Om kommuneplantillægget er vedtaget i overensstemmelse med procedurereglerne i
planlovens § 23 c og § 11 a, stk. 1, nr. 5, og betydningen af en evt.
uoverensstemmelse mellem tillægget og kommuneplan 2017-2028
4. Forholdet mellem lokalplanen og ansøgningen samt de vejledende afstandskrav
Der fremgår følgende i planklagenævnets afgørelse:
Kommuneplan 2017-2028
Planklagenævnet afviser at behandle klagen over vedtagelsen af kommuneplan nr. 2017-2028,
da klagefristen er overskredet.
Miljørapporten
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Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten og den sammenfattende
redegørelse.
Lokalplan
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan nr.15-009, Et
område til teknisk anlæg ved Allingvej 13, 8632 Lemming.
Kommuneplantillæg 10
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af kommuneplantillæg nr.
10 til Silkeborg kommuneplan 2017-2028.
B)
Afgørelse fra Energiklagenævnet:
Energiklagenævnet har den 4. april 2019 og den 5. juli 2019 afvist at genoptage nævnets
afgørelse af 13. juli 2016 om påbud om tilslutningspligt til fjernvarme for en ejendom i Funder
Kirkeby.
Baggrund
Ejendommen blev første gang pålagt tilslutningspligt til fjernvarme i marts 2012. Ejeren
klagede over påbuddet og Energiklagenævnet stadfæstede vores påbud i december 2012.
I januar 2013 bad ejeren klagenævnet om at genoptage sagen. Han søgte samtidig fritagelse
fra tilslutningspligten begrundet i, at det var uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre
ejendommens varmeinstallation fra naturgas til fjernvarme. Nævnet besluttede at genoptage
sagen. De hjemviste den til Silkeborg Kommune i april 2013, og bad Silkeborg Kommune om
at forholde os til ansøgningen om fritagelse.
Silkeborg Kommune traf ny afgørelse i oktober 2013. Også den afgørelse blev påklaget til
Energiklagenævnet. I oktober 2014 ophæver nævnet vores påbud og hjemviser på ny sagen til
yderligere behandling. Nævnet mente ikke Silkeborg Kommune havde forholdt sig konkret nok
til sagens oplysninger.
I april 2015 traf vi så på ny afgørelse, hvor vi meddelte afslag på ansøgning om fritagelse fra
tilslutningspligt og pålagde ejendommen tilslutningspligt til fjernvarme. Den afgørelse blev på
ny påklaget. Energiklagenævnet stadfæstede påbuddet den 13. juli 2016.
I september 2016 beder ejeren Energiklagenævnet om at genoptage sagen. Den 21. februar
2017 afviser Energiklagenævnet at genoptage sagen.
I marts 2017 beder ejeren igen Energiklagenævnet, om at genoptage sagen. Den 14. februar
2019 afviser Energiklagenævnet igen at genoptage sagen.
Den 3. marts 2019 beder ejeren igen Energiklagenævnet, om at genoptage sagen. Den 4. april
2019 afviser Energiklagenævnet igen at genoptage sagen.
Den 7. april 2019 beder ejeren igen Energiklagenævnet, om at genoptage sagen. Den 5. juli
2019 afviser Energiklagenævnet igen at genoptage sagen.
Fristen for at efterkomme påbuddet om tilslutningspligt udløber i april 2024.
C)
KL inviterer til Klimapolitisk konference 29. oktober 2019 I KL-Huset i København. Se mere her
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15 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr00409
SagsID: EMN-2018-05598

Beslutning
Protokol 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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