2 Orientering om aftale om minimumsnormeringer og
eventuel godkendelse af nye forældrebetalingstakster i
dagtilbud
2.1 - Bilag: Endelig aftaletekst om minimumsnormeringer
DokumentID: 8880951

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om
minimumsnormeringer

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Alle børn skal have en god
start på livet, hvor de gennem leg og læring trives og udvikler sig i trygge børnefællesskaber.
Det kræver, at børn i danske dagtilbud mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale. Og at personalet har tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.
For den bedste investering, vi som samfund kan lave, er i vores børn. Menneskeligt såvel som økonomisk. Gode rammer for børn og familier, bl.a. i kraft af vores
tradition for stærke velfærdsinstitutioner og udviklede dagtilbud, har været med til
at sikre, at Danmark er blevet et rigt og et stærkt land.
Gode vuggestuer og børnehaver er afgørende for at sikre et godt og trygt børneliv
og udgør en vigtig ramme for vores børns hverdag, trivsel, deres tidlige læring, og
udvikling. Daginstitutionerne bidrager derudover til, at børn med eksempelvis sociale, motoriske eller sproglige vanskeligheder kan indgå i fællesskabet.
En lov om minimumsnormeringer skal sikre flere voksne til børn i vuggestuer og
børnehaver, da alle børn fortjener at blive set og hørt og få den omsorg og nærvær, som de har brug for. Minimumsnormeringer sikrer en bund for, hvor mange
voksne, der skal være til børnene i vuggestuerne og børnehaverne.
Derfor har regeringen den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.
Med finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. 2022, 200
mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på finansloven for 2020: 500 mio. kr. i 2020,
600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024
og 1.600 mio. kr. i 2025 til minimumsnormeringer. De første 500 mio. kr. for
2020 blev udmøntet i foråret 2020.
Denne aftale består af ti initiativer, jf. boks 1.
Boks 1
Initiativer
1.

Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023

2.

Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi

3.

Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024

5. december 2020
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4.

Normeringen følger barnets alder

5.

Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau

6.

Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private
pasningsordninger

7.

Uddannet pædagogisk personale

8.

Mere fleksibel meritpædagoguddannelse

9.

Styrket tilsyn

10. Videreførelse af puljer til sociale normeringer

1. Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023

Aftalepartierne er enige om, at der hurtigst muligt skal ske et løft af normeringerne i kommunerne.
Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer
hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende
daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Kommunerne skal
godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.
Det er afgørende for aftalepartierne at sikre, at midlerne i indfasningsårene fører
til et løft i normeringerne frem mod den fulde indfasning af minimumsnormeringerne, og at uddannelsessammensætningen i dagtilbud ikke forringes. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at følge indfasningen af minimumsnormeringerne tæt på tværs af kommuner. Derfor vil regeringen søge at indgå aftale med
KL om årligt at følge udviklingen i normeringerne og andelen af pædagoger og
pædagogiske assistenter i de enkelte kommuner fra 2021 og i årene frem mod lovkravet i 2024. Normeringsniveauet i de enkelte kommuner i 2020 skal fungere
som baseline for opfølgningen, og opfølgningsaftalen skal understøtte, at den gennemsnitlige normering i indfasningsårene nærmer sig det lovfastsatte niveau i
2024. Børne- og Undervisningsministeriet vil indskærpe indfasningen af minimumsnormeringer over for kommuner, der ikke nærmer sig de lovfastsatte minimumsnormeringer.
Aftalepartierne vil årligt modtage en detaljeret redegørelse for udviklingen i normeringerne og uddannelsesdækningen. Regeringen vil på baggrund heraf drøfte
udviklingen med aftalepartierne på årlige statusmøder. Opfølgningen skal understøtte den politiske hensigt om, at normeringsniveauerne skal stige år for år frem
mod ikrafttrædelsen af lovkravet om minimumsnormeringer i 2024.
Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre
betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for
puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for
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forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.
2. Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi

For at sikre, at alle kommuner får de bedste muligheder for at løfte normeringerne
i daginstitutioner frem mod de lovbundne minimumsnormeringer i 2024, afsættes
der en tilpasningspulje på 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 2023. Tilpasningspuljen udmøntes som en tildelingspulje inden for den tredjedel af kommunerne, der
er svagest stillet socioøkonomisk og som i 2018 ikke levede op til minimumsnormeringer. Tilpasningspuljen supplerer midlerne afsat til den generelle indfasning
for den enkelte kommune.
3. Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021,
der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1
pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6
børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik,
der opgøres af Danmarks Statistik.
Intentionen med aftalen er, at minimumsnormeringerne skal sikre en bund for alle
børn, og det er derfor forventningen, at midlerne kommer alle daginstitutioner i
de enkelte kommuner til gode, der i dag ikke allerede har en højere normering end
minimumsnormeringen. Det er samtidig vigtigt, at forældre og alle andre interesserede kan følge den enkelte daginstitutions normeringer, så det er gennemskueligt, om aftalen om minimumsnormeringer bliver omsat helt ude i den enkelte
daginstitution. Dette til gavn for børn, forældre og pædagogisk personale. Derfor
udbygges den eksisterende dagtilbudsportal med konkrete kvalitetsindikatorer på
institutionsniveau, jf. aftalens punkt 5.
Når der foreligger viden om, hvordan kommunerne indfaser de lovbundne minimumsnormeringer, og når den nødvendige data om bl.a. normeringer på institutionsniveau foreligger på et tilstrækkeligt valideret grundlag, er aftalepartierne enige
om at vurdere muligheden for og hensigtsmæssigheden af eventuelt lovbundne
minimumsnormeringer på institutionsniveau. Aftalepartierne vil drøfte dette i
2023, hvor den nødvendige data forventes at være tilgængelig. Indtil da er det vigtigt, at der sker en forbedring af normeringerne i de institutioner, der i dag har de
dårligste normeringer, også inden for den enkelte kommune.
Minimumsnormeringerne gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner
samt privatinstitutioner og puljeordninger. Privatinstitutioner er omfattet indirekte
via kommunens tilsyn og godkendelseskriterier, idet kommunerne skal opstille
som en forudsætning for tildeling af midler, at privatinstitutioner skal have samme
normeringsniveau som daginstitutionerne under den kommunale forsyning.
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Aftalepartierne er samtidig optaget af, at daginstitutioner, som har mange børn i
udsatte positioner, får et ekstra løft. Med finansloven for 2020 aftalte regeringen
og aftalepartierne at videreføre puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn fra 1.000-dagesprogrammet på ca. 242 mio. kr. årligt og puljen til flere pædagoger til institutioner
med mange børn i udsatte positioner fra Aftale om Stærke Dagtilbud på ca. 86
mio. kr. årligt. Puljemidlerne supplerer den økonomiske ramme til minimumsnormeringer.
For yderligere at understøtte intentionen om, at minimumsnormeringer skal
komme alle børn til gode, er aftalepartierne enige om, at personale ansat som
følge af de statslige puljer til sociale normeringer ikke tæller med i opgørelsen af
minimumsnormeringer. Der afsættes en reserve på 100 mio. kr. fra 2024 og frem
hertil. Reserven skal dække, at modellen for lovbundne minimumsnormeringer
bliver dyrere, når personale ansat som følge af de statslige puljer til sociale normeringer fraregnes i normeringsstatistikken. Aftalepartierne har herudover en forventning om, at kommunerne som følge af minimumsnormeringerne ikke reducerer i de kommunalt fastsatte sociale normeringer eller støtten til børn med særlige
behov.
I tillæg til mere pædagogisk personale er det også vigtigt, at det pædagogiske personale har de rette kvalifikationer. Aftalepartierne er derfor enige om årligt at
følge udviklingen i uddannelsessammensætningen blandt det pædagogiske personale i dagtilbud på baggrund af uddannelsessammensætningen i 2020. Det er forventningen, at midlerne til minimumsnormeringer samlet set anvendes på en
måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes, hvilket også ligger til grund for beregningsforudsætningerne bag
økonomiskønnet for lovbundne minimumsnormeringer.
4. Normeringen følger barnets alder

Aftalepartierne er enige om, at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave. Forud for lovgivningsprocessen skal
det drøftes med KL, hvordan økonomien bag minimumsnormering knytter sig til
hhv. alder og lederandel. Det skal efterfølgende drøftes i aftalekredsen, hvordan
snittet skal være.
Dette med henblik på at understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.
5. Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau

Aftalepartierne er enige om, at der i højere grad end i dag skal være gennemsigtighed med den hverdag, som møder børnene i daginstitutionerne. Forældre, kommuner og andre interesserede skal nemt og enkelt kunne få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for den enkelte daginstitution.
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Det er på den baggrund aftalt, at den eksisterende dagtilbudsportal udvides og forbedres, så flere centrale informationer om de enkelte daginstitutioner gøres tilgængelige, og der bliver mulighed for at sammenligne på tværs af institutioner, bl.a.
med et danmarkskort på fx normeringer og uddannelsesdækning. Det drejer sig
bl.a. om informationer på institutionsniveau, herunder om normeringer, andelen
af uddannet personale, oprykningsalder mellem vuggestue og børnehave samt alder ved overgang til skolestart, om institutionerne modtager midler fra de statslige
puljer til sociale normeringer mv. Den øgede gennemsigtighed skal bidrage til at
styrke forældreinddragelsen lokalt via fx forældrebestyrelser. Informationer på institutionsniveau vil fremgå, når en opgørelse med den fornødne kvalitet er sikret.
Det er i den forbindelse aftalt, at det skal sikres, at der eksisterer det fornødne lovgrundlag, så datakvaliteten bl.a. på institutionsniveau og i forhold til fordelingen af
personale mellem børnealdersgrupper kan forbedres.
Der afsættes en reserve på 10 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 til at dække udgifterne i kommunerne til etablering af nye registreringer. Der afsættes en reserve
på 3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til kommunernes løbende vedligeholdelse af
indberetningerne. Der afsættes derudover 3 mio. kr. varigt fra 2022 til at dække
statslige omkostninger forbundet med udvidelsen af dagtilbudsportalen. Den konkrete udformning af portalen drøftes videre med aftalepartierne i 2021.
Aftalepartierne opfordrer til, at kommunerne arbejder hen imod, at forældre får et
lokalt indblik i den "praktiske oplevede normering" i de enkelte daginstitutioner.
Der vil for at understøtte dette blive udviklet et konkret redskab til kommunerne,
der med udgangspunkt i kommunale opgørelser af bl.a. det pædagogiske personales tid med børnene, ledernes rolle i hverdagen, sygefravær og øvrige særlige lokale
hensyn kan anvendes til at komme nærmere en opgørelse af en "praktisk oplevet
normering" i de enkelte daginstitutioner i kommunen. Der afsættes en reserve på
5 mio. kr. til dette arbejde i 2022.
6. Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler
for private pasningsordninger

For at sikre, at de afsatte midler går til at forbedre vilkårene for børnene, skal der
ikke længere kunne trækkes overskud ud af daginstitutioner. Aftalepartierne er
enige om, at der, ligesom det er gældende for fri- og privatskolerne, ikke skal
kunne trækkes overskud ud i privatinstitutioner på daginstitutionsområdet.
Det er derfor aftalt, at nyoprettede privatinstitutioner skal være organiseret som
selvejende institutioner. Dette svarer til den form, som langt hovedparten af privatinstitutionerne i dag er organiseret som. Der ændres ikke på øvrige forhold for
daginstitutioner, der drives som private selvejende institutioner, og en privat selvejende institution vil således uforandret have ret til at etablere sig uden driftsaftale
med en kommune.
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For eksisterende privatinstitutioner er aftalepartierne enige om, at der i samarbejde
med de relevante parter skal udarbejdes en model, der sikrer, at der ikke kan trækkes overskud ud. Eksisterende privatinstitutioner kan vælge at omlægge sig til en
selvejende institution, eller forblive i sin nuværende ejerform ved, at der fastsættes
anden lovgivning, der sikrer, at der ikke trækkes overskud ud. Aftalepartierne
drøfter status herpå frem mod den endelige lovfremsættelse, herunder eventuelle
tilbagemeldinger fra parterne om bl.a. rammerne for låntagning for selvejende institutioner.
For eksisterende privatinstitutioner er aftalepartierne endvidere enige om, at overgangsperioden skal være så nænsom som mulig, og der etableres derfor et samarbejde med de relevante parter på området om en model for en overgangsordning,
som efterfølgende forelægges for aftalekredsen. Som led i overgangsordningen er
det aftalt, at det skal være en betingelse for fortsat godkendelse af kommunen, at
det kommunale tilskud samt forældrenes egenbetaling fremadrettet alene går til
daginstitutionsdrift. I samme forbindelse foreslås det, at driftsformen 'udliciterede
daginstitutioner' udfases.
Det gøres endvidere muligt for kommunerne at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner er på niveau med de kommunale vuggestuer og børnehaver. Det drøftes desuden med arbejdsmarkedets parter, om der er behov for
eventuelle initiativer til at understøtte løn- og arbejdsvilkår for privatdrevne dagtilbud og pasningsordninger inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel.
Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til tilsyn med privatinstitutioner, der bl.a. skal sikre, at der ikke udbetales unormalt høje lønninger, er
påfaldende huslejeforhold, er ekstraordinært høje udgifter til vikarbureauer mv.
Aftalepartierne er herudover enige om, at det fremadrettet skal sikres, at alle institutionstyper er af samme høje kvalitet og bl.a. lever op til den pædagogiske læreplan. De gældende regler giver i dag mulighed for, at der kan etableres og drives
institutionslignende private pasningsordninger, der ikke har samme standarder
som daginstitutioner.
Det er ønsket, at reglerne for private pasningsordninger i højere grad skal følge de
regler, som gælder for dagplejen, hvad angår antallet af børn pr. privat passer.
Derfor fastsættes der et loft over, hvor mange børn der må tilknyttes nyoprettede
private pasningsordninger på 4 børn. Dette sikrer, at privatinstitutioner, der ønsker at fortsætte med at trække profit ud, ikke kan omgå de nye regler ved at omdanne sig til en institutionslignende privat pasningsordning. Den private pasning
skal foregå i passerens private hjem. Der kan optages op til otte børn, hvis to personer, der er bosiddende i samme husstand, varetager pasningen.
Aftalepartierne er optagede af, at det ikke skal være mere økonomisk rentabelt at
drive en privat pasningsordning end at være dagplejer. Aftalepartierne vil derfor se
nærmere på regler og rammer for private pasningsordninger.
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Aftalepartierne er yderligere enige om, at lovkravet om minimumsnormeringer
kun gælder for daginstitutioner, jf. aftalens punkt 3, dvs. at dagpleje og private
pasningsordninger ikke er omfattet. Da minimumstilskuddet til private pasningsordninger er reguleret med udgangspunkt i kommunens udgifter til dagtilbud,
nedjusteres den lovfastsatte procentsats for det kommunale minimumstilskud til
private pasningsordninger, så det afspejler, at private pasningsordninger ikke skal
leve op til normeringskravet.
7. Uddannet pædagogisk personale

At der er nok kvalificeret pædagogisk personale i daginstitutioner, er en afgørende
forudsætning for, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes. Aftalepartierne
er derfor enige om, at der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer
skal sikres mere uddannet personale.
Derfor afsættes en opkvalificeringspulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i
2024-2030. For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan
for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 pct. eller en plan for at forbedre
uddannelsesdækningen med mindst 10 pct.-point. Såfremt alle kommuner ikke
kan tilgodeses, vil kommuner med lavest uddannelsesdækning blive prioriteret i
fordelingen af midlerne. Dette skal understøtte, at kommuner, der i dag har en lav
uddannelsesdækning, også kan få del i midlerne, hvis de forpligter sig på at øge
uddannelsesdækningen og fremlægger en konkret uddannelsesplan, herunder strategier for opkvalificering og rekruttering til fagene. Opkvalificeringspuljen kan anvendes til uddannelsesudgifter, vikardækning mv. i forbindelse med personalets
opkvalificering, så erfarne pædagogmedhjælpere kan opkvalificeres til pædagogiske
assistenter og meritpædagoger, mens de fortsat er ansat i institutionen. De konkrete rammer for den endelige opkvalificeringspulje fastsættes af aftalepartierne i
2021. Aftalepartierne skal ved puljens udløb i 2030 drøfte status og tage stilling til,
hvordan midlerne fremadrettet skal benyttes. Midlerne er således varige. Aftalepartierne vil i 2026 drøfte en midtvejsstatus på puljen.
For yderligere at understøtte, at der sikres mere uddannet pædagogisk personale i
daginstitutionerne, er aftalepartierne enige om, at regeringen skal søge at indgå en
aftale med KL om løbende at følge udviklingen i andelen af uddannet pædagogisk
personale i daginstitutionerne på tværs af kommunerne. Der foretages en årlig opfølgning på anvendelse af puljen i regi af aftalepartierne.
8. Mere fleksibel meritpædagoguddannelse

For at understøtte opkvalificeringen af det pædagogiske personale er aftalepartierne enige om at gøre adgangen til meritpædagoguddannelsen mere fleksibel. Det
er derfor aftalt, at adgangskravet til meritpædagoguddannelsen nedsættes fra fem
til to års relevant erhvervserfaring. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil således inddrage KL, Danske Professionshøjskoler, BUPL, FOA og SL med henblik
på i 2021 at nedsætte kravet om fem års relevant erhvervserfaring til to år, eventu-
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elt kombineret med et alderskrav. Aftalepartierne er enige om at evaluere udviklingen i uddannelsesaktiviteten, herunder udviklingen i udgifterne, efter tre år og på
den baggrund tage fornyet stilling til initiativet.
9. Styrket tilsyn

For yderligere at understøtte kvaliteten i landets kommunale, selvejende og private
dagtilbud er aftalepartierne enige om at styrke tilsynet på dagtilbudsområdet, herunder både det pædagogiske tilsyn og tilsynet med de fysiske rammer for børnenes
hverdag. Den økonomiske ramme skal udmøntes af partierne og med inddragelse
af relevante fagfolk. Der skal fastsættes tydelige lovkrav med minimumstandarder
til det kommunale tilsyn, herunder bl.a. at der sikres uvildighed i tilsynet, at der i
tilsynet indgår observationer, at der over tid foretages uanmeldte og anmeldte besøg, at forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet, og at der sker en effektiv
opfølgning. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres.
Der etableres derudover et statsligt rejsehold, som af egen drift eller efter ønske
fra kommuner og dagtilbud kan bistå det kommunale tilsyn, indgå i dialog om
kvalitetsudviklingen eller følge op på bekymrende forhold mv. Rejseholdet skal bidrage til, at tilsynet på tværs af kommuner sker på et mere ensartet grundlag. Det
er aftalt, at der afsættes en reserve på 20 mio. kr. i 2021 og 45 mio. kr. årligt fra
2022 og frem til et styrket tilsyn på dagtilbudsområdet.
10. Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer

Regeringen og aftalepartierne aftalte med finansloven for 2020 at videreføre de
tidligere afsatte puljer til sociale normeringer på i alt ca. 327,5 mio. kr. årligt varigt.
For at sikre en ubureaukratisk tildelingsmodel er aftalepartierne enige om, at de to
puljer lægges sammen fra 2023 og frem og udmøntes samlet til institutionerne på
baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund.
Sammenlægningen af puljerne er ikke forbundet med meromkostninger.
Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner er udmeldt i
2018 og udløber ultimo august 2021. Det er derfor aftalt, at puljen forlænges til og
med 2022 uden, at der gennemføres en ny ansøgningsrunde.
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Økonomi

De økonomiske konsekvenser som følge af minimumsnormeringer skal DUT-forhandles med kommunerne (KL).
Tabel 1
Økonomioversigt, udkast til endelig model for minimumsnormeringer (tal under konsolidering)
Mio. kr. 2021-pl

2021

2022

2023

2024

2025

1. Initiativer

799

999

1.399

1. 791

1. 791

Midler til mere pædagogisk personale*

807

988

1.312

1.612

1.612

0

0

0

1.512

1.512

807

943

1.257

0

0

- Heraf tilpasningspulje**

0

45

55

0

0

- Heraf fraregne sociale normeringer

0

0

0

100

100

0

0

100

200

200

10

13

6

6

6

2

2

2

2

2

20

45

45

45

45

-40

-49

-66

-74

-74

1.965

2.410

3.200

3.955

3.955

2. Finansiering

799

999

1.399

1.799

1.798

Afsat til minimumsnormeringer på FL20

599

799

1.199

1.399

1.598

FL21-finansiering til tidligere indfasning (lovkrav fra 2024)

200

200

200

400

200

0

0

0

8

7

-Heraf minimumsnormeringer, kommunemodel**
- Heraf indfasning af minimumsnormeringer**

Uddannet pædagogisk personale
Dagtilbudsportal og øget gennemsigtighed på institutionsniveau
Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner
Tilsyn
Provenu ved 15 pct. overhead**
Memo: Mulige ansættelser (årsværk) ved 15 pct. overhead***

3. Balance (2-1)

Anm.: Modellen omfatter kommunale og selvejende daginstitutioner samt puljeordninger og privatinstitutioner, men
ikke private pasningsordninger. Inkl. øget forældrebetaling (nominelt) ved forudsat uændret forældrebetalingsandel
(maksimalt 25 pct. af kommunernes bruttodriftsudgifter).
*De afsatte midler til mere pædagogisk personale overstiger det ukonsoliderede udgiftsskøn, der pt. foreligger for
merudgifter ved at indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det bemærkes, at dette udgiftsskøn er behæftet
med betydelig usikkerhed, eftersom det underliggende datagrundlag er mangelfuldt.
**Det er lagt til grund, at der kan landes en aftale om en overheadprocent på 15 pct. frem for 20 pct.
***Der er afrundet til nærmeste 5 årsværk. Det skønnede antal mulige årsværk er beregnet med udgangspunkt i en
uændret stillingsmæssig sammensætning af de pædagogiske personale, en overheadsats på 15 pct og en stigende
forældrebetaling. Det bemækes, at der til grund for økonomiskønnet ifm. FL20 var forudsat, at der kunne ansættes mere
pædagogisk personale svarende til 3.800 pædagogiske personaler, hvor overheadsatsen udgjorde 20 pct.
Kilde: Finansministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet

2 Orientering om aftale om minimumsnormeringer og
eventuel godkendelse af nye forældrebetalingstakster i
dagtilbud
2.2 - Bilag: Takster i dagtilbud 2021 efter BUU 010221
DokumentID: 8915584

Ydelse:

Budget 2021
takst
kroner

Dagpleje
Op til 48 timer

2.795

Vuggestue uden kost
Op til 30 timer
Op til 40 timer
Op til 45 timer
Over 45 timer

2.755
3.280
3.440
3.575

Vuggestue med kost
Op til 30 timer
Op til 40 timer
Op til 45 timer
Over 45 timer

3.377
3.902
4.062
4.197

Børnehave uden kost
Op til 30 timer
Op til 40 timer
Op til 45 timer
Over 45 timer

1.420
1.755
1.880
1.930

Børnehave med kost
Op til 30 timer
Op til 40 timer
Op til 45 timer
Over 45 timer

2.042
2.377
2.502
2.552

Tilskud til private institutioner
Driftstilskud
0-2 årige
3-6 årige

9.758
5.682

Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige
Over 40 timer/fuldtid
Op til 40 timer
Op til 30 timer
Op til 20 timer
Op til 10 timer

5.653
4.711
3.533
2.355
1.178

Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige
Over 40 timer/fuldtid
Op til 40 timer
Op til 30 timer
Op til 20 timer
Op til 10 timer

3.630
3.025
2.269
1.513
756

Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem

3.892

Ydelse:

Budget 2021
takst
kroner

Kombinationstilbud dagpleje
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt
tilbud og privat pasningsordning.
1 time
2 timer
3 timer
4 timer
5 timer
6 timer
7 timer
8 timer
9 timer
10 timer
11 timer
12 timer
13 timer
14 timer
15 timer
16 timer
17 timer
18 timer
19 timer
20 timer
21 timer
22 timer
23 timer
24 timer
25 timer
26 timer
27 timer
28 timer
29 timer
30 timer
31 timer
32 timer
33 timer
34 timer
35 timer
36 timer
37 timer
38 timer

58
116
175
233
291
349
408
466
524
582
641
699
757
815
873
932
990
1.048
1.106
1.165
1.223
1.281
1.339
1.398
1.456
1.514
1.572
1.630
1.689
1.747
1.805
1.863
1.922
1.980
2.038
2.096
2.154
2.213

Ydelse:

Budget 2021
takst
kroner

Kombinationstilbud børnehave uden kost
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt
tilbud og privat pasningsordning.
1 time
2 timer
3 timer
4 timer
5 timer
6 timer
7 timer
8 timer
9 timer
10 timer
11 timer
12 timer
13 timer
14 timer
15 timer
16 timer
17 timer
18 timer
19 timer
20 timer
21 timer
22 timer
23 timer
24 timer
25 timer
26 timer
27 timer
28 timer
29 timer
30 timer
31 timer
32 timer
33 timer
34 timer
35 timer
36 timer
37 timer
38 timer
39 timer
40 timer
41 timer

38
76
114
151
189
227
265
303
341
378
416
454
492
530
568
605
643
681
719
757
795
833
870
908
946
984
1.022
1.060
1.097
1.135
1.173
1.211
1.249
1.287
1.325
1.362
1.400
1.438
1.476
1.514
1.552

Ydelse:

Budget 2021
takst
kroner

Kombinationstilbud vuggestue uden kost
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt
tilbud og privat pasningsordning
1 time
2 timer
3 timer
4 timer
5 timer
6 timer
7 timer
8 timer
9 timer
10 timer
11 timer
12 timer
13 timer
14 timer
15 timer
16 timer
17 timer
18 timer
19 timer
20 timer
21 timer
22 timer
23 timer
24 timer
25 timer
26 timer
27 timer
28 timer
29 timer
30 timer
31 timer
32 timer
33 timer
34 timer
35 timer
36 timer
37 timer
38 timer
39 timer
40 timer
41 timer
Deltidsplads i dagpleje til børn af forældre på barselsorlov
30 timer

70
140
210
280
350
421
491
561
631
701
771
841
911
981
1.051
1.122
1.192
1.262
1.332
1.402
1.472
1.542
1.612
1.682
1.752
1.823
1.893
1.963
2.033
2.103
2.173
2.243
2.313
2.383
2.453
2.524
2.594
2.664
2.734
2.804
2.874
2.203

3 Beslutning om sammenlægning af anlægsbevillinger
ved Sølystskolen
3.1 - Bilag: Sølyst områdestudie inkl. bilag
DokumentID: 8458422

EKST. FODBOLDBANE
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SØLYST områdestudie

SILKEBORG // April 2020

BAGGRUND & FORMÅL
BAGGRUNDEN FOR OMRÅDESTUDIET
I 2016 udviklede Kultur- og borgerservice en
halanalyse, der skabte overblik over idrættens
udvikling og kommunens eksisterende halfaciliteter. Én af anbefalingerne var at udvide Sølystskolen med en hal, da skolen og klubbens nuværende behov ikke kan opfyldes i de eksisterende
rammer.
Silkeborg Gymnastikforening, som holder til i
Sølystskolens nuværende sale og idrætshal, har
endvidere efterspurgt muligheden for etablering
af et springområde med springgrav i den nye hal.
Ifølge gymnastikforeningen er der et stort behov
for mere specialiserede gymnastikfaciliteter i Silkeborg Kommune, og halanalysen viser, at gymnastik er den mest hastigt voksende idrætsgren i
Danmark (se bilag 1, figur 2).

STRATEGISK FORANKRING
Områdestudiet tager udgangspunkt i Silkeborg
Kommunes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budgetaftale 2018
Halanalyse 2016
Friluftsstrategi
Ejendomsstrategi
En skole med færre stole
Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018-2030
Cykelhandlingsplan 2017
DGI og kommunens strategi ’Bevæg dig for livet’

“

Områdestudiet skal sikre
sammenhæng i bygningerne,
udearealerne og infrastrukturen.
Planen identificerer en række
finansierede og u-finansierede
delprojekter til politisk prioritering.

Byrådet har derfor bevilliget 10 mio. kr. til opførelse af ny hal ved Sølystskolen. Områdestudiet har til formål at undersøge, hvor den nye hal
bedst placeres samt hvilke konsekvenser, placeringen har for områdets øvrige funktioner. Disse
konsekvenser er for:
•
•
•
•

Parkering (bil/cykel)
Infrastruktur
Udendørs idrætsanlæg
Eksisterende hal og sale

Silkeborg Gymnastikforening har i samarbejde
med Laban Arkitekter udarbejdet et forlag til placering af den nye hal mellem den sydvendte sal
og idrætshallen. Denne placering er blevet undersøgt sammen med andre mulige halplaceringer i
dialog med områdets interessenter og kommunale fagfolk.
Områdestudiet skal sikre plads til udviklingen af
de offentlige institutioner og tilbud, der danner
ramme om et godt og aktivt liv på og omkring
Sølystskolen på tværs af brugergrupper. Realiseringen af områdestudiet kræver ikke ny lokalplan.
Projektområdets placering i Silkeborg
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BILAG 1 // HALANALYSE 2016 OM SØLYSTHALLEN
BILAG 2 // DELPROJEKTER UDFOLDET
BILAG 3 // BRUGERINVOLVERING

HVAD ER ET OMRÅDESTUDIE?
Vi igangsætter et områdestudie, når vi skal placere en kommunal bygning. Det betyder, at når
Silkeborg Kommune f.eks. skal bygge en ny hal,
en skole eller en daginstitution, så ’flyver vi op i
helikopteren’ og ser på området i sin helhed. Det
sker i samarbejde med de kommunale fagområder, som har aktiviteter i området og brugerne,
som kender til livet og dagligdagen lokalt. Formålet er at sikre synergi og sammenhæng i lokalområdet og i den kommunale bygningsmasse på
tværs af interessenter.

Det er ikke alle indsatser i den fælles plan, der er
finansierede, men områdestudiet sikrer dialog om
og mulighed for denne udvikling.
LÆSEVEJLEDNING
Områdestudiet består af tre dele. Først en beskrivelse af projektets baggrund og formål. Herefter
følger en kortlægning af området i dag, hvorefter selve områdestudiet – altså den fælles vision – præsenteres sammen med de indsatser, det
peger på. Til sidst præsenteres du for en række
bindinger til hver af de beskrevne indsatser.

Områdestudiet er en fælles vision for områdets
udvikling. Det kan betyde, at der skal laves konkrete indsatser, som ændrer på fx infrastruktur
eller boldbaner. Større ændringer vil ofte medføre
behov for en ny lokalplan.

Denne publikation er udarbejdet af Silkeborg Kommune.
Ophavsrettighederne til publikationen tilhører:
SILKEBORG KOMMUNE
Teknik- og Miljøafdelingen
Skoleafdelingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Ejendomsstaben
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sølystskolens placering i Silkeborg Kommune
3 / 7

4 / 7

Skråfoto fra området, set mod nordøst

PROJEKTOMRÅDET I DAG
GRAN ALLE
Herfra er der adgang til Sølystskolen, hal/sale
og klubben. Der er lavet trafiksikkerhedsforanstaltninger i form af to fartbump og et fodgængerfelt. Sidstnævnte er placeret mellem den såkaldte ”krokodille sø” og skolens hovedindgang
for en direkte forbindelse mellem skole og det
grønne område overfor skolen. Der er fortov
langs Gran Alle men ingen cykelsti. Ofte holder
der biler langs vejen, fordi der ikke er plads til
at parkere på skolens parkeringsplads om eftermiddagen, hvilket skaber dårlige oversigtsforhold.
PARKERINGSPLADSEN
Parkeringsarealet udgør 2.500 m² inkl. kiss
& ride. Selve parkeringspladsen rummer 92
p-pladser, hvilket ikke er nok til at dække skolens, klubbens og fritidsbrugernes behov. Kiss&ride’en fungerer ikke optimalt, da bilister ofte
parkerer og stopper flowet. Bagvedholdende
biler forsøger at bakke ud for at komme væk
til skade for trafiksikkerheden. I morgentimerne og om eftermiddagen er der pres på parkeringsarealet. Ind- og udkørslen er smal, så det
er vanskeligt for to eller flere biler at passere
hinanden. Den nordlige del af parkeringsarealet
ved klubben bruges af skolebusserne som skifteplads, hvilket optager arealet om morgenen
inden skolestart. Cykelparkering sker nær skolens hovedindgang og er overdækket, hvilket
fungerer godt.
SØLYST SKOLE
Skolen er sammenhængende, så man kan gå
tørskoet rundt – også mellem skole, idrætshallen og salene. Skolen rummer i dag 700 elever.
Det er ikke muligt at samle alle elever ét sted på
skolen. Svalegangen mellem skole og sale fremstår slidt men er i bygningsmæssig udmærket
stand.
SØLYSTSKOLENS IDRÆTSHAL OG SALE
Idrætshallen måler 15x29 meter og rummer en
scene. Hallen har tilknyttet et større omklædningsrum, der sjældent bliver brugt og træn-

ger til renovering. De to sale, der omtales som
drenge- (syd) og pigesalen (nord), har ligeledes tilknyttet omklædningsrum. Salenes omklædningsrum er renoveret i 2004 og fremstår
pæne. Hal og sale er i bygningsmæssig udmærket stand men fremstår visuelt lettere slidte. De
forbindes af en svalegang, hvorfra man kan tilgå flere depotrum. Det giver mulighed for at opbevare redskaber for flere brugergrupper, men
rummene er så små, at det er svært at få store
redskaber som gymnastikmadrasser, store bolde mv. låst inde. Det er endvidere besværligt at
fragte redskaber ind og ud af depotrummende
grundet dørenes mål.

Interessenter i området

Sølystskolen

Silkeborg
Gymnastikforening

Arabisk
Forening

Alderslyst
gymnastikforening

Klubben

BOLDBANEN
11-mandsbanen nord for klubben bliver brugt
af skole, klub og fritidsbrugere. Før klubben
blev placeret, lå der en 5-mandsbane syd for
11-mandsbanen. Den er ude af funktion grundet klubbyggeriet og skal genetableres, medmindre området kan bruges til andre aktiviteter
på tværs af klub og skole.
KLUBBEN
Ungdomsskolens klub er opført som en permanent pavillon, der er åben fra kl. 16-21 i hverdagene og om søndagen. Placeringen har til formål at skabe synergi mellem skole og hal/sale.
Sport er en vigtig motivationsfaktor for at komme i klubben. Det er derfor afgørende, at de
unge kan få haltider og udvikle nye fællesskaber
i nærhed til - og forlængelse af klubmiljøet.
GENERELT FOR OMRÅDET
Der er behov for at sikre mere parkeringsplads
men også mere indbydende udeområder omkring klubben. Det er uhensigtsmæssigt, at
cyklister fra cykelstien parallelt med Lavendelvej skal syd om klubben for at komme hen til
skolen. Fodgængere stikker igennem et hul i
træerne fra cykelstien mellem klubben og fodboldbanen eller hen over selve boldbanen og
laver spor, hvilket er uhensigtsmæssigt. Det er
et ønske at denne forbindelse udvides til en regulær cykel/gangsti.
5 / 7

Eksisterende forhold i projektområdet // Ortofoto forår 2018

OMRÅDESTUDIET
Sale
Der er afsat midler til vedligehold af
de eksisterende sale. Beløbet omfatter renovering af nordsalen, udskiftning af vinduer og sålbænke i begge
sale samt omfugning og efterisolering.
Der er behov for men ikke afsat midler til renovering af sydsalen og udskiftning af glaspartier i glasgangen.
Begge sale bibeholder deres nuværende funktion.

Rekreativt område
Klubben og Sølystskolen bruger boldbanen og vil gerne udvide med flere
rekreative faciliteter. Området bag
klubben skal gerne fremstå åbent
og indbydende, så det ikke bliver et
skummelt eller hengemt område. Det
er fordelagtigt, hvis det ikke er muligt
at køre hurtigt ind -og ud af p-arealets vestlige del, men at det belagte
område i stedet kan bruges til fritidsaktiviteter, når færre biler holder parkeret.
Ved at skabe faciliteter for mange
brugergrupper, kan området tiltrække forældre, søskende og fritidsbrugere, der styrker fællesskabet i
området og styrker opbakningen til
klubaktiviteterne for de unge.

?

Signatur

Ny hal/eksisterende hal
Sølysthallen bygges sammen med
den eksisterende hal. Flydende vægge mellem de to haller muliggør at
skabe én stor sal og samle alle skolens elever, ligesom fritidsbrugerne
kan bruge hallerne hver for sig.
Den eksisterende hal’s omklædningsrum renoveres og benyttes til begge
haller.
Det er muligt at lave depotrum, som
kan tilgås udefra med bil og herved
lette transport af redskaber mv.
Signatur

Signatur

Parkeringsområde og kiss & ride:
Parkeringsområdet udvides med 100
p-pladser til i alt 200 p-pladser. Herudover får kiss & ride ideelt set egen
ind- og udkørsel samt holdeplads til
udstigning, så flowet af biler opretholdes samme med trafiksikkerheden.
Affaldshåndtering og vareindlevering
skal også kunne håndteres i den nye
infrastruktur til skolen.
Området udvides fra 2.500 m² inkl.
kiss & ride til 6.000 m² inkl. kiss &
ride. Den vestlige del af p-arealet
skal støtte op om klubbens aktiviteter, når der ikke holder biler, ved fx at
fungere som rulle/skateområde eller
lign.

?

?
Delvist
finasieret

Fuldt
finasieret

?

Ikke
finasieret

Signatur
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INTENTIONER & BINDINGER
NY HAL/EKSISTERENDE HAL
•

Hallen bygges sammen med den eksisterende

REKREATIVT OMRÅDE
•

hal.
•
•

•

hele familien.

Hallen har flydende vægge, så hele skolen kan

•

Området åbnes op og gøres ’gennemsigtigt’.

samles.

•

Der laves faciliteter, som understøtter de unges

Hallen er en dynamisk multihal med mulighed
for udvalgte klassiske sportsaktiviteter.

•

Der etableres faciliteter til ophold og aktivitet for

3 VIGTIGSTE POINTER
Her fremgår interessenternes vigtigste ønsker
for områdestudiet. For yderligere information
om interessenternes input, ønsker og inddragelse se bilag 2 – Delprojekter udfoldet og bilag
3 – brugerinvolvering.

fællesskaber på tværs af brugere.
•

Det rekreative område får en naturlig

Der etableres depotrum som kan tilgås udefra

sammenhæng med belægningen på

med bil.

parkeringspladsen, fx i form af rullefaciliteter,

Det eksisterende omklædningsrum renoveres og

som bruges når p-pladsen er tom.

Sølystskolen

opdeles i flere afdelinger.

1. Sammenhæng med de andre sale
og hallen
2. Springområdet realiseres
3. Etablering af depotrum

SALE
PARKERINGSOMRÅDE OG KISS & RIDE
•
•

Der etableres kiss & ride med holdeplads, så

•

Det planlagte vedligehold af salene gennemføres.

•

Renovering af sydsalen og glashallen

trafikken ikke stoppes.

gennemføres i samme ombæring som det

Kiss & ride og parkeringsområdet får egen

planlagte vedligehold.

Silkeborg
Gymnastikforening
1. Egnet/passende plads
2. At hallen er sikker for de små børn
3. Passer til forskellige aldersgrupper

ind- og udkørsel af hensyn til trafikflow.
•

Der etableres 100 nye p-pladser til hallen.

•

Parkeringsområdet begrænses mest muligt bag
klubben.

•

Arabisk
Forening

P-arealet foran klubben gøres i videst muligt
omfang brugbart til rulle/fritidsaktiviteter, som
kan bruges, når der ingen biler er.

•

Der etableres en cykel/gangsti fra cykelstien
parallelt med Lavendelvej ind til haller og sale.

•

1. Sammenhæng mellem sale og
skolen
2. Flydende vægge mellem ny sal og
de øvrige sale
3. Tilpasning af infrastruktur og parkering til eksisterende og kommende
behov

Alderslyst
gymnastikforening

Affaldshåndtering og vareindlevering tænkes ind
i adgangen til skolen.
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Klubben

1. Halkapaciteten øges i hele byen
2. Gymnastikken bliver set, det er en
gymnastikhal!
3. Gerne mere samarbejde mellem
foreningerne

1. Vi skal have haltider
2. Etablering af udendørs fysiske
rammer, der skaber aktivitets- og opholdsmuligheder på tværs af familier,
unge og øvrige tilhørsforhold
3. Mangfoldighed i området

BILAG 1
HALANALYSE 2016 SØLYSTHALLEN
Følgende er et uddrag af halanalysen 2016 udviklet af Kultur- og borgerserviceafdelingen.
Uddraget omhandler udelukkende den del af analysen, der behandler Sølysthallen.

Konklusioner og forslag til strategi vedrørende fremtidige faciliteter
Ud fra ovenstående halanalyse gives her et bud på en fremtidig anlægsstrategi for fremtidig
udbygning på idrætshalområdet indenfor et tidsperspektiv på ca. 8 år.
De kommende faciliteter skal kunne honorere en eventuel befolkningstilvækst, udviklingen i
idrætsvanerne på både skole- og fritidsområdet samt inkludere et eventuelt efterslæb på de
udvalgte lokaliteter samt foreningers satsninger på eliteidræt.
Alle de udvalgte lokaliteter i denne halanalyse råder i dag allerede over en eller flere
idrætshaller med dimensioner på mindst 20 x 40 meter – standard håndboldbanestørrelse. Det
har derfor været nærliggende at analysere og konkludere på, hvilken størrelse idrætshal, de
aktuelle haludbygningsønsker og -behov for mere kapacitet kan imødekommes af.
Det er en del af denne analyses konklusion, at det for alle lokaliteters vedkommende vil være
muligt at imødekomme nuværende og kommende behov for indendørs idrætsfaciliteter ved at
opføre idrætshaller, der ikke har den ovenstående fulde dimension.
Konklusionen har baggrund i de muligheder, der vil være for at flytte nuværende aktiviteter fra
den nuværende primære idrætshal over i en ny, mindre idrætshal. Herved frigøres kapacitet
og der kan foretages en hensigtsmæssig fordeling af de enkelte idrætsdiscipliner i forhold til
pladskrav mv. Herunder også muligheden for at ”hjemtage” nogle af de aktiviteter, der nu er
placeret i de af foreningerne oplyste sekundære idrætshaller, til primærhallen.
Konklusionen har baggrund i den idrætsvaneudvikling, der er foregået over de sidste 15 år,
der ses af analysens figur 2. Her ses tilbagegang for de idrætter, der traditionelt benytter en
”20 x 40 – hal” og fremgang for gymnastik-aktiviteter.
En strategi byggende på ovenstående konklusion vil muliggøre en imødekommelse af
behovene på et øget antal af analysens udvalgte lokaliteter ud fra en given anlægssum i
kommunens budget.
De gennemførte interviews med idrætsforeningerne viser en klar tendens, når det handler om
de funktioner, de mener, en ny idrætsfacilitet skal have. De mener her, at det – udover ”mere
halgulv” - er vigtigt, at der i en ny sammenhæng også etableres fællesområder, så
idrætsfaciliteten i højere grad kan være mødestedet i lokalmiljøet. Dette indhold bør derfor så
vidt det er muligt overvejes og inddrages i budgetlægningen for de enkelte projekter.
Ud fra den samlede analyse og oplysninger om forventet demografiudvikling,
foreningsudvikling og nuværende foreningsstørrelser og befolkningstæthed pr. hal kan der
forudses behov for en udvidet kapacitet på følgende lokaliteter i prioriteret rækkefølge:
1. Lokalitet: Gødvad

På næsten alle af analysens parametre udviser lokaliteten Gødvad det største efterslæb,
største antal nuværende brugere pr. nuværende halkapacitet samt forventede vækst i
befolkningsudviklingen.
2. Lokalitet: Alderslyst
Denne anbefaling har baggrund i den store vækst på gymnastik- og fitnessområdet. Silkeborg
Kommune har i dag kun de intensivt benyttede springfaciliteter i Silkeborg Sportscenter. De
gymnastikforeninger, der har aktiviteter i Alderslyst tiltrækker deltagere fra hele Silkeborg.
Udvidelse af faciliteten på Sølystskolen vil således ikke kun dække behov i Alderslyst, men
imødekomme et efterslæb på dette område.
3. Lokaliteterne: Funder, Hvinningdal og Buskelund
Disse lokaliteter vurderes til at have tilsvarende facilitetsbehov, når der tages hensyn til alle de
i analysen inkluderede parametre.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen, juni 2016

Udviklingen på landsplan i antallet af medlemmer samt andre
tendenser i idrætsvaneudviklingen

Figur 2: Udviklingen i idrættens medlemstal 2001-2015
Kilde: http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#DIF's medlemstal

Kvalitative interviews med idrætsforeninger på udvalgte lokaliteter
Dette afsnit af halanalysen består af interviews af de idrætsforeninger, der benytter den
nuværende halkapacitet på de valgte lokaliteter. Heri indgår f.eks. foreningernes historie,
nuværende situation og evt. fremtidsplaner, der kan underbygge et fremtidigt behovsbillede.
Lokalitet: Alderslyst
Silkeborg Gymnastikforening (SG)
Silkeborg Gymnastikforening har et ønske om at anlægge en gymnastikhal med
springfaciliteter beliggende i umiddelbar nærhed af Sølystskolen på Gran Allé midt i Silkeborg.

Følgende analyse af foreningens motivation bag ønsket om en ny gymnastikhal er
fremkommet på baggrund af et kvalitativt interview med SGs formand, Inger Nielsen, der er
fungerende formand på 13. år og medlem af SG på 45. år.
Analysen fokuserer på foreningens baggrund, udvikling og udfordringer, på foreningens fremtid
med og uden en ny halfacilitet samt på foreningens motivation bag ønsket om en ny
halfacilitet.
Foreningens baggrund
Silkeborg Gymnastikforening (SG) er en af Silkeborg Kommunes største og ældste
gymnastikforeninger med oprettelse i 1920. I foråret 2016 har foreningen 1051 aktive
medlemmer rangerende fra to-års alderen til seniorer på over 80 år og fordelt på 53 hold.
Langt de fleste af holdene er klassiske gymnastikdiscipliner som rytme-, spring- og akrobatisk
gymnastik, men SG udbyder også gå-, løbe-, motions- og volleyballhold.
SG har sit naturlige udgangspunkt på Sølystskolen i Silkeborg, hvor de både bruger hal og
gymnastiksal. Det er på Sølystskolen, at langt de fleste af SGs redskaber er placeret og
opmagasineret, og det er på Sølystskolen, at SG har haft sine aktiviteter i længst tid. I
indeværende sæson har SG dog aktiviteter i flere haller og sale rundt i Silkeborg udover på
Sølystskolen: i Sydbyhallerne, i Langsøskolens gymnastiksal, i Langsøhallen, i Gl. Nordre
Skoles gymnastiksale, i Hvinningdalskolens aflastningsrum og i Balleskolens gymnastiksal.
Foreningens udvikling
SG er en forening, der har udviklet sig til at favne både bredden og eliten indenfor gymnastik,
siger Inger Nielsen. SG har derfor både breddehold til børn og voksne, men også mere elitære
konkurrencehold.
SG oplever stor efterspørgsel på foreningens tarzanhold og far/mor/børn-gymnastikhold. På
begge hold er der venteliste for at komme med. Tarzanholdene, som er hold til drenge i
alderen 4-6 år, er særligt populære, fortæller Inger Nielsen, da mange silkeborgensiske skoler
og daginstitutioner opfordrer indskolingsbørn og børnehavebørn til at starte på holdet på grund
af den motoriske læring, de kan opnå.
Inger Nielsen fortæller, at SG har lukket et hold med damegymnastik, men at
medlemsudviklingen i SG er stabil.
Ifølge Inger Nielsen er det er heller ikke blandt børnene og de helt unge eller blandt de voksne
og ældre, at gymnastikken har ændret sig markant. Det er i stedet målgruppen med
teenagerne og de unge voksne, der udvikler sig mest inden for gymnastikken, siger hun.
Som Inger Nielsen beskriver det, vil børn og unge i dag udfordres mere end tidligere, når de
går til gymnastik. Det være sig vildere og mere udfordrende spring og udfoldelsesmuligheder,
som i første omgang presser SGs nuværende faciliteter, redskaber og instruktører. Og
derigennem også presser foreningens økonomi, når den hver sæson skal indkøbe airtracks og
andre nye redskaber og rekvisitter for mere end 80.000 kr. pr sæson, fortæller Inger Nielsen.
Og det er et pres, der i anden omgang ifølge Inger Nielsen medvirker til at skabe et stort
frafald af unge mellem 17-25 år. Ud af foreningens 1051 medlemmer har man i øjeblikket kun
25 medlemmer i den aldersgruppe, fortæller hun. SG har ellers en rød tråd i sine tilbud helt fra
holdene til de yngste børn og op til holdene til de unge i 14-15 års alderen. Men derefter

opleves frafaldet, som følge Inger Nielsen skyldes den væsentligste årsag, at SG ikke i sine
nuværende rammer kan tilbyde de unge den træning og de aktiviteter, som de efterspørger.
Og det er en generel tendens i dagens gymnastik-Danmark, siger Inger Nielsen, at teenagere
og unge voksne enten stopper og finder en anden idræt, hvis halfaciliteterne og
gymnastikredskaberne ikke er gode nok, eller skifter til en gymnastikforening, som har de
rette faciliteter og redskaber. Som Inger Nielsen beskriver det, taber silkeborgensiske
gymnastikforeninger mange teenagere og unge medlemmer til foreninger i Herning eller
Viborg, hvor facilitetsudbuddet står mål med de unges ønsker.
Foreningens udfordringer
SG står ifølge Inger Nielsen med flere store udfordringer. En væsentlig udfordring er det store
frafald af unge foreningsaktive i alderen 17-25 år på grund af uinteressante faciliteter. Mange
af SGs unge medlemmer tager på efterskole og oplever meget bedre faciliteter og forhold der,
end de er vant til, hvorfor de efterfølgende ikke vil tilbage til de sure måtter og airtracks på
Sølystskolen, siger hun.
Inger Nielsen vurderer, at det kun er 3 % eller færre af de gymnaster, som tager på
efterskole, der kommer tilbage til SG, når de er hjemme fra skolen igen. Og så er det
udelukkende på grund af ”ånden” og tilhørsforholdet til SG, og ikke på grund af faciliteterne, at
de kommer tilbage, forklarer hun.
Inger Nielsen fortæller også, at SG har en udfordring med redskabsopbevaringen på
Sølystskolen, da opbevaringskapaciteten er begrænset og samtidig utidssvarende. Mange af
SGs redskaber er for nuværende spredt ud over fire rum på Sølystskolen.
Inger Nielsen savner derfor et sted, hvor foreningen kan have alle sine redskaber låst inde, så
instruktørerne ikke skal ind i fire forskellige rum rundt på Sølystskolen for at finde de
redskaber, som skal bruges til træningen. Samtidig er der ifølge Inger Nielsen store
økonomiske udfordringer ved den nuværende ordning med redskaberne. Dørene på
Sølystskolen er så små, fortæller hun, at redskaberne ikke kan komme ud af rummene. Ofte
må instruktørerne derfor skille redskaberne af, hvilket påfører redskaber og rekvisitter en del
slitage, inden de kan tages ud og bruges i træningen. Selv skolens plint, siger hun, skal skilles
ad for at komme ud af dørene i opbevaringsrummet.
Grundet den begrænsede opbevaringsplads til foreningens udstyr står nogle måtter permanent
spændt fast og opbevaret inde i hallen. Og det har også en økonomisk konsekvens, når
skolens klasser benytter redskaberne til leg, siger hun. Senest har SG, fortæller Inger Nielsen,
ofret 18.000 kr. på en ny måtte, der har stået fremme i hallen, som er gået i stykker på grund
af elevernes leg på den.
En tredje udfordring er ifølge Inger Nielsen, at foreningen grundet sin størrelse har aktiviteter
på en del adresser i Silkeborg. Men redskaberne kan ikke følge med rundt, og samtidig presses
SG af aktiviteter fra andre foreninger, som også har til huse i de samme haller og sale. Og når
SG samtidig oplever aflysninger i nogle af skolehallerne på grund af skoleaktiviteter, presser
ønsket om en ny gymnastikhal sig på, fortæller Inger Nielsen. Håbet er, at en gymnastikhal på
Sølystskolen kan afhjælpe mange af ovennævnte udfordringer, siger hun.

Foreningens ønske om en gymnastikhal
Inger Nielsen forklarer, at SGs ønske er at anlægge en decideret gymnastikhal indeholdende
nedgravede trampoliner og springgrave, men som samtidig også har plads til rytmegymnastik.
Med en gymnastikhal på Sølystskolen er Inger Nielsen sikker på, at mange af SGs og andre
gymnastikforeninger i Silkeborg Kommunes udfordringer kan løses, da man med bedre
gymnastik- og springfaciliteter kan tilbyde foreningens unge tidssvarende og spændende
aktivitetstilbud.
Samtidig er det SGs forhåbning, at hallen kan være til at skabe et samarbejde mellem
foreningen og idrætsklasserne på Sølystskolen. Som Inger Nielsen forklarer, tager
idrætsklasserne i dag op i Sportscenteret på Århusbakken for at dyrke gymnastik og spring. Og
i det hele taget er det Inger Nielsens håb, at hallen kan skabe et større samarbejde med andre
gymnastikforeninger og idrætsgrene som atletik, motion og lignende, hvilket medvirker til at
styrke det samlede idrætsliv i kommunen.
Desuden fortæller hun, at man med en gymnastikhal har mulighed for at samle alle
foreningens redskaber ét sted i ét rum med tilkørselsmulighed, så foreningen nemt kan losse
redskaber og rekvisitter over i en bil i forhold til at fragte dem til stævner udenbys.
SG vil ikke have problemer med at fylde en mulig ny gymnastikhal ud, siger Inger Nielsen.
Hendes vurdering er, at flere af foreningens hold kan flyttes over i hallen, og sammen med, at
SG formentlig kan oprette nye hold, og at andre gymnastik- og idrætsforeninger vil bruge
hallen, kommer den ikke til at stå tom, mener hun.
Og ifølge Inger Nielsen behøver Silkeborg Kommune ikke at være bange for, at en
gymnastikhal betyder, at andre kommunale haller affolkes. Hun er sikker på, at der er
foreninger nok, der gerne vil benytte de ledige haltider rundt omkring, som en ny
gymnastikhal vil afføde.
Foreningen uden gymnastikhal
Det er ikke Inger Nielsens vurdering, at SG må dreje nøglen og lukke foreningen, hvis
gymnastikhallen ikke bliver en realitet. Men det vil uden tvivl give nogle begrænsninger på
foreningens udviklingsmuligheder og særligt overfor målgruppen med de 17-25 årige, fortæller
hun.

BILAG 2 ll
DELPROJEKTERNE UDFOLDET

SALE
Nord- og sydsalene er opført i 1964 og
fremstår i bygningsmæssig udmærket stand.
Der er afsat midler til vedligehold bestående
af renovering af nordsalen, udskiftning af
vinduer og sålbænke i begge sale samt
omfugning og efterisolering.
Rent visuelt fremstår salene og glasgangen,
der forbinder dem med skolen og
idrætshallen, noget slidt.

Ét af de mange depotrum.

Brugen af salene

Salene benyttes flittigt af
foreningerne og Sølystskolen. Der
er tilknyttet et omklædnings- og
baderum til hver sal, som er
renoverede i 2014.
Herudover er der en del mindre
depotrum, som er fordelt mellem
foreningerne og skolen. Det er en
udfordring for især
Gymnastikforeningerne at flytte
redskaber frem og tilbage, da de er
store og ikke kan komme igennem
døråbningerne ind til salene.
Herved opbevares større redskaber
så som springmadrasser og
gummibolde ofte i salene, hvor de
benyttes af alle brugergrupper og
bliver unødigt slidt. Der er behov
for bedre opbevaring.

Sydsalen også kaldet drengesalen.

Nordsalen/pigesalens omklædningsrum.

NY HAL/EKSISTERENDE HAL
Den eksisterende idrætshal er fra
1969 og i bygningsmæssig udmærket
stand. Den fremstår visuelt slidt.

Idrætshallens omklædningsrum.

Brugen af idrætshallen
Den eksisterende hal benyttes
ligesom salene flittigt af brugerne
i området.
Hallen er tilknyttet ét stort og
sjældent benyttet
omklædningsrum, der fremstår
slidt og uhensigtsmæssigt
udnyttet.
Herudover findes en scene i
hallen, der bruges af skolen, som
også har et stort ønske om at
kunne samle alle skolens elever ét
sted.
Dette vil være muligt, hvis den
nye hal bygges sammen med den
eksisterende ved at lave flydende
vægge. Herved kan hallerne
stadig bruges hver for sig.

Døren til nordsalen.
Indgangspartiet til idrætshal og sale.
Idrætshallen og
salene fremstår
slidte men er i
bygningsmæssig
udmærket stand.

Håndtag til depot.

Sti fra skolegården langs nordsalen.

Ny hal
Der er afsat 10 mio. kr. til opførelse af
en ny hal i Sølyst.
Der er et stort behov for flere m2
halgulv, idet skolen igennem flere år
har oplevet et øget kapacitetsbehov.
Dette bliver ikke mindre af, at
Ungdomsskolens klub er flyttet ind i
området fra en lokalitet, hvor klubben
havde sin egen hal. Haltider og
nærheden mellem skole- og fritidsliv er
afgørende for, at de unge mennesker
får et fællesskab at mødes om.
Silkeborg Gymnastikforening har et
ønske om et aflåseligt springområde i
hallen, hvilket vil blive behandlet ifm.
halbyggeriets idé og programudvalg
ligesom evt. implementering af
‘halkonceptet’; en genkendelig
indretning på tværs af kommunens
haller.

Pladsen hvor den nye hal indtænkes.

Det er endvidere vigtigt for
gymnastikforeningerne, at der kommer
et depotrum med adgangsmuligheder,
så det er lettere at tilgå redskaber uden
at forstyrre halbrugerne. Ved at sikre
adgang til depotrummet med en bil,
lettes transporten af
gymnastikredskaber mellem flere haller
i kommunen.

PARKERING OG KISS&RIDE
Sammenbygning af hallerne muliggør, at op til 1.000 personer kan samles jf.
brandmyndighederne. Dette kræver, at der opføres 100 nye p-pladser jf. p-normen. Den
nye hal kan ikke opføres uden at der etableres det godkendte antal p-pladser.

Der er i forvejen et stort pres på parkeringsområdet omkring Sølystskolen, som også
betjener idrætshal, sale og klubben. Særligt er der udfordringer i morgen- og
eftermiddagstimerne, hvor skolebørn bringes og hentes.
Den eksisterende kiss&ride fungerer dårligt, da flere parkerer i den. Trafiksikkerheden
ind- og ud på Gran Allé er mangelfuld, og parkeringsbehovet for stort ift. eksisterende ppladser. Kiss&ride bør gentænkes sammen med vareindlevering og renovation.

Sølystskolen, hal, sale og klub’s p-område.

P-pladsen set fra den nye halplacering.

Det er i dag muligt at køre ind til
klubben og holde tæt på bygningen.
Dette er uhensigtsmæssigt, eftersom
personalet har oplevet episoder, hvor
bilister har generet de unge, men
hurtigt kan tilgå – og forlade pladsen
igen.
Parkeringsområdet skal indrettes, så
det er sværere at køre hurtigt ind- og
ud ved klubben, og gerne så det er
muligt at dobbeltudnytte
parkeringsområdet ved klubben til
rulleaktiviteter, når der er færre biler
efter endt skoledag.
Det rekreative område rundt om
klubben bør tænkes sammen med
dobbeltprogrammeringen af ppladsen, så det hårde underlag og de
grønne faciliteter går hånd i hånd.

Der er allerede i dag stort pres på p-arealet.

REKREATIVT OMRÅDE
Formål
Sølystskolen og Ungdomsklubben har
et fælles mål om at skabe et område
omkring klubben, hvor det er trygt at
være, og som er et attraktivt uderum
for et tværsnit af de unge fra området.

Formålet er at etablere et rekreativt
område med fokus på forebyggelse.
Målet er, at området anvendes af unge
såvel som hele familier, når klubben
ikke har åbent. Det rekreative område
skal skabe relationer og fællesskaber på
tværs af generationer og kultur.

Indsatsen er u-fiansieret og søges
realiseret på tværs af klub og skole.

Klubben er i dag omgivet af jordvolde.

Det er afgørende, at de unge inddrages i
udviklingen af områdets indhold, således at
der etableres et naturligt ejerskab.
Klubben er central, fordi der efter skoletid
kan etableres aktiviteter, dyrkes
fritidsinteresser og plantes nye spirer, som
peger ud i verden og ind fx et foreningsliv.

Indhold
Området skal opleves som trygt for alle
familier, så incitamentet for at sende de
unge i klubben højnes. Ved at stille
aktiviteter, som også forældrene kan byde
ind på, til rådighed – eksempelvis i form af
udeværksteder, bålpladser mm., skabes
fundamentet for de unge menneskers
kloge valg.
Placeringen tæt på det øvrige foreningsliv
kan danne grobund for at en gruppe unge
kan finde vej ind i et fritidsliv, som de ikke
på nuværende tidspunkt frekventerer.
En gruppe borgere i området omkring
Resedavej og Lupinvej har ikke tradition
for at flytte sig væk fra blokkene. Målet er,
at de også skal opleve værdien af andre
fællesskaber.

Fodboldbanen benyttes af skole, klub
og fritidsbrugere.
11-mandsbanen bibeholdes
Ved at binde det grønne område,
klubben, fodboldbanen og
asfaltbelægningen sammen, så det
kommer til at skabe et
sammenhængende areal, sikres
fællesskabets rammer på tværs af
brugergrupper.

BILAG 3 lll BRUGERINVOLVERING
FORMÅL OG INTERESSENTER
For at sikre størst mulig værdi med områdestudiet, er det
essentielt at inddrage lokal viden om brugen af området i dag
og ønsker til fremtidig udvikling. Derfor har følgende lokale
interessentgrupper bidraget til udviklingen af områdestudiet:
•

Sølystskolens bestyrelse

•

Silkeborg Gymnastikforening

•

Arabisk forening

•

Alderslyst Gymnastikforening

•

Ungdomsskolen/klubben/helhedsplanen

Følgende interessenter er blevet orienteret om områdestudiet
og haft mulighed for at komme med input, hvilket særligt Elite
Silkeborg, der har elever på Sølystskolen, har gjort:
•

Elite Silkeborg

•

Alderslyst-Sølyst Lokalråd

•

Ejendomsstabens interne teams

•

Grundejerforeningen

•

Lærere på skolen

•

Daginstitutionerne

•

S.I.F

DIALOGMØDER
Interessenterne har gennem en række dialogmøder, gennemført som semi-strukturerede interviews, været med til at kortlægge
funktioner, styrker og udfordringer i området. Til brug ved dialogmøderne var der udarbejdet et kortmateriale i A3-format, som
indeholdt oversigtskort med angivelse af projektområdet samt de vigtigste sted- og vejnavne i projektområdet. Desuden var
medbragt tuscher, hvor respondenten kunne markere placeringer og vigtige/ønskede sammenhænge i området mv.
Efter hvert dialogmøde er der udarbejdet en kort skriftlig opsamling, som er godkendt af de enkelte interessenter. De tre vigtigste
pointer fra mødet er afslutningsvist opsummeret og vises på områdestudiets side 6. under ’Intentioner og bindinger’.
På de følgende sider finder du kortoversigten fra dialogmøderne.
ORIENTERING AF INTERESSENTER
Inden den politiske behandling af områdestudiet er interessenterne blevet præsenteret for områdestudiet. Grundet covid-19 er det
sket ved at områdestudiet er udsendt til kommentering i stedet for på et planlagt orienteringsmøde. Formålet var at give alle
mulighed for at stille spørgsmål til områdestudiet samt kommentere på den endelige arealreservation.
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Oplysninger om planen

Fra arkitektkonkurrencen om Søfronten og Havnen. Team Effekt.

Formål og afgrænsning
Rammelokalplanen har til formål at fastlægge de bærende principper for Søfrontens
omdannelse og samtidig danne fundamentet for forlægningen af Søvej og Christian 8.s
Vej.
Rammelokalplanen tager udgangspunkt i den udviklingsplan, som er blevet udarbejdet for
området på baggrund af den arkitektkonkurrence for Søfronten og Havnen, som blev
afholdt i 2019.
Link til udviklingsplanen: https://silkeborg.dk/Kommunen/Her-byggervi/Byggeprojekter/Soefronten

Link til arkitektkonkurrence, vinderforslag fra EFFEKT http://skgo/cases/EMN1249/EMN2020-00811/Dokumenter/EFFEKT_SILKEBORG%20360_A3%20MAPPE.pdf
Udviklingsplanens detaljeringsniveau er endnu ikke så højt, at det er meningsfuldt at
udarbejde en byggeretsgivende lokalplan. Der er derfor fortsat behov for at se nærmere på
de enkelte dele af Søfronten for at sikre høj kvalitet og realiserbarhed i en flerårig
udviklingsproces. Rammelokalplanen kan dermed betragtes som en oversættelse af
udviklingsplanen til juridisk bindende lokalplanlægning.
Udviklingsplanen tager afsæt i 6 principper:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frilægning af arealer til rekreative formål
Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum Jorn vest for Rådhuset
Sportshubben som østlig bylivsanker
Boliger for mere byliv
Parkering samles på få lokationer.

Store dele af Søfronten er omfattet af søbeskyttelseslinjen.
Lokalplanen skal lægges til grund for en dialog med Miljøstyrelsen om en mulig reduktion
af søbeskyttelseslinjen i henhold til lokalplanens disponering.
Rammelokalplanen afgrænses mod vest af parkeringspladsen nord for Jyske Bank og mod
øst af Christian 8.s Vej. Mod sydvest afgrænses rammelokalplanen af Søvej. Centralt i
området afgrænses lokalplanområdet mod syd af Lille Søgade og parkeringspladsen ved
Hotel Dania. Ejendommene Østergade 5-9 er ligeledes en del af lokalplanområdet. Mod
øst medtager planen parkeringspladsen øst for Rådhuset samt arealer langs Christian 8.s
Vej. (Afgrænsningen vil muligvis blive ændret/udvidet med TDC-bygningen ved
Rådhusgade)
Mod nord danner Silkeborg Langsø den naturlige afgrænsning af området. Afgrænsningen
af området fremgår af kortet nedenfor.

Afgrænsningen af lokalplan 10-036 er markeret med grønt.

4

Konklusion
Konklusion: Planen skal miljøvurderes.
Følgende emner skal miljøvurderes:












Landskabelig påvirkning
Påvirkning af Sø- og åbeskyttelseslinje
Bilag 4-arter
Trafikstøj
Jordforurening
Luftforurening
Lugt
Støj fra p-anlæg
Afstand til virksomheder fra boliger
Omkringliggende kommuneplanrammer og lokalplanområder
Grundvandspåvirkning (Grundvandssænkning i forbindelse med
anlægsarbejder)

Husk partshøring af ansøger, hvis der miljøvurderes.
Screening påbegyndes d. 19-03 2020
Afgørelse truffet d. 07-01 2021
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Miljøscreeningens formål
Det er screeningsprocessens formål at:


At pege på miljømæssigt negative effekter – så man kan tilrette projektet og
undgå eller afbøde dem.



At danne baggrund for afgørelse om der skal laves miljøvurdering, samt
begrundelsen herfor (som skal offentliggøres).



At give offentligheden et indblik i miljømæssige konsekvenser af planen

Screening
Projektleder
Arealanvendelse

Oplysninger

Redegørelse:

Lokalplanområdet omfatter Søfronten ved Silkeborg
Langsø. Den mest markante bygning i området er
Silkeborg Rådhus, som er omkranset af store p-arealer
mod øst og vest. Længere mod vest, ud for Jyske
Bank, findes yderligere p-arealer. Fra arealerne er der
udsigt over Silkeborg Langsø. Mellem Rådhuset og
søen forløber den trafikerede vej Søvej, som i dag
opleves som en barriere mellem byen og søen.
Bag rådhuset og ud mod Østergade ligger en række
ejendomme, som har potentiale til et løft. Disse indgår
ligeledes i lokalplanområdet.
Området grænser mod øst op til Christian 8.s Vej.
Rammelokalplanen udarbejdes med afsæt i
udviklingsplanen for området.
Udviklingsplanen ligger op til, at der sker en
forlægning af Søvej om bag Søvej 1, således at der
frigives arealer til rekreative facilitet nord for Rådhuset
og langs hele søfronten.
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Arealanvendelse

Oplysninger
”Byparken” skaber plads til etablering af et nyt
Museum Jorn vest for Rådhuset. Mod øst kan etableres
en ”Sportshub” med fritidsaktiviteter og p-anlæg.
Øvrig parkering forventes at blive samlet i p-huse eller
i forbindelse med nyt byggeri.
Der er i udviklingsplanen lagt op til, at der kan
etableres etageboliger flere steder indenfor området.

Vurdering:

Området omdannes fra trafikbarriere og p-arealer til
rekreativt område til glæde for byens borgere og
turister. Samtidig understøttes Silkeborgs brand som
Danmarks Outdoor Hovedstad og tiltrækningen af
borgere til midtbyen forventes at få en positiv
indvirkning bl.a. på byens handelsliv.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

-

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Lysgener & refleksioner

Oplysninger

Redegørelse:

Ikke relevant pt.

Vurdering:
Konklusion:
-
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slet de 2 udsagn der ikke gælder

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Skygger og vind Link

Oplysninger

Redegørelse:

Mod Christian 8.s Vej etableres en bakke – en såkaldt
sportshub - med fritidsaktiviteter og parkering.

Vurdering:

Sportshubben forventes at få positiv indvirkning på
vindforholdene i den østlige del af lokalplanområdet.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

-

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Menneskers velfærd

Oplysninger

Redegørelse:

Søfronten omdannes fra p-areal og trafikbarriere til
rekreativt friareal. I forbindelse med Søfronten forventes
det, at der vil blive etableret forskellige former for
fritidsanlæg, som understøtter motion og bevægelse.
Blandt andet er der planlagt etablering af et søbad i
området.

Vurdering:

MLS: Søvandet ved lokaliteten er p.t meget påvirket af
alger, som gør vandet uklart. Der kan være tale om
giftige blågrønalger, som gør vandet sundhedsfarligt at
bade i.
Team Vandløb og søer foreslår, at der iværksættes en
undersøgelse af, hvilke alger der er tilstede i løbet af
badesæsonen inden der etableres badested.

Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Rekreative grønne
områder & parker

Oplysninger

Redegørelse:

Søfronten omdannes fra p-areal og trafikbarriere til
rekreativt friareal til glæde for borgere og turister.
Samtidig indgår Søfronten som en væsentlig del af
”Silkeruten” – en rekreativ forbindelse, som forbinder en
stor del af den bynære natur, som omkranser Silkeborg
midtby, sammen.
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Rekreative grønne
områder & parker

Oplysninger

Vurdering:
Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Arkitektonisk arv Link

Oplysninger

Redegørelse:

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 10-007
blev Rådhuset, Søvej 1 udpeget som
bevaringsværdigt.

Vurdering:

Rådhuset indgår som en central brik i revitaliseringen
af Søfronten. Ved f.eks. at åbne stueetagen om for
mere publikumsorienterede aktiviteter, vil rådhuset
kunne være med til at kick starte omdannelsen af
Søfronten.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

-

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Arkæologisk arv Link

Oplysninger

Redegørelse:

På dele af Søfronten har tidligere ligget et gasanlæg.

Vurdering:
Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Bymiljø Jan Gehls 12

Oplysninger

Redegørelse:

Omdannelsen af Søfronten forventes at give mulighed
for ophold og aktivitet i forskelligt tempi – for
cyklende, gående, løbende, badende mm.
Det forventes, at det vil være muligt igen af komme
helt tæt på søen, og at forbindelsen mellem byen og
naturen vil blive styrket.
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Bymiljø Jan Gehls 12

Oplysninger
Søvej forventes forlagt til en placering mellem Søvej 1
og Søvej 3, og vejen vil således komme tættere på
eksisterende bebyggelse.

Vurdering:
Konklusion:
-

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

slet de 2 udsagn der ikke gælder

Afstand til større
tekniske anlæg

Oplysninger

Redegørelse:

Link til Gas: Der skal være min. 20 m fra en bolig til

gasledningen.
I observationszonen på 200 m på begge sider af
ledning er der grænser for, hvad der må opføres.
Ledningsejer (Energinet.dk) skal kontaktes tidligt ved
planlægning i og ved observationszonen.
Vurdering:
Konklusion:
-
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slet de 2 udsagn der ikke gælder

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning
Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Team Omegn og landskab
Landskabelig værdi

Oplysninger

Redegørelse:

Planområdet ligger uden for de områder, der i
kommuneplanen er udpeget som landskabeligt
interesseområde.

Vurdering:

Vejforlægningen i sig selv vurderes ikke at give
anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.
De landskabelige konsekvenser ved etablering af Phus/sportshub, museum og øvrigt byggeri bør
visualiseres i forbindelse med den aktuelle
rammelokalplan med henblik på en vurdering af de
landskabelige påvirkninger på det aktuelle
planlægningsstade og med afsæt i udviklingsplan og
konkurrenceprojekt. Opfølgende detailplanlægning
skal også screenes efter miljøvurderingsloven.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning
Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

ETJ

Geologisk særpræg

Oplysninger

Redegørelse:

Planområdet ligger uden for områder, der i
kommuneplanen er udpeget med geologiske
bevaringsværdier.

Vurdering:

Forlægning af vej og byggeri vurderes ikke at påvirke
geologiske interesser væsentligt.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder.

Navn:

ETJ

Kirkebyggelinjer

Oplysninger

Redegørelse:

Planområdet ligger uden for kirkebyggelinje.
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Kirkebyggelinjer

Oplysninger

Vurdering:

Planlægningen er uden betydning for de interesser,
der skal varetages ved administration af
kirkebyggelinjen

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

ETJ

Sø- og
åbeskyttelseslinjer

Oplysninger

(i hidtidige byområder)

Redegørelse:

I store del af planområdet er sø- og
åbeskyttelseslinjen ophævet på baggrund af tidligere
lokalplanlægning. Som afgørelserne er udformet,
genindtræder beskyttelseslinjerne ved ændret
planlægning på de arealer, der ikke er omfattet af
undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens
§ 16 stk. 2 nr. 7 (”1972- bestemmelsen”)

Vurdering:

Vejforlægningen i sig selv vurderes ikke at give
anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.
Konsekvenserne i forhold til sø- og
åbeskyttelseslinjen ved etablering af Phus/sportshub, museum og øvrigt byggeri bør
visualiseres i forbindelse med den aktuelle
rammelokalplan med henblik på en vurdering af
miljøpåvirkningen på det aktuelle planlægningsstade
med afsæt i udviklingsplan og konkurrenceprojekt.
Opfølgende detailplanlægning skal også screenes
efter miljøvurderingsloven.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

12

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning
Væsentlig negativ miljøpåvirkning

ETJ

Skovbyggelinje

Oplysninger

(i hidtidige byområder)

Redegørelse:

Skovbyggelinje i planområdet afkastes af skov på
Odden og en beplantning nord for ”Papirfabrikken”.

Vurdering:

Skovbyggelinjen afkastet fra området ved
”Papirfabrikken” ses at være uden betydning, da
planområdet er omfattet af
undtagelsesbestemmelserne i NBL § 17, stk. 3.
Skovbyggelinjen afkastet af skov på ”Odden” er uden
betydning for vejforlægning. Byggeri som skitseret i
udviklingsplan og konkurrenceprojekt ses på det
foreliggende grundlag ikke at ville medføre ikke
betydende miljøpåvirkning i forhold til skoven.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder.

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

ETJ

Fredning

Oplysninger

(Byggeri i fredninger)

Redegørelse:

Planområdet er ikke omfattet af fredning men
arealerne vest for ”Papirfabrikken” er fredede.

Vurdering:

Planlægning ses ikke at resultere i en betydende
miljøpåvirkning set i forhold til de hensyn, som er
afsæt for fredningen.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

ETJ

Kulturhistorie

Oplysninger

Redegørelse:

Planområdet ligger uden for kommuneplanens
udpegning af Værdifulde kulturmiljøer og
planlægningen ses ikke at ville berøre
bevaringsværdige bygninger.
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Kulturhistorie

Oplysninger
Den nordøstlige del af planområdet ligger inden for
kommuneplanens udpegning af ”bevaringsværdige
bykvarterer” for Chr. 8.s Vej-Frederiksberggade.

Vurdering:

Planlægningen ses ikke at ville udgøre en væsentlig
miljøpåvirkning set i forhold til baggrunden for
kommeplanens udpegning.

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

ETJ

Stilleområder

Oplysninger

Redegørelse:

Planområdet ligger uden for og langt fra områder, der
i kommuneplanen er udpeget som stilleområder.

Vurdering:

Planlægningen vil være uden betydning for de
hensyn, der ligger til grund for kommunens
udpegning af stilleområder.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder.

Navn:
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ETJ

Team Vandløb og Søer
Vandløb og søer,
vandkvalitet og lign.

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandet fra området ledes til forsyningens
regnvandssystem. Regnvandet udledes til Silkeborg Langsø
Midt.
Silkeborg Langsø Midt har jf. Statens vandområdeplan en
dårlig økologisk tilstand. Målsætningen for Silkeborg
Langsø Midt er en god økologisk tilstand.
Udledning af regnvand fra rammelokalplanområdet må
ikke hindre målopfyldelse i Silkeborg Langsø Midt, dvs. at
rammelokalplanområdet ikke må forårsage en yderligere
fosforbelastning til søen. Regnvandet skal derfor renses
således at den nuværende fosforbidrag fra den
eksisterende bebyggelse ikke forøges på baggrund af ny
bebyggelse, anlæg af nye veje mv. i rammelokalplanen.

Vurdering:

Konklusion:

Regnvandet fra befæstede arealer i
rammelokalplanområdet skal derfor renses inden udledning
til Silkeborg Langsø Midt, således udledningen fra området
ikke er til hindre for målopfyldelse i Silkeborg Langsø Midt.
Der skal derfor etableres renseløsninger indenfor
rammelokalplanen. Det skal indtænkes i planlægningen, så
der er afsat plads til anlæggene.
Mindre væsentlig miljøpåvirkning, hvis regnvandet renses.

Navn:

SBB

Vandløb og søer, fysiske
forhold

Oplysninger

(hydraulik, biotop, regulering)

Redegørelse:

Regnvandet udledes til Silkeborg Langsø Midt, som er
hydraulisk robust.

Vurdering:

Der er ikke krav om forsinkelse af regnvand. Udledningen
må dog ikke forårsage erosion af søbund og brinker
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Vandløb og søer, fysiske
forhold

Oplysninger

(hydraulik, biotop, regulering)

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

SBB

Overfladevand, afledning

Oplysninger

Redegørelse:

Regnvandet afledes til forsyningens regnvandssystem.
Forsyningens regnvandssystem skal have kapacitet til at
modtage regnvand fra området, uden at forårsage
oversvømmelse andet sted i systemet.

Vurdering:

Konklusion:

Der må derfor afledes regnvand svarende til den
befæstelsesgrad som er for området i dag. Hvis
befæstelsesgraden i forbindelse med omdannelsen af
området, kommer til at overstige den nuværende
befæstelsesgrad, skal regnvandet forsinkes så der kun
afledes hvad der svarer til afledning fra det befæstede
areal i dag.

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

SBB

Spildevand

Oplysninger

Redegørelse:

Området ligger indenfor den eksisterende spildevandsplan
og spildevand ledes til Søholt renseanlæg.
Spildevandsbelastningen ligger indenfor renseanlæggets
godkendte kapacitet.

Vurdering:
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Spildevandsbelastningen fra området vurderes at være
uændret.

Spildevand
Konklusion:

Navn:
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Oplysninger
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

SBB

Team Natur
Fredskov – herunder
tilgrænsende fredskov

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ikke fredskov indenfor projektområdet

Vurdering:

Der vil ikke ske påvirkning af fredskov ved
projektetsrealisering

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Øvrige skov/træer

Oplysninger

Redegørelse:

Der er få enkeltstående træer indenfor
projektområdet

Vurdering:

Langs Søvej ind mod rådhuset er der plantet træer.
Endvidere er der enkelte større træer i kanten af
søen. Ingen af disse træer vurderes at være
bevaringsværdige

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Sø- og åbeskyttelseslinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Redegørelse:

-

Vurdering:

-

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning
Væsentlig negativ miljøpåvirkning

BS

Skovbyggelinje

Oplysninger

(i hidtidigt åbent land)

Redegørelse:

-

Vurdering:

-

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning
Væsentlig negativ miljøpåvirkning

BS

Fortidsmindebeskyttelses- Oplysninger
linje
Redegørelse:

Der er beskyttelseslinje omkring Silkeborg Slotsruin
nordøst for projektområdet.

Vurdering:

Det er uvist om den yderste del af beskyttelseslinjen
rækker ind over projektområdet. Gør den det, kan
det kræve en dispensation af gennemføre projektet

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

BS

Natura 2000 områder

Oplysninger

Redegørelse:

Nærmeste Natura 2000-område ligger 850 meter fra
projektområdet.

Vurdering:

Natura 2000-område nr. 57, Silkeborgskovene, ligger
ca. 850 meter fra projektområdet. Alene pga.
afstanden vil arter og naturtyper indenfor Natura
2000-området ikke blive påvirket af projektet.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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BS

Beskyttede naturtyper
(§3)

Oplysninger

Redegørelse:

Silkeborg Langsø og dele af søbredden er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur)

Vurdering:

Søen og dele af søbredden er beskyttet natur. Selve
bredden har en ringe naturkvalitet, og er på store
dele belagt med sten. Der vurderes at være ganske
få planter og dyr, som er tilknyttet denne zone. Hvis
projekttiltag påvirker søbredden og selve søen, vil det
kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

BS

Mulige naturområder

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ingen mulige naturområder inden for
projektområdet.

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Fredning

Oplysninger

(når natur - drikkevandhul, sø, træer
o.l.)

Redegørelse:

-

Vurdering:

-

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

20

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning
Væsentlig negativ miljøpåvirkning

BS

Beskyttede sten- og
jorddiger

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ingen beskyttede jord- og stendiger inden for
projektområdet.

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Fredede fortidsminder

Oplysninger

Redegørelse:

Silkeborg Slotsruin ligger nordøst for projektområdet.

Vurdering:

Der bør være opmærksomhed på at undgå at påvirke
indsynet til slotsruinen.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

BS

Bilag 4-arter

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor
projektområdet. Det forventes dog at odderen kan
være i området ind i mellem.
Der kan forekomme også flagermus i området.
Da projektet på nuværende tidspunkt er overordnede
skitser og beskrivelser, vil det være nødvendigt, i
forbindelse med detailprojekteringen, at undersøge
og vurdere projektets eventuelle påvirkning på bilag
IV-arter, og der ud fra tilrette projektet så der ikke
sker en påvirkning af bilag IV-arter.

Vurdering:
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Odderen findes udbredt i søer og vandløb i Silkeborg
Kommune inkl. Silkeborg Langsø. Søbredden langs
med søvej, er dog ikke egnet til ophold for odderen,
og projektet vurderes derfor overordnet ikke at

Bilag 4-arter

Oplysninger
kunne påvirke odderen. En nærmere vurdering bør
følge efter detailprojekteringen.
Mht. flagermus, vurderes træerne langs søbredden og
Søvej ikke at være egnede som ynglelokaliteter for
flagermus. Der forekommer sandsynligvis fouragering
ude over søen, men dette vurderes ikke at blive
påvirket af projektet. En egentlig vurdering vil dog
være nødvendig i forbindelse med
detailprojekteringen.
På baggrund af den manglende viden om projektets
udformning, kan det dermed ikke afvises, at der skal
miljøvurderes på bilag IV-arter.

Konklusion:

Væsentlig negativ miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Rødlistearter

Oplysninger

(truede/ fredede)

Redegørelse:

Der er ingen oplysninger om rødlistede arter

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Lavbundsarealer

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ingen lavbundsarealer indenfor projektområdet

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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BS

Økologiske forbindelser

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ingen økologiske forbindelser inden for
projektområdet

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

BS

Grønt Danmarkskort

Oplysninger

Redegørelse:

Der er ikke dele af projektområdet der indgår i Grønt
Danmarkskort

Vurdering:
Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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BS

Team Virksomheder og jord
Jordforureni
ng

Oplysninger

Redegørelse:

Arealet fra Chr. Den 8.s vej og hen forbi Søvej 1 er kortlagt som
jordforurenet, se rød markering på nedenstående kortudsnit.
Der har været et gammelt gasværk på grunden og jorden kan derfor være
forurenet bl.a. med cyanid.

Vurdering:

Der skal udføres en nærmere undersøgelse af forureningens omfang, for at
kunne klarlægge hvilke udgifter der kan være forbundet med håndtering
og bortskaffelse af jorden.

Omkostninger udfyldes ifølge aftale af Carina Nørlund
Konklusion:
- slet de 2 udsagn
der ikke gælder

Navn:
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Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Peter Fabrin

Områdeklassificering –

Oplysninger

Skal området udtages eller medtages?

Redegørelse:

Hele området er omfattet af områdeklassificering
efter § 50 a i lov om forurenet jord

Vurdering:

Der stilles krav om dokumentation for at jorden er
ren, hvis den skal bortskaffes til grusgrav.
Hvis jorden bortskaffes til anden godkendt modtager
skal det dokumenteres, at jorden over kravene for
modtagelse hos den valgte modtager

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Peter Fabrin

Luftforurening

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
Området udlægges til rekreative formål som ophold
og gåture, og der vil derfor ikke være aktivitet af
væsentligt miljøbelastende karakter som fx
skaterbane, skydebaner og motorsportsbaner.
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
Vejene flyttes til områder som benyttes til følsom
anvendelse, herunder boliger, kontorer, hotel mm.
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
Vi forventer det der kan give luftforurening fra
museet, er fx afkast luft fra restaurantionskøkken.
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
Der lægges i projektet op til mulighed for skaterbane,
MTB/BMX-bane, boldbaner, omklædningsfaciliteter,
med mere.
5. Boliger for mere byliv
Der lægges op til at der kan bygges etageboliger i
området.
6. Parkering samles på få lokationer.
Der planlægges for parkering-anlæg.
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Luftforurening

Oplysninger

Vurdering:

1) Vi vurderer, at rekreative områder i planen ikke vil
give anledning til væsentlig luftforurening.
2) Trafik kan give anledning til luftforurening. Vi ved
ikke, om der er nogen i T&M, der skal vurdere på
væsentligheden af det.
For at sikre at det bliver vurderet, har vi sat det som
væsentligt negativ i konklusionen.
3) Vi vurderer, at museet ikke vil give anledning til
væsentlig luftforurening. Vi forholder os til parkering
under pkt. 6.
4) Vi vurderer, at sportshubben ikke vil give
anledning til væsentlig luftforurening. Vi forholder os
til parkering under pkt. 6.
5) Vi vurderer, at boliger ikke giver anledning til
væsentlig luftforurening.
6) Vi vurderer, at der kan være luftforurening fra
parkerings-anlæg, og der derfor sandsynligvis skal
sikres udluftningsmulighed i forhold til områdets
øvrige anvendelse.
Der bør indskrives bestemmelser i lokalplanen som
sikrer, at afkast for luft fra parkeringskælder
etableres på en sådan måde, at det ikke er til gene
for omgivelserne.

Konklusion:

1) Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder.

2) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
3) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
4) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
5) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
6) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

26

EFV/BTE

Spildevand

Oplysninger

Redegørelse:

Der kan forekomme spildevand som kræver at der
ansøges om tilslutningstilladelse til udledning til
offentlig spildevandsledning.

Vurdering:

Vi vurderer, at det er muligt at opnå
tilslutningstilladelse til udledning til offentlig
spildevandsledning.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Lugt

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
Området udlægges til rekreative formål som ophold
og gåture, og der vil derfor ikke være aktivitet af
væsentligt miljøbelastende karakter.
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
Vejene flyttes til områder som benyttes til følsom
anvendelse, herunder boliger, kontorer, hotel mm.
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
Vi forventer det der kan give anledning til lugt fra
museet, er fx afkast luft fra restaurantionskøkken.
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
Der lægges i projektet op til mulighed for skaterbane,
MTB/BMX-bane, boldbaner, omklædningsfaciliteter,
med mere.
5. Boliger for mere byliv
Der lægges op til at der kan bygges etageboliger i
området.
6. Parkering samles på få lokationer.
Der planlægges for parkeringsanlæg.

Vurdering:
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1) Vi vurderer, at de rekreative arealer ikke giver
anledning til væsentlige lugtgener.

Lugt

Oplysninger
2) Vi ved ikke om trafikken skal undersøges i forhold
til lugtgener, og hvem der i T&M skal vurdere på
væsentligheden af det.
For at sikre at det bliver vurderet, har vi sat det som
væsentligt negativ i konklusionen.
Det forventes, at der vil blive redegjort for dette i
forbindelse med redegørelse for luft.
3) Vi vurderer, at museet vil kunne indrette et
køkken med tilstrækkelig højt afkast og evt.
yderligere renseforanstaltninger. Vi forholder os til
parkering under pkt. 6.
4) Vi vurderer, at sportshubben ikke lægger op til
aktiviteter der kan give anledning til væsentlige
lugtgener. Vi forholder os til parkering under pkt. 6.
5) Vi vurderer, at boliger ikke giver anledning til
væsentlige lugtgener.
6) Vi vurderer, at der er risiko for at parkeringsanlæggene kan give lugtgener, hvis ikke der sikres
tilstrækkelig udluftningsmulighed i forhold til
områdets øvrige anvendelse.
Det forventes, at der vil blive redegjort for dette i
forbindelse med redegørelse for luft.

Konklusion:

1) Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

2) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
3) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
4) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
5) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
6) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Støj

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
Området udlægges til rekreative formål som ophold
og gåture, og der vil derfor ikke være aktivitet af
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Støj

Oplysninger
væsentligt miljøbelastende karakter som fx
skaterbane, skydebaner og motorsportsbaner.
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
Alt trafikstøj vurderes under ’Trafikstøj’.
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
Vi forventer, det der kan give anledning til støj fra
museet og andre kulturanlæg (så som scener mm)
kan være særlige udstillinger, koncerter mm.
Derudover kan der være transport fra varelevering i
forbindelse med en restaurant og/eller butik i
museet.
Vi forstår projektet som at der skal etableres en
parkeringskælder under museet. Vi har ikke vurderet
på om parkeringskælderen skal betragtes som
offentlig eller tilhørende museet.
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
Der lægges i projektet op til mulighed for skaterbane,
MTB/BMX-bane, boldbaner, omklædningsfaciliteter,
med mere.
Skaterbaner, boldbaner og lignende kan give
anledning til støj som kan forekomme generende.
Miljøbeskyttelsesloven giver kun mulighed for at
regulerer organiseret aktivitet.
5. Boliger for mere byliv
Der lægges op til at der kan bygges etageboliger i
området.
6. Parkering samles på få lokationer.
Der planlægges for parkeringsanlæg over og under
jorden i området. Vi kender ikke omfanget af
anlæggenes størrelse og udformning.

Vurdering:

1) Vi vurderer, at de rekreative arealer ikke giver
anledning til væsentlige støjgener.
2) Se under ’trafikstøj’.
3) Vi vurderer, at museet kan drives uden at give
anledning til væsentlige støjgener.
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Støj

Oplysninger
Det forventes ikke, at der skal være koncerter i
området.
4) Vi forudsætter, at der i planlægningen tages højde
for at eventuelt støjende aktiviteter ikke placeres i
nærheden af støjfølsom anvendelse eller at der
etableres støjafskærmning som sikrere, at vejledende
støjgrænser kan overholdes.
5) Vi vurderer, at boliger ikke giver anledning til
væsentlige støjgener.
6) Der bør foretages en vurdering/beregning af
anlæggenes støjbidrag i området. Vi har ikke
tilstrækkelige oplysninger til at lave en nærmere
vurdering.

Konklusion:

1) Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

2) Se under ’trafikstøj’
3) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
4) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
5) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
6) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Trafikstøj

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
Som udgangspunkt anses rekreative arealer som
støjfølsomme og umiddelbart skal Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser for trafikstøj overholdes i
områderne.
PLAN har i andre sager vurderet at støjgrænserne i
rekreative områder ikke gælder områder der
anvendes til ikke-støjfølsom aktivitet (som fx
skaterpark, mountainbike baner mm).
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
Vejene flyttes til områder som benyttes til følsom
anvendelse, herunder boliger, kontorer, hotel mm,
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Trafikstøj

Oplysninger
hvilket betyder at de vil blive udsat for mere
trafikstøj end hvis vejene ikke blev flyttet.

Ud fra vores støjkort med 2030-trafiktal på søvej som
det er i dag, er der større områder som overskrider
miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj.
Med det høje trafikstøjsniveau ved vi at
Miljøstyrelsens vejledende trafikstøjsgrænser vil være
overskredet ved eksisterende boliger, kontorer, mm,
samt også ved nybyggeri.
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
Museer og tilsvarende, samt deres opholdsarealer
anses som støjfølsomme.
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
Sportshubben kan rumme anlæg/områder der kan
anses som rekreativt og være støjfølsomt.
Som udgangspunkt anses rekreative arealer som
støjfølsomme og umiddelbart skal Miljøstyrelsens

31

Trafikstøj

Oplysninger
vejledende støjgrænser for trafikstøj overholdes i
områderne.
PLAN har i andre sager vurderet at støjgrænserne i
rekreative områder ikke gælder områder der
anvendes til ikke-støjfølsom aktivitet (som fx
skaterpark, mountainbike baner mm).
5. Boliger for mere byliv
Der er udlagt områder til nye boliger.
I forbindelse med planlægning af nye boliger gælder
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
trafikstøj.
6. Parkering samles på få lokationer.
Parkering betragtes ikke som støjfølsom anvendelse.

Vurdering:

1) Det bør dog fremgå af planen, hvilke områder der
ikke anses som støjfølsomme og hvilke områder der
anses at være støjfølsomme.
Vi har ikke kendskab til trafikstøjsniveauet i området,
og der bør derfor foretages beregninger for trafikstøj i
de områder der betragtes som støjfølsomme.
2) Vi vurderer, at der er større områder som vil blive
væsentligt påvirket af trafikstøj ved flytningen af
vejene. Der bør derfor laves støjberegninger for
hvilken betydning flytningen af vejene vil have på
omgivelserne, før vi kan lave konkrete vurderinger.
3) Vi har ikke kendskab til trafikstøjsniveauet i
området, og der bør derfor foretages beregninger for
trafikstøjen.
4) Det bør dog fremgå af planen, hvilke områder der
ikke anses som støjfølsomme og hvilke områder der
anses at være støjfølsomme.
Vi er nødt til at vide mere specifikt hvilke
anlæg/aktiviteter der planlægges for, før vi kan
vurdere om de kan anses som støjfølsomme eller ej.
Vi har ikke kendskab til trafikstøjsniveauet i området,
og der bør derfor foretages beregninger for trafikstøj i
de områder der betragtes som støjfølsomme.
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Trafikstøj

Oplysninger
5) Vi har ikke kendskab til trafikstøjsniveauet i
området, og der bør derfor foretages beregninger for
trafikstøj i de områder der skal udlægges til boliger.
6) Ikke relevant

Konklusion:

1) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

2) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
3) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
4) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
5) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
6) Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Vibrationer

Oplysninger

Redegørelse:

Vurdering:
Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i
Museum Jorn vest for Rådhuset
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
5. Boliger for mere byliv
6. Parkering samles på få lokationer.
Vi vurderer, at ingen af de 6 projekt punkter giver
anledning til væsentlige vibrationer.
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Støvgener

Oplysninger

Redegørelse:
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1. Frilægning af arealer til rekreative formål
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i
Museum Jorn vest for Rådhuset
4. Sportshubben som østlig bylivsanker

Støvgener

Oplysninger

5. Boliger for mere byliv
6. Parkering samles på få lokationer.
Vurdering:

Vi vurderer, at ingen af de 6 projekt punkter
umiddelbart giver anledning til væsentlige støvgener.
Det skal dog ikke udelukkes at der kan være sportsog aktivitetsanlæg som muligvis kan bidrage til støv
(fx MBT-bane). Vi vurderer dog, at det ikke vil
bidrage med en væsentlig miljøpåvirkning.

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Afstand til virksomhed

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
5. Boliger for mere byliv
Der ligger dagligvarebutik (netto) i umiddelbar
nærhed til projektområdet.
6. Parkering samles på få lokationer.
-

Vurdering:

1) Der ligger ingen virksomheder, som vi vurderer at
give anledning til væsentlige miljømæssig gene i
området.
2) Ikke relevant
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Afstand til virksomhed

Oplysninger
3) Der ligger ingen virksomheder, som vi vurderer at
give anledning til væsentlige miljømæssig gene i
området.
4) Der ligger ingen virksomheder, som vi vurderer at
give anledning til væsentlige miljømæssig gene i
området.
5) Der er muligvis virksomheder som kan give
anledning til væsentlige miljøgener til boligområdet,
fx varelevering til dagligvarebutikker. Vi er nødt til at
vide mere, for at kunne lave en endelig vurdering.
6) Ikke relevant.

Konklusion:

1) Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

2) Ingen væsentlig miljøpåvirkning
3) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
4) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
5) Væsentlig negativ miljøpåvirkning
6) Ingen væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Omkringliggende
kommuneplanrammer

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
Vi formoder der i rammelokalplanen i princippet kan
udlægges arealer til rekreative formål der grænser op
til de omkringliggende lokalplanområder.
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
Vi forudsætter at der planlægges for arealer til
udendørs koncerter eller lignende arrangementer.
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
5. Boliger for mere byliv
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Omkringliggende
kommuneplanrammer

Oplysninger
6. Parkering samles på få lokationer.
-

Vurdering:

1) Vi vurderer, at der ikke er en miljømæssig konflikt
mellem de rekreative områder i rammelokalplanen og
kommuneplanen.
2) –
3) Vi forventer ikke, at der afholdes koncerter i
området.
4) Vi forudsætter, at der i planlægningen tages højde
for at eventuelt støjende aktiviteter ikke placeres i
nærheden af støjfølsom anvendelse eller at der
etableres støjafskærmning som sikrere, at vejledende
støjgrænser kan overholdes.
5) Vi vurderer, at boliger i rammelokalplanen ikke er i
miljømæssig konflikt med KP.
6) Planen er for ukonkret i forhold til placering og
omfang af parkeringsanlæg til at vi kan lave en
vurdering.

Konklusion:

1) Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

2) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
3) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
4) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
5) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
6) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Omkringliggende
lokalplanområder

Oplysninger

Redegørelse:

Vores bemærkninger og vurderinger tager
udgangspunkt i følgende forudsætninger:
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At rammelokalplanen vil grænse op til følgende
lokalplanområder eller tilbageværende dele af:

Omkringliggende
lokalplanområder

Oplysninger



LP 111.18, LP 10-024, LP 10-029, LP 10-012
og muligvis LP 11-023.
At følgende lokalplanområder helt eller delvist
erstattes af rammelokalplanen for Søfronten:
LP 10-007, LP 10-013, LP 10-024, LP 111.25
og muligvis LP 111.23.

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
Vi formoder der i rammelokalplanen i princippet kan
udlægges arealer til rekreative formål der grænser op
til de omkringliggende lokalplanområder.
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
Vi forudsætter at der planlægges for arealer til
udendørs koncerter eller lignende arrangementer.
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
5. Boliger for mere byliv
6. Parkering samles på få lokationer.
Vurdering:

1) Vi vurderer, at der ikke er en miljømæssig konflikt
mellem de rekreative områder i rammelokalplanen og
de omkringliggende lokalplaner.
2) –
3) Vi forventer ikke, at der afholdes koncerter i
området.
4) Vi forudsætter, at der i planlægningen tages højde
for at eventuelt støjende aktiviteter ikke placeres i
nærheden af støjfølsom anvendelse eller at der
etableres støjafskærmning som sikrere, at vejledende
støjgrænser kan overholdes.
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Omkringliggende
lokalplanområder

Oplysninger
5) Vi vurderer, at boliger i rammelokalplanen ikke er i
miljømæssig konflikt med de omkringliggende
lokalplanområder.
6) Planen er for ukonkret i forhold til placering og
omfang af parkeringsanlæg til at vi kan lave en
vurdering.

Konklusion:

1) Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

2) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
3) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
4) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
5) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
6) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

EFV/BTE

Afstand til vindmøller

Oplysninger

Redegørelse:

1. Frilægning af arealer til rekreative formål
2. Forlægning af Søvej og Christian 8.s Vej
3. Kulturdynamo med udgangspunkt i Museum
Jorn vest for Rådhuset
4. Sportshubben som østlig bylivsanker
5. Boliger for mere byliv
6. Parkering samles på få lokationer.
Nærmeste husstandsvindmølle til Søfronten ligger ca.
4km væk.
Nærmeste større vindmølle ligger mere end ca. 8km
væk fra Søfronten.

Vurdering:

Vi vurderer, at afstanden til vindmøllerne ikke giver
anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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EFV/BTE
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Team Energi og ressourcer
Energiforbrug og
varmeforsyning

Oplysninger

Redegørelse:

Vores eneste bemærkning til sagen er at flere ledningsanlæg i
Søvej og Søgade mm. muligvis skal flyttes på baggrund af
lokalplanen.
Jeg tænker dog det koordineres ifm. flytningen af Søvej.

Vurdering:
Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Navn:

Silkeborg Varme (Rikke Bernth Fuks)

Affaldsbortkaffelse

Oplysninger

Redegørelse:

På baggrund af, at udviklingsplanens detaljeringsniveau endnu
ikke er højt, og at der selvsagt ikke er udarbejdet en
byggeretsgivende lokalplan, vil Silkeborg Genbrug & Affald
henstille til følgende:
At der i masterplanen inkluderes en strategi om, hvorledes
afhentning af affald skal implementeres.
At man på forkant tager højde for, at det typisk vil være 26 tons
3-akslet renovation / kranbil som skal kunne hente affald, og
dette skal ind tænkes så det kan foregå uden risiko for turister,
kunder, bløde trafikanter m.m..
At placeringen af eventuelle fælles affaldsløsninger bliver en
integreret del af planen og som understøtter den almindelig drift
af indsamlingsordningerne i Silkeborg indenfor almindelig
arbejdstid.

Vurdering:
Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

40

Ingen væsentlig miljøpåvirkning
Mindre væsentlig miljøpåvirkning

Erich Bech, Genbrug og Affald (Rikke Bernth Fuks)
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Team Grundvand
Grundvandspåvirkning

Oplysninger

Redegørelse:

1) Den østlige halvdel af planområdet ligger i
indvindingsoplandet til Gudenå Vandværks kildeplads
i Nordskoven. Indvindingsoplandet er ikke udpeget
som NFI og er ikke en del af grundvandsdannende
opland.
2) Anlægsarbejder vil sandsynligvis kræve omfattende
midlertidige og evt. permanente
grundvandssænkninger. Grundvandssænkninger
kræver tilladelse efter vandforsyningsloven afhængig
af varighed og omfang.
1) Planforslaget forventes ikke at påvirke grundvands- og
drikkevandsinteresser i anlægsfase og permanent.
2) I forbindelse med grundvandssænkninger på arealer
med tidligere forurenede aktiviteter, kan det ikke
udelukkes at grundvandet, der skal afledes, vil være
forurenet på et niveau som vil være udfordrende for
afledning/udledning.

Vurdering:

Konklusion:
- slet de 2 udsagn der ikke gælder

1) Mindre væsentlig miljøpåvirkning
2) Væsentlig negativ miljøpåvirkning

Navn:

sdk

Vandforsyning fra

Oplysninger

Redegørelse:

Silkeborg Vand A/S

Vurdering:

-

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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sdk

Team Landbrug
Afstand til landbrug
med dyrehold

Oplysninger

Redegørelse:

Lokalplanen er placeret midt i Silkeborg By og
dermed langt fra landbrugsområder

Vurdering:

Det vurderes ikke at landbrugsområder kan påvirke
eller vil blive påvirket i forbindelse med udarbejdelsen

Konklusion:

Ingen væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:

43

mlp

Team Myndighed
Oplysninger
Trafiksikkerhed
(Øget / mindsket?)
Redegørelse:

Der skal ske en forlægning af Søvej, så arealet kan
fredeliggøres og frigives til Søfronten. Vejen skal
forlægges, så den forløber mellem Søvej 1 og Søvej 3 fra
rundkørslen ved Rådhusgade til Godthåbsvej og Christian
8.s Vej.
Der er to mulige løsninger ved en placering af vejen
imellem Søvej 1 og Søvej 3. En løsning, hvor vejen
Etableres i en tunnelløsning imellem bygningerne.
Den anden løsning er at etablere vejen så den følge
terrænet imellem bygningerne.

Vurdering:

Det vurderes, at ved den nedgravede løsning er der
væsentlige risici ift. anlægsperioden, hvor der vil være
dybe udgravninger under grundvandsspejlet. Dette
medfører teknisk risikobetonede løsninger. Den
nedgravede løsning har en god fremkommelighed, men de
tunge køretøjer vil blive udfordret her, da ramperne er ca.
60 promille stejle. Fodgænger mv. kan krydse vejen ude af
niveau, og har derved en sikker rute til søfronten.
Ved løsningen på terræn er de største risici, at der vil være
en væsentlig påvirkning på omgivelserne vedr. støj, møg
m.v. Trafikken vil forløbe kun 2-3 meter fra rådhuset, det
vil medføre rystelser i bygningen, når tung trafik passerer.
Løsningen på terræn vil kunne afvikle trafikken som den
gør i dag. Denne løsning udgør en barriere mellem Torvet
og Søfronten, for fodgænger og andre bløde trafikanter,
som der skal tages højde for i det videre arbejde.

Konklusion:

Mindre væsentlig miljøpåvirkning

- slet de 2 udsagn der ikke gælder

Navn:
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Carina Nørlund og Mogens Balleby Dahl

13 Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af
kommunale ejendomme i 2021
13.1 - Bilag: Bilag - nedrivninger 2021
DokumentID: 8905934

Bilag – Nedrivninger 2021

Sortenborgvej 4

Sortenborgvej 4, 8600
Silkeborg

260 m2 bolig og 84 m2
udhus bygninger.

Ejendommen er udlagt til erhvervsområde i kommuneplanen 2020-2032.

Ny Kjærsgårds, Plantagevej 11
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde 20. oktober 2020 besluttet at ejendommen på
Plantagevej 11 skal nedrives, idet der under bygningerne findes en forurening. Grunden skal herefter
sælges.
Ny Kjærsgård,
Plantagevej 11, 8600
Silkeborg

616 m2

Granmosevej 6
Ejendommen nedrives grundet bygningens ringe stand.
Granmosevej 6, 8620
Kjellerup

175 m2 bolig og 62 m2
udhus bygninger.

Pavillon
Pavillonen nedrives da den er delvist nedbrændt.
Pavillon, Harsnablundvej
8b, 8600 Silkeborg

143 m2

17 Beslutning om anlægstilskud til FrederiksdalKragelund Fitness
17.1 - Bilag: Brev fra Ankestyrelsen
DokumentID: 8893919

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Alle 2
5750 Ringe

Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til selvejende institutioner og
folkeoplysende foreninger, der tilbyder fitnessaktiviteter
Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen om, hvorvidt FaaborgMidtfyn Kommune lovligt kan yde støtte i form af driftstilskud og
anlægsstøtte til selvejende institutioner, der tilbyder fitnessaktiviteter,
og om kommunens tilskud til de foreninger, der tilbyder fitnessaktiviteter
er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

19. januar 2021
J.nr. 2018-4667
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
Tel +45 3341 1200

Konklusion

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

På baggrund af en udtalelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune finder
Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Vi gør derfor ikke mere i sagen.

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse
en tilsynssag.
Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det
kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på,
om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.
Vi vurderer, at oplysningerne i sagen ikke giver anledning til at rejse en
tilsynssag.

Vi lægger vægt på, at det er fast antaget i tilsynsmyndighedernes
praksis og i den juridiske litteratur, at fremme af sundheden og
idrætslivet er en kommunal kerneopgave.
Vi lægger også vægt på, at hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er
selvejende institutioner, der ledes af en bestyrelse efter vedtægter med
et konkret folkeoplysende formål, der for alle hallernes vedkommende er
idræt og sundhed, og at hallerne er almennyttige institutioner uden
kommercielle formål og alene med mulighed for at anvende et overskud
til det folkeoplysende formål.
Derudover lægger vi vægt på, at hverken Forum Faaborg eller Midtfyns
Fritidscenter har til formål at generere et overskud ved deres
fitnessaktiviteter.
Endelig lægger vi vægt på, at enhver kan benytte fitnessfaciliteterne
enten via foreningsmedlemsskab eller mod betaling.
Vi lægger således til grund, at de selvejende institutioner udelukkende
varetager lovlige kommunale opgaver.
For så vidt angår kommunens tilskud til foreninger, der tilbyder
fitnessaktiviteter, finder vi ikke anledning til at antage, at kommunen
ikke overholder de regler og betingelser, som følger af
folkeoplysningsloven.
Vi lægger vægt på kommunens oplysninger om, at kommunens tilskud til
foreningernes brug af hallerne er betinget af, at foreningerne lever op til
folkeoplysningslovens betingelser herfor, herunder at foreningerne ledes
af en bestyrelse efter vedtægter med et konkret folkeoplysende formål,
at foreningernes tilbud er åbne for alle og bygger på aktivt medlemskab i
form af idræt mod deltagerbetaling, og at de er almennyttige foreninger
uden kommercielle interesser mv.
Derudover bemærker vi, at kommunen ud over støtte efter
folkeoplysningsloven under visse betingelser kan støtte foreningerne
efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners
opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler) med henblik
på at fremme folkesundheden og idrætslivet i kommunen.
Endelig finder vi ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke fører
tilsyn med, at betingelserne for at yde tilskud efter folkeoplysningsloven
og kommunalfuldmagtsreglerne er opfyldt.
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Vi lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune har sikret sig, at den
kommunale støtte går til de rette formål ved at udarbejde en vejledning
om god regnskabspraksis til hallerne, hvoraf det bl.a. fremgår, at
indtægter og udgifter skal opgøres særskilt for aktiviteter med og uden
kommunal støtte, ligesom kommunen har udarbejdet en
regnskabsmodel, der er obligatorisk for hallerne at anvende.
For så vidt angår ydet anlægsstøtte til anlægsprojekter i hallerne har vi
noteret os, at kommunen nedsætter en intern gruppe, der har til formål
at følge projektet, herunder at støtten anvendes til rette formål.
Endelig lægger vi vægt på kommunens oplysninger om, at den har en
fast procedure for godkendelse af foreninger, der ønsker tilskud efter
folkeoplysningsloven, samt en fast procedure for kommunens tilsyn med
tilskuddets anvendelse.
Vi offentliggør dette brev på www.ast.dk i anonymiseret form.
Sagens oplysninger
Betina Stub Thygesen skrev til Ankestyrelsen den 13. februar 2018.
Betina Stub Thygesen oplyste, at Faaborg-Midtfyn Kommune efter
hendes opfattelse driver fitnesscentre gennem mellemled, at den
kommunale støtte betyder, at de selvejende institutioner kan tilbyde
fitnessprodukter til en pris, der ligger under markedsprisen, og at
Faaborg-Midtfyn Kommune har undladt at føre tilsyn med den støtte,
som kommunen yder til selvejende institutioner og foreninger.
Ankestyrelsen bad den 18. februar 2019 Faaborg-Midtfyn Kommune om
en udtalelse.
Faaborg-Midtfyn Kommune har den 15. april 2019 sendt en udtalelse
vedlagt seneste vedtægter for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond
Faaborg Hallerne og kommunens haltilskudsmodel som vedtaget på
kommunalbestyrelsesmøde den 10. december 2018.
Faaborg-Midtfyn Kommune har indledningsvis oplyst, at hallerne i
Faaborg-Midtfyn Kommune er selvejende institutioner, der ledes af en
bestyrelse efter vedtægter med et konkret folkeoplysende formål. Videre
fremgår det, at hallerne er almennyttige institutioner uden kommercielle
formål.
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Faaborg-Midtfyn Kommune har også oplyst, at Forum Faaborg og
Midtfyns Fritidscenter er selvejende institutioner, men adskiller sig fra de
øvrige haller ved at være organiserede som erhvervsdrivende fonde.
Valget af organisationsform er begrundet i et ønske om at tiltrække de
rette kompetencer til bestyrelserne, som kan sikre en
forretningsorienteret drift af de to haller, der i størrelse og
opgaveportefølje adskiller sig fra de øvrige haller.
For så vidt angår fitnessaktiviteterne i Forum Faaborg og Midtfyns
Fritidscenter har kommunen oplyst, at disse over tid har udviklet sig til
også at være en aktivitet, som personer uden foreningsmedlemsskab
kan benytte sig af, på samme vis som personer uden medlemskab af den
lokale badmintonforening eller svømmeklub kan leje en badmintonbane
eller benytte svømmehallen mod betaling. Det er kommunens vurdering,
at denne udvikling ikke gør sig særskilt gældende for Faaborg-Midtfyn
Kommune, men kendetegner foreningslivet og hallernes udvikling på
landsplan.
Faaborg-Midtfyn Kommune har i øvrigt henvist til sundhedslovens § 119,
ifølge hvilken kommunen har en forpligtelse til at etablere forebyggende
og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, herunder netop i forhold til
motion. Kommunen har anført, at den i sin varetagelse af denne opgave,
må tage højde for borgernes motionsvaner og skabe lettilgængelige og
attraktive motionstilbud, der kan tilskynde borgerne til fysisk aktivitet.
Kommunen har henvist til tilsynspraksis, der hidtil har betragtet det at
tilbyde motion- og fitness eller yde støtte til private udbydere af sådanne
aktiviteter som en lovlig kommunal opgave under forudsætning af, at
kommunen eller den private udbyder ikke har til formål at opnå en
fortjeneste ved aktiviteten, og at aktiviteten står åben for alle borgere
eller en sagligt afgrænset gruppe af borgere. Det fremgår af en udtalelse
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra 2002, at dette gælder, uanset
om andre private udbydere også tilbyder fitnessaktiviteter.
Kommunen har videre henvist til, at ovenstående tilsynspraksis er i
overensstemmelse med den beskrivelse af gældende ret, der fremgår af
regeringens udkast til lovforslag om kommunal og regional
erhvervsvirksomhed, der blev sendt i høring den 11. marts 2019. Her
fremgår det, at det forhold, at private varetager en tilsvarende opgave
på markedsvilkår, ikke i sig selv indebærer, at kommuner er afskåret fra
at varetage opgaven eller støtte en privat udbyder af aktiviteten.
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Derimod kan hensyn til almene kommunale interesser, f.eks. inden for
idræt og sundhed, begrunde opgavevaretagelsen.
Om driftstilskud
Det fremgår af kommunens udtalelse, at kommunalbestyrelsen den 10.
december 2018 har vedtaget en ny haltilskudsmodel, der senest er
revideret den 19. marts 2019. Kommunens haltilskudsmodel består
overordnet af tre typer tilskud:
1. Et basistilskud for kommunernes skoler og institutioners brug af
haller og svømmehaller
2. To puljer til udviklingstiltag (fx sund kost i hallens cafeteria) og
energioptimering i hallerne
3. Et aktivitetsbestemt tilskud til foreningernes brug af haller og
svømmehaller
Tilskudsmodellen omfatter således dels tilskud til selve hallen (nr.1-2),
der ejer og driver rammen for de folkeoplysende aktiviteter, dels tilskud
til de folkeoplysende foreningers brug af haller og svømmehaller (nr. 3).
Faaborg-Midtfyn Kommune har oplyst, at det er en forudsætning for
kommunens driftstilskud til haller og svømmehaller, at tilskuddet alene
anvendes til lovlige kommunale opgaver. Det er også en forudsætning
for tilskuddet til foreningernes brug af haller og svømmehaller, at
foreningerne lever op til folkeoplysningslovens betingelser herfor,
herunder at foreningerne ledes af en bestyrelse efter vedtægter med et
konkret folkeoplysende formål, at foreningernes tilbud er åbne for alle og
bygger på aktivt medlemsskab i form af idræt mod deltagerbetaling og
er almennyttige foreninger uden kommercielle interesser mv.
Om anlægsstøtte
Kommunen har oplyst, at anlægsstøtte ydes til bestemte lovlige
kommunale formål med henblik på at sikre de nødvendige kulturelle og
almennyttige tilbud i kommunen, herunder faciliteter til fysisk aktivitet.
Vedrørende prissætning
Faaborg-Midtfyn Kommune har henvist til, at det fremgår af beskrivelsen
af gældende ret i regeringens forslag til lov om kommunal og regional
erhvervsvirksomhed, at der for aktiviteter, som er begrundet i almene
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kommunale interesser, højst må opkræves kostprisen i forbindelse med
varetagelsen af disse aktiviteter.
Om tilsyn med hallerne
Faaborg-Midtfyn Kommune har oplyst, at kommunen har udarbejdet en
vejledning om god regnskabspraksis til hallerne, hvoraf det fremgår, at
indtægter og udgifter skal opgøres særskilt for aktiviteter med og uden
kommunal støtte. Kommunen har også, med det formål at sikre at den
kommunale støtte går til de rette formål, udarbejdet en regnskabsmodel,
der er obligatorisk for hallerne at anvende.
Det fremgår videre, at kommunen, når den bevilger støtte til
anlægsprojekter i hallerne, nedsætter en intern gruppe, der har til formål
at følge projektet, herunder at støtten anvendes til rette formål.
For Forum Faaborg og Midtfyns Fritidscenter har kommunalbestyrelsen
endvidere udpeget repræsentanter til bestyrelserne blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer.
Endelig har kommunen oplyst, at vedtægterne for Forum Faaborg den
28. marts 2019 er blevet ændret ved en beslutning i fondens bestyrelse
efter forhåndsgodkendelse fra Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen, og at
en tilsvarende proces pågår for Midtfyns Fritidscenter med henblik på at
sikre, at vedtægterne fremover stemmer overens med fondens
aktiviteter.
Om tilsyn med foreningerne
Ifølge kommunen har den en fast procedure for godkendelse af
foreninger, der ønsker tilskud efter haltilskudsmodellen. Blandt andet
inviteres foreningerne til et møde, hvor foreningerne skal dokumentere,
at de opfylder betingelserne for tilskud efter folkeoplysningsloven,
herunder mht. opgaver, formål, organisering mv.
Når kommunen har godkendt foreningen, træder en procedure for
kommunens tilsyn med tilskuddets anvendelse i kraft. Foreningerne
sender således hvert år deres regnskaber og indberetter aktivitetstimer
til brug for kommunens tilsyn. Derudover foretager kommunen årligt
stikprøvekontroller af foreningernes regnskaber og gennemfører
uanmeldte besøg for at følge op på, om aktiviteterne ligger inden for
vedtægterne og folkeoplysningslovens formål.
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Endelig har kommunen oplyst, at kommunalbestyrelsen nedsatte et §
17, stk. 4-udvalg med det formål at kaste et fornyet blik på kommunens
haltilskudsmodel og tilsynet med hallerne. Første del af udvalgets
arbejde er afsluttet, hvilket førte til en revideret haltilskudsmodel, og
anden del af arbejdet forventedes afsluttet inden sommeren 2019.
Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i §
48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.
Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en
tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.
Venlig hilsen
Cecilie Ambrosius Baker

Kopi er sendt til:
Bettina Stub Thygesen

7

Vi har anvendt:
Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven)
nr. 47 af 15. januar 2019
Lovbekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om
Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) nr. 1115 af 31. august 2018
Lovbekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven) nr. 903 af 26.
august 2019
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18 Orientering om arbejdet med løsning på passage for
fisk ved Tangeværket
18.1 - Bilag: Miljøministeriet-Notat VRD HD Betydning for valg af løsningsmodel for
Tange Sø
DokumentID: 8822048

NOTAT

Vand og Hav
J.nr. 2020-15305
Ref. RURAB
16. november 2020

Vandrammedirektivets og habitatdirektivets betydning for
valg af løsningsmodel for Tange Sø

Notatet beskriver de generelle rammebetingelser og krav efter vandrammedirektivet og
habitatdirektivet, og der er således ikke i notatet taget stilling til, om de beskrevne regler konkret vil
finde anvendelse og i hvilket omfang, da dette vil afhænge af de konkrete omstændigheder og
konsekvenser ved mulige projekter for Tange Sø.

Vandrammedirektivet
Vandrammedirektivets overordnede formål er at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som bl.a. forebygger yderligere forringelse og
beskytter og forbedrer vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår deres vandbehov, også tilstanden
for terrestriske økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne.
Direktivets miljømål forpligter bl.a. medlemslandene til at beskytte, forbedre og restaurere alle
overfladevandområder med henblik på at opnå god tilstand for overfladevand. Dvs. god økologisk
tilstand og god kemisk tilstand.
Et overfladevandområde, som målet om god tilstand gælder for, er en afgrænset og betydelig mængde
overfladevand, såsom en sø, et reservoir, et mindre eller større vandløb eller en kanal, en del af et
mindre eller større vandløb eller en kanal, et overgangsvand eller en kystvandsstrækning.
Miljømål for menneskeskabte 1 vandområder
Der er ikke noget krav i vandrammedirektivet om, at overfladevandområder, der er et resultat af
menneskelig aktivitet, skal ændres tilbage til tidligere eksisterende naturlige vandområdetyper eller
kategorier af vandområder, men medlemslandene skal som udgangspunkt restaurere og forbedrede de
menneskabte vandområder, så de kan nå de mål, som gælder for de naturlige vandområder, som mest
ligner det pågældende kunstige eller stærkt modificerede (menneskabte) vandområde. God økologisk
tilstand, og de niveauer for de biologiske kvalitetselementer (planter, smådyr og fisk), som vil udgøre
god økologisk tilstand, vil variere alt efter kategori og type af naturligt vandområde, der sammenlignes
med.
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Ved ”menneskabte vandområder” forstås i dette notat vandområder, som er kunstige eller stærkt modificerede,
dvs. er skabt ved menneskelig aktivitet, henholdsvis i væsentlig grad har ændret karakter som følge af
menneskelig aktivitet, men som ikke er udpeget som værende kunstige eller stærkt modificerede med et mål om
godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand, og som derfor efter vandrammedirektivet skal nå samme mål
som naturlige vandområder.
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Udpegning af et vandområde som værende kunstigt eller stærkt modificeret
Hvis de ændringer af et menneskabt vandområdes hydromorfologiske karakteristika, som er
nødvendige for at nå god økologisk tilstand (for det mest sammenlignelige naturlige vandområde), vil
have betydelig negativ indvirkning på formålet med skabelsen eller modifikationen af vandområdet,
herunder miljøet generelt og kulturhistoriske interesser, kan vandområdet som udgangspunkt
udpeges som et kunstigt eller stærkt modificeret vandområde. Udpeges et vandområde som kunstigt
eller stærkt modificeret, kan målet fastlægges som et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand.
Herved accepteres en måltilstand for de biologiske kvalitetselementer, hvor der kun skal ske de
forbedringer af de hydromorfologiske kvalitetselementer, som ikke vil have betydelig negativ
indvirkning på formålet med skabelsen eller modifikationen af vandområdet, herunder miljøet
generelt og kulturhistoriske interesser.
Fastlæggelse af et mindre strengt miljømål end god tilstand eller godt potentiale
Der kan efter omstændighederne fastlægges et mindre strengt miljømål end god tilstand eller godt
potentiale for et overfladevandområde. Hvis det er igangværende menneskelige aktiviteter, der
forhindrer, at målet kan nås, skal aktiviteterne varetage miljømæssige og socioøkonomiske behov, og
omkostningerne ved forbedring skal være uforholdsmæssigt store. Ved vurderingen af, om
omkostningerne er uforholdsmæssigt store, vil der skulle kunne argumenteres for, at omkostningerne
væsentligt overstiger fordelene ved at opfylde det oprindeligt fastlagte miljømål om henholdsvis god
tilstand eller godt potentiale.
Nye ændringer af et overfladevandområdes fysiske karakteristika
Overfladevandområdernes aktuelle tilstand, herunder tilstanden for udpegede kunstige eller stærkt
modificerede overfladevandområder, er beskyttet mod forringelse. Nye ændringer af et
overfladevandområdes fysiske karakteristika, som vil medføre at tilstanden forringes, eller det ikke vil
være muligt at nå målet, som er fastlagt for vandområdet, kan efter omstændighederne tillades, hvis 1)
ændringerne eller forandringerne er begrundet i væsentlige samfundsinteresser, og/eller 2)
nyttevirkningerne for miljøet og samfundet ved opnåelse af de fastlagte mål er mindre end de
nyttevirkninger, der følger af de nye ændringer eller forandringer for befolkningens sundhed,
opretholdelsen af menneskers sikkerhed og en bæredygtig udvikling. De nyttige mål, der tilsigtes ved
de nye ændringer eller forandringer af vandområdet, må ikke på grund af tekniske vanskeligheder eller
uforholdsmæssigt store omkostninger kunne opnås med andre midler, som miljømæssigt er en
væsentligt bedre løsning.
Opmærksomhedspunkter ved løsningsmodeller for Tange Sø og tilstødende vandløb
Ved vurdering af løsningsmodeller for Tange Sø vil vandrammedirektivet være relevant. Særlig
opmærksomhed skal være på situationer, hvor:
-

en løsningsmodel vil medføre betydelig negativ indvirkning på formålet med opstemningen og
skabelsen af Tange Sø, herunder miljøet generelt og kulturhistoriske interesser.
en løsningsmodel er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til
gevinsterne ved løsningen.
en løsningsmodel kræver ændringer af Tanges Søs fysiske karakteristika, som vil betyde, at
Tange Søs aktuelle tilstand vedvarende forringes eller målet, der er fastlagt for søen, ikke vil
kunne nås (f.eks. ved skift af søtype eller vandområdekategori).

Habitatdirektivet
Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet indeholder en indirekte arts- og naturtypebeskyttelse
i form af en arealorienteret udpegning af habitatområder (Natura 2000-områder) og hertil knyttede
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foranstaltninger og direkte artsbeskyttende foranstaltninger (forbud mod visse aktiviteter ift. de
beskyttede arter).
Arter omfattet af bilag IV
Det overordnede formål med den direkte artsbeskyttelse (af bilag IV-arter) er i overensstemmelse med
direktivets formålsbestemmelse (artikel 2) at sikre gunstig bevaringsstatus for en række arter af
fællesskabs betydning. Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng
beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer inden
for Natura 2000-områder eller udenfor.
Arter omfattet af bilag V
Ud over den strenge beskyttelsesordning for arter omfattet af bilag IV, medfører habitatdirektivet en
anden beskyttelse af arter, der er omfattet af direktivets bilag V. For disse arter gælder, at de kan
udnyttes, f.eks. ved jagt, hvis denne udnyttelse er forenelig med direktivets overordnede mål om at
opnå eller opretholdegunstig bevaringsstatus for arter omfattet af direktivet. Hvis medlemslandene på
baggrund af overvågning finder det nødvendigt, træffer de foranstaltninger med henblik på at sikre, at
udnyttelse af bilag V arterne er forenelig med opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus
for disse arter. Det er f.eks. laksen. Foranstaltningerne kan bl.a. bestå i adgangsforbud eller regulering
af indsamlingsmåder og metoder. Beskyttelsen er fastlagt i direktivets artikel 14.
Arter omfattet af bilag II
En række arter, herunder laksen, er omfattet af habitatdirektivets bilag II. Det betyder, at
medlemslandene er forpligtede til at udpege særlige beskyttelsesområder for dem. Disse arter og deres
levesteder er beskyttet i de Natura 2000-områder, hvor arterne er på udpegningsgrundlaget. Det
betyder, at de indgår i den væsentlighedsvurdering, der skal gennemføres ved gennemførelse af planer
og projekter i Natura 2000-områder. Hvis det ikke kan udelukkes, at en plan eller et projekt påvirker
Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget skal der gennemføres en
habitatkonsekvensvurdering.
Laksen er omfattet af både bilag II og bilag V. Det betyder, at der dels er udpeget Natura 2000områder med laks på udpegningsgrundlaget og dels at den er beskyttet mod udnyttelse, der er
uforenelig med opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus i hele landet.
Fuglebeskyttelsesdirektivet
Ud over beskyttelsen af Natura 2000-områderne, og beskyttelsen af de arter, der har deres levesteder
der (dvs. som er på udpegningsgrundlaget i det konkrete område), fastlægger
fuglebeskyttelsesdirektivet en generel beskyttelse af alle vilde fugle og deres levesteder, både i og
udenfor Natura 2000-områder.
Opmærksomhedspunkter ved løsningsmodeller for Tange Sø og tilstødende vandløb
Ved vurdering af løsningsmodeller for Tange Sø vil habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet være
relevant. Særlig opmærksomhed skal være på situationer, hvor:
-

en løsningsmodel har en påvirkning ind i et Natura 2000-område. Hvis det er tilfældet skal
der gennemføres en væsentligheds- og evt. en habitatkonsekvensvurdering af
løsningsmodellens effekt på det pågældende områdes bevaringsmålsætninger, herunder på
arter på udpegningsgrundlaget for det pågældende område.
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-

en løsningsmodel medfører forsætligt drab på eller forstyrrelse af bilag IV arter, f.eks. odder,
eller hvis løsningsmodellen indebærer, at yngle- eller rasteområder for bilag IV arter
ødelægges eller beskadiges.

Herudover skal man være opmærksom på, at nogle arter kan være nationalt fredet. En løsningsmodel,
der betyder, at individer af en sådan art bliver dræbt, kræver dispensation.
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18 Orientering om arbejdet med løsning på passage for
fisk ved Tangeværket
18.2 - Bilag: MST Notat - Gennemgang af passageløsninger ved Tange Sø og
Tangeværket, version 2
DokumentID: 8884857

NOTAT

Østjylland
J.nr. 2020 - 55173
Ref. HANJE
Den 12. januar 2021

Faunapassage ved Tange Sø og Tangeværket - oversigt
over forslag til løsningsmodeller (VERSION 2)
Denne synopsis skitserer problemstillingen vedr. passageforhold ved Tange Sø og Tangeværket samt
muligheder og foreslåede løsningsmodeller for et evt. naturgenopretningsprojekt ved Tange Sø. I den
forbindelse fokuseres på forventede effekter og deres estimerede omkostninger omregnet til 2020beløb.
Historie og status, kort fortalt
Gudenåen er Danmarks længste og største vandløb. Fra udspringet ved Tinnet vest for Horsens og til
Randers Fjord har selve vandløbet en længde på ca. 160 km. Undervejs løber vandet igennem
adskillige søer omkring Skanderborg og Silkeborg. De fleste søer er naturlige, bortset fra Vestbirk
Søerne og Tange Sø, der er skabt af mennesker for ca. 100 år siden, for ved opstemning af åen at kunne
udnytte vandet til elproduktion på små vandkraftværker.
Undervejs modtager Gudenåen tilløb fra adskillige større og mindre vandløb. I alt er ca. 1.600 km
vandløb i Gudenåens vandsystem omfattet af de statslige vandområdeplaner, og Gudenåen afvander et
område på ca. 2.600 km2, svarende til ca. 10 % af hele Jyllands areal.
Tangeværket nær Bjerringbro blev anlagt i årene 1918-21. Med Tangeværkets etablering blev der anlagt
en ca. 800 m lang hoveddæmning på tværs af Gudenådalen. Dæmningen opstemmede Gudenåen i en
højde på ca. 10 meter, hvilket dannede Tange Sø.
For at få størst mulig udnyttelse af vandkraften til elproduktion på Tangeværket blev værket anlagt på
det sted i Gudenåen, hvor der var størst fald på vandløbet. Dette var dog samtidig også en strækning af
åen med gode gydepladser for bestandene af laksefisk som laks og havørreder samt formentlig også for
flod- og havlampret, der gyder på de samme stryg som laksefiskene.
Søens dannelse betød, at ca. 13 km af Gudenåens oprindelige hovedløb blev oversvømmet, og der blev
skabt en spærring, der forhindrer Gudenåens naturlige dyreliv i at vandre frit i åen og dens tilløb oven
for Tangeværket. Især fiskene kunne ikke længere få adgang til mange gyde- og opvækstområder. Få år
senere blev den sidste oprindelige laks fanget i Gudenåen, og siden er den oprindelige laksestamme
blevet betragtet som uddød /22/. Bestanden af havørreder i Gudenåen blev halveret som følge af
Tangeværkets etablering.
Gudenåens oprindelige laksestamme havde sine sidste gyde- og opvækstpladser på strækningen i
hovedløbet fra Resenbro (nedstrøms Silkeborg Langsø) til Tange og måske i Tange Å og Borre Å
/22/23/. At havørreden ikke uddøde i Gudenåen som laksen ved opførelsen af Tangeværket skyldes, at
havørred, modsat laks, er i stand til at gyde i tilløbene til Gudenåen nedstrøms Tange Sø. En
havørredbestand kunne således opretholdes gennem lokal gydning i disse tilløb.
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Allerede i sidste halvdel af 1800-tallet var der dog sket et fald i fiskeriet i Gudenåen /23/. Det kan bl.a.
forklares med et forudgående kraftigt overfiskeri og en uddybning af Gudenåen for at gøre pramfarten
mulig. Det betød, at der forsvandt flere store gydeområder for laksefisk, bl.a. på strækningen omkring
Bjerringbro.

Figur 1. Kort fra sidst i 1800-tallet, der viser Gudenåens forløb fra Kongensbro til Tange, før anlæggelsen af
Tange Sø.

I et forsøg på igen at skabe passage for fisk forbi Tangeværket er der igennem tiden opført fisketrapper
og andre tekniske anlæg. Men især på grund af utilstrækkelig vandgennemstrømning har ingen af
passagerne dog fungeret efter hensigten for laksefisk, og slet ikke for lampretter, da disse ikke vandrer
igennem fisketrapper.
Fra 1921 og frem til i dag er der fremstillet elektricitet på Tangeværket. Værket dækkede i 1920’erne
næsten en fjerdedel af hele Jyllands elforbrug. I 2016 producerede elværket ca. 14.000 MWh. Til
sammenligning kan én enkelt af de største havvindmøller i dag producere ca. 36.000 MWh årligt.
Tangeværkets elproduktionen har derfor i mange år kun haft lokal betydning og svarer i dag til mindre
end 0,3 ‰ af Danmarks elforbrug.
Tange Sø og området deromkring har i dag flere rekreative værdier. Der knytter sig kulturhistoriske
interesser til Tangeværket, hvis bygninger og dæmninger er omfattet af en bygningsfredning, særligt i
forhold til elektrificeringen og industrialiseringen i begyndelsen af 1900-tallet. Siden 1982 har der
2

eksisteret et el-museum i tilknytning til værket, som sammen med Tange Sø er et væsentligt turistmål i
området. Desuden er der knyttet rekreative interesser til selve søen i form af fiskeri, sejlads m.v.
Faunapassage og fiskebestande
I danske vandløb forekommer flere arter af vandrefisk (ørred, laks, snæbel, helt, ål, flodlampret,
havlampret, stavsild, majsild m.fl.), som i deres livscyklus har behov for at foretage vandringer i
vandløbene og imellem vandløbene og søer eller havet. Småfisk vandrer typisk fra vandløbene til havet
for at vokse op, og voksne fisk vandrer fra havet tilbage til vandløbene for at gyde, så ynglen kan vokse
op under mere beskyttede forhold i vandløbene. Spærringer i vandløbene, som ved Tangeværket og
Tange Sø, udgør derfor et problem for sådanne fiskearter.
Fisk kan ikke i tilstrækkeligt omfang passere turbineanlægget og opstemningen ved Tangeværket. Der
er lavet undersøgelser af den etablerede fisketrappes funktion /1/, der viser, at kun en mindre del af
laksefiskene og ingen lampretter passerer igennem trappen. Det skyldes bl.a. den ringe vandføring i
trappen på ca. 150 l/sek., svarende til ca. 0,7 % af Gudenåens middel-vandføring på ca. 21.000 l/sek.
(eller ca. 21 m3/sek.), der gør, at fisk, der naturligt følger hovedstrømmen i vandløbet, har svært ved at
finde vej igennem fisketrappen. En anden årsag er, at bl.a. lampretter stort set ikke benytter
fisketrapper, og at de derfor aldrig er fundet i fisketrappen ved Tange. Opstemningen ved Tangeværket
forhindrer således, grundet den dårligt fungerende fisketrappe, de fleste vandrefisk i at komme fra
havet og frem til gydepladserne i vandløbene oven for værket.
Opstuvningszonen i Tange Sø betyder desuden, at en meget stor del af de nedtrækkende småfisk på vej
til opvækst i havet forsvinder på deres vej igennem søen. Undersøgelser /2/3/4/5/ viser, at over 80 %
af de smolt (ørred- og lakse-ungfisk), der forsøger at vandre mod havet fra vandløbene oven for
Tangeværket, i søen ender som føde for fugle og rovfisk som gedder og aborrer, farer vild, eller ikke
overlever passagen af Tangeværkets vandkraftturbiner.
For at få selvreproducerende bestande af laksefisk i et vandløbssystem er det nødvendigt, at der er
tilstrækkelig passagemulighed for både optrækkende gydefisk fra havet og for nedtrækkende smolt på
vej til opvækstområderne i havet. En fisketrappe eller et stryg i den nedstrøms ende af en opstemmet
sø kan i bedste fald kun forbedre passagen for optrækkende gydefisk, men forbedrer ikke
passagemulighederne for nedtrækkende smolt væsentligt, hvorfor fiskene så stadig ikke kan
gennemføre deres naturlige livscyklus. Lignende problemstillinger må forventes for flod- og
havlampretter, der lige som laksefisk er afhængige af at vandre imellem gydeområderne i vandløb og
opvækstområderne i havet. Fisketrapper og andre passagetyper med en større opstrøms beliggende
opstemmet sø vurderes derfor ikke at opfylde vandområdeplanernes mål om kontinuitet i vandløb.
DTU Aqua har senest i 2015-17 /6/7/21/ konkluderet, at de nuværende passageforhold ved Tange Sø
medfører et brud på kontinuiteten i Gudenå og har vurderet, at de nuværende forhold ikke muliggør
selvreproducerende lakse- og havørredbestande opstrøms Tangeværket og Tange Sø og ikke vil sikre
grundlag for målopfyldelse af god økologisk tilstand ift. vandrammedirektivet i en række tilløb til
Gudenå mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.
For at kompensere for nedgangen i fiskebestandene ved anlæggelsen af Tangeværket og Tange Sø har
Gudenåcentralen, der driver værket, i mange år været pålagt at finansiere udsætning fisk, i form af
ørreder, i vandløbssystemet, hvorved der har kunnet opretholdes en vis fiskebestand i nogle af de
påvirkede vandløb.
Det har endvidere siden 1990’erne været forsøgt at genoprette og opretholde en laksebestand i
Gudenåen ved at udsætte opdrættede fisk. I starten var udsætningsmaterialet baseret på udenlandske
laksestammer fra bl.a. Skotland, men i dag udsættes kun danske fisk. Succesen har dog været
begrænset, da der er mangel på egnede levesteder for laks i vandløbene neden for Tangeværket og på
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grund af de ovennævnte dårlige passageforhold ved Tangeværket og Tange Sø. Gyde- og
opvækstområderne for den oprindelige Gudenålaks fandtes især i vandløbene oven for Tangeværket,
både i tilløbene og i den del af Gudenåens hovedløb, der i dag er oversvømmet af Tange Sø. Ser man
derfor på, hvor der siden starten af lakseudsætningerne er fundet lakseyngel fra gydning i
Gudenåsystemet, er det primært nedstrøms Tangeværket. Opstrøms Tangeværket er der fundet
lakseyngel få steder (https://kort/fiskepleje.dk). Der er ikke tale om selvreproducerende
laksebestande, da tilstedeværelsen af laks i Gudenåen i dag, er helt afhængig af lakseudsætningerne
nedstrøms Tangeværket.
Tangeværket og Tange Sø udgør den nederste spærring i Gudenåens hovedløb, og er den mest
betydende spærring for vandrefisk i Danmark. Opstrøms opstemningen findes således ca. 1.000 km
målsatte vandløb, svarende ca. 2/3 af alle de målsatte vandløb i Gudenåens vandsystem, hvoraf især
passagemulighederne til de ca. 350 km målsatte vandløb imellem Silkeborg og Tangeværket er
påvirket af spærringen.

Figur 2. Gudenåens afvandingsopland (rød) på ca. 2.600 km2 og Gudenåens hovedløb (blå) på ca. 160 km, fra
udspring ved Tinnet vest for Horsens til udløb i Randers Fjord. Øvrige målsatte vandløb i Gudenåens
vandsystem er vist med lilla streg.
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Figur 3. Oversigtskort over Tange Sø, med angivelse af Tangeværket, Ans-dæmningen og de større vandløb i
området.
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Figur 4. Lufttoto af Tangeværket, foråret 2020, med den eksisterende fisketrappe syd for værket.

EU-direktiver og vandområdeplaner
Flere af de i Danmark forekommende arter af vandrefisk er særligt beskyttede som såkaldte bilagsarter på EU’s Habitatdirektiv. Det gælder f.eks. laks, havlampret, flodlampret og stavsild. Flere af disse
fiskearter er desuden på udpegningsgrundlaget for nogle af Natura 2000-områderne i tilknytning til
Gudenåens vandsystem /8/. Bevaringsstatus for de fleste af disse særligt beskyttede fiskearter er i
Danmark vurderet som værende stærkt ugunstig.
I henhold til EU’s Vandrammedirektiv er udgangspunktet, at der skal være en fiskefauna i en række
vandløb med en artssammensætning og et omfang svarende til mindst god økologisk tilstand.
I basisanalysen for vandområdeplan for 2021-27 /9/ er vandløbenes tilstande for fisk i forhold til de
fastsatte miljømål vurderet. Vurderingen viser, at for de ca. 11.000 km målsatte vandløb i Danmark,
hvor fiskebestanden er undersøgt, er miljømålet for fisk opfyldt for ca. 30 % af de undersøgte vandløb.
For vandløbene i Gudenåens vandsystem neden for Tangeværket er det tilsvarende tal ca. 29 %, mens
det for den del af vandløbssystemet, der ligger imellem Silkeborg og Tangeværket, kun er ca. 12 % af de
undersøgte vandløb, der opfylder miljømålet for fisk. Det må antages, at tilstedeværelsen af
opstemningen ved Tangeværket udgør en væsentlig årsag til denne forskel.
6

Ud over krav om en tilstrækkelig fiskebestand i vandløbene er der i vandrammedirektivet og
vandområdeplanerne krav om, at der skal være tilstrækkelig faunapassage, også kaldet kontinuitet, i
vandløbene. Derfor opererer de statslige vandområdeplaner med en række kriterier for, hvornår
kontinuiteten betragtes som opfyldt /10/ (jf. boks 1).
•
•

Vandløbsbunden skal som udgangspunkt være ubrudt uden menneskeskabte niveauspring (styrt
m.v.) og med et fald så tæt på det for vandløbet naturlige som muligt.
Allerede anlagte omløbsstryg uden om opstemninger skal være udført sådan, at
o stryget er udført naturlignende med et fald, der så vidt muligt svarer til det naturlige for
stryg i vandløbet,
o opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfologiske ændringer (strøm,
dybde, substratforhold) på længere strækninger af vandløbet, og
o kravene til vandindtag opfylder Faunapassageudvalgets anbefalinger /11/ (bl.a. bør den
samlede reduktion af vandføringen i passagen i forhold til vandføringen opstrøms passagen
som udgangspunkt ikke overstige 50 %. af vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm),
og der skal samtidig altid opretholdes en minimumsvandføring i vandløbet på 50 % af Qmm).
Kravene kan i særlige tilfælde fraviges i vandløb med naturlig stor årsvariation i
vandføringen, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt i forhold til at sikre
kontinuiteten i det pågældende vandløb.

Traditionelle fisketrapper er som udgangspunkt vurderet ikke at opfylde ovenstående krav.
Boks 1: Vandområdeplanernes kriterier for kontinuitet i vandløb /10/.

Medianminimumsvandføringen (Qmm) i Gudenåen ved Tangeværket er vurderet til ca. 9.700 l/sek.,
svarende til 9,7 m3/sek. En passage, der opfylder ovenstående kriterier mht. vandføring, bør derfor
altid føre mindst 4.850 l/sek., svarende til 4,85 m3/sek., samt den yderligere del af vandføringen i
vandløbet der overstiger 9,7 m3/sek.
Som tidligere nævnt medførte den ca. 10 m høje opstemning af vandet ved Tangeværket en
oversvømmelse af ca. 13 km af Gudenåen. Det naturlige gennemsnitfald på denne strækning har derfor
oprindeligt været ca. 0,7-0,8 ‰.
Den seneste samlede vurdering af miljøtilstanden i selve Tange Sø er foretaget i forbindelse med
basisanalysen til vandområdeplaner for perioden 2021-2027 /9/, med flg. resultat:






Biologi:
•
Fisk: Høj økologisk tilstand
•
Fytoplankton: God økologisk tilstand
•
Makrofytter: God økologisk tilstand
Vandkemi:
•
Kemisk tilstand: Ikke god kemisk tilstand
•
Nationalt specifikke stoffer: Ikke god økologisk tilstand
Samlet tilstandsvurdering: Moderat økologisk tilstand

Med det foreliggende vidensgrundlag /25/26/ vurderes det ikke at være en hindring for opfyldelse af
vandområdeplanens miljømål for Tange Sø, hvis en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes
uden om søen igennem en faunapassage, og hvis søens vandstand og areal i den forbindelse reduceres
i mindre grad. Vandets opholdstid i søen vil blive længere, men til gengæld vil søen tilføres færre
næringsstoffer fra selve Gudenåen.
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Næringsstofbelastning af Randers Fjord
Gudenåens gennemløb af Tange Sø betyder, at vandkvaliteten i både søen og i Gudenåen neden for
Tangeværket forringes. Det skyldes, at åens næringsrige vand skaber en stor algeproduktion i søen, der
i perioder belaster både søen og den nedstrøms beliggende del af Gudenåen med organisk stof.
Tange Sø nedsætter dog samtidigt mængden af næringsstoffer, der udledes til Randers Fjord, da der
sker en omsætning af næringsstofferne i søen, så disse enten fordamper eller bundfældes. Hvis dele af
eller hele Gudenåens vandføring i fremtiden ledes uden om Tange Sø, eller hvis søen helt nedlægges,
vil en del af den omsætning af næringsstoffer, der forekommer i søen i dag, ikke længere kunne finde
sted.
Det er tidligere skønnet, at næringsstoftilførslen til Randers Fjord vil øges med 5-10 %, hvis Tange Sø
bliver nedlagt, eller hele Gudenåens vandføring bliver ledt uden om søen /14/. Hvis dette skal undgås,
er det nødvendigt at gennemføre kompenserende foranstaltninger i vandløbssystemet oven for
Randers Fjord.
Miljø- og Fødevareministeriet har i forbindelse med vandområdeplanerne for perioden 2015-21
vurderet, at der årligt tilbageholdes ca. 15 % af det tilførte kvælstof (N), svarende til ca. 180 tons
kvælstof, og 22 % af det tilførte fosfor (P), svarende til ca. 7 tons fosfor, ved Gudenåens passage af
Tange Sø under de nuværende forhold. Det er desuden vurderet /12/, at der kan iværksættes tiltag, der
reducerer mængden eller øger omsætningen af næringsstoffer i det vand, der kommer fra tilløb direkte
til søen. Dette vil kunne nedbringe behovet for kompenserende foranstaltninger betydeligt men ikke
helt fjerne behovet, såfremt der skal opnås fuld kompensation. Miljø- og Fødevareministeriet har
tidligere vurderet, at omkostningerne ved etablering af kompenserende foranstaltninger, f.eks. ved
etablering af vådområder, vil beløbe sig til ca. 31 mio. kr. (i 2020-tal), såfremt der samtidig
iværksættes tiltag til at reducere mængden eller øge omsætningen af næringsstoffer i det vand, der
kommer fra tilløb direkte til søen.
Forudsætningen for denne vurdering er et scenarium, hvor Tange Sø helt nedlægges og al
næringsstofomsætning og -tilbageholdelse i søen derfor ophører. Hvis der i stedet etableres en
løsningsmodel, hvor kun en del af søen nedlægges og/eller kun en delmængde af vandet ledes uden om
søen, vil omkostningerne til kompenserende foranstaltninger være mindre.
Frem mod offentliggørelsen af de næste statslige vandområdeplaner for perioden 2021-27 vil
næringsstofbalancen i Tange Sø blive genberegnet, så omfanget af og omkostningerne ved nødvendige
kompenserende foranstaltninger af hensyn til Randers Fjord kan fastlægges mere præcist, afhængigt af
den valgte løsningsmodel. Disse omkostninger skal tillægges omkostningerne ved etablering af selve
faunapassagen, som er angivet ved løsningsforslagene nedenfor.
Løsningsforslag
I årenes løb er der fremkommet adskillige løsningsforslag og varianter heraf til forbedring af
faunapassagen ved Tangeværket og Tange Sø. Nedenfor er på en kort og skematisk form beskrevet de
løsningsforslag, der findes i flg. rapporter og tekniske notater:
I.
II.
III.

”Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt”, 2002, rapport
udarbejdet af konsulentfirmaet Cowi for Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen,
Fødevareministeriet. /13/.
”Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage ved Tangeværket”, 2007,
rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Cowi for interesseorganisationen Danmarks
Naturfredningsforening. /14/.
”Omløb ved Tange Sø: kvælstoffjernelse ved model 11”, 2015, teknisk notat udarbejdet af
konsulentfirmaet Cowi for Naturstyrelsen. /15/.
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

”Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø”, 2016, rapport udarbejdet af
konsulentfirmaet Rambøll for Favrskov, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner. /16/.
”Tangestryget en kompromisløsning”, 2018, rapport udarbejdet af konsulentfirmaet
Waterframe for interesseorganisationen Foreningen til bevarelse af Tange Sø. /17/.
”Gudenåen efter nedlæggelsen af Tange sø - Del 2”, 2014, rapport udarbejdet af
interesseorganisationen Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø. /18/.
”Den 4. løsning for Tange Sø-problematikken”, 2020, teknisk notat udarbejdet af geolog Bo
Michael Frankø (privatperson). /19/.
”Omløb ved Tange Sø: Kvælstoffjernelse ved variationer af model 4”, 2014, teknisk notat
udarbejdet af Cowi for Aage V. Jensen Naturfond. /12/.
”Vedr. løsninger vedr. Tange sø. Nyt og bedre forslag end de hidtil diskuterede”, 2020,
teknisk notat udarbejdet af Alfred Borg/Lokal DN-gruppe. /24/.

Der er forskel på, hvor detaljeret de enkelte løsningsforslag er gennemarbejdede, men de kan alle
opdeles i 4 hovedtyper:
•
•
•
•

Lange omløb, hvor en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes uden om Tangeværket og
uden om hovedparten af eller hele Tange Sø, evt. med en delvis reduktion af søarealet.
Mellemlange omløb, hvor en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes uden om
Tangeværket og uden om en del af Tange Sø.
Korte omløb, hvor en større eller mindre del af Gudenåens vand ledes uden om Tangeværket, men
ikke uden om Tange Sø. Søen bevares som nu.
Genopretning af Gudenåens oprindelige forløb og dermed tømning af Tange Sø.

I det omfang, der er beregnet økonomi på de enkelte løsningsforslag, er priserne forsøgt fremskrevet til
2020-priser ved anvendelse af omkostningsindeks for jordarbejde fra Danmarks Statistik /20/, idet
det antages, at langt hovedparten af anlægsarbejdet vil være jordarbejde. Inden det besluttes at gå
videre med et eller flere løsningsforslag, bør der foretages en mere detaljeret genberegning af
økonomien.
Beskrivelse af de enkelte løsningsforslag
I skemaerne herunder henviser ”Løsning ID” med romertal til de rapporter og tekniske notater, der er
nævnt ovenfor. Dernæst angives i parentes den nummerering m.m. af de forskellige løsningsforslag,
der evt. er anvendt i den enkelte publikation.
For de enkelte løsningsforslag er det angivet, om dette vil give forbedret passage til Tange Å og andre
mindre tilløb til Tange Sø, om der fortsat vil være en stuvezone opstrøms passagen, om faldet i
omløbet vurderes passabelt, om der vil være mulighed for gydning og yngelopvækst for laksefisk og
lampretter i omløbet, hvorvidt der umiddelbart sker forøget næringsstofbelastning af Randers Fjord,
samt om der sker en påvirkning af søfladen.
For de omløb eller delstrækninger heraf, hvor faldet nogenlunde svarer til Gudenåens naturlige fald på
0,7-0,8 ‰ på denne strækning, vil der være mulighed for gydning og yngelopvækst for laksefisk og
lampretter i selve omløbet, hvilket delvist kompenserer for de oprindelige gydeområder der i dag er
oversvømmet af Tange sø. Flere løsningsmodeller indebærer dog, at en større eller mindre
delstrækning af faunapassagen udformes som et stryg med et fald på op til 5 ‰. Det vurderes, at laks
og havørred vil kunne passere et sådant stryg, men at vandhastigheden i selve stryget vil reducere
mulighederne for, at der kan foregå succesfuld gydning og yngelopvækst på delstrækningen, herunder
af lampretter /6/7/21/.
Desuden er der ved løsningsforslagene angivet et resumé af en evt. fiskebiologisk vurdering fra
Danmarks Fiskeriundersøgelser eller DTU Aqua, af mulighederne for passage og etablering af
selvreproducerende fiskebestande /6/7/21/27/28/29/30/31/32/33/34/.
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Det skal desuden nævnes, at de fleste af de løsningsforslag, der helt eller delvist bevarer Tange sø og
forbedrer fiskepassagen til selve Gudenåen og tilløbene hertil opstrøms for søen, ikke forbedrer
passageforholdene til Tange Å, der tilløber Tange Søs nordlige ende fra vest. Tange Ås vandsystem
består af ca. 62 km målsatte vandløb.
Det samme gælder for en række mindre tilløb direkte til Tange Sø, bl.a. Ans Bæk, Naderup Bæk, Afløb
fra Ormstrup Sø og Skelbæk. Disse omfatter sammenlagt ca. 11 km målsatte vandløb.
Vælges det et gennemføre et af disse løsningsforslag, vil det være nødvendigt at anvende
undtagelsesbestemmelser eller lempede miljømål for fisk i disse vandløb.
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Lange omløb – 7 løsningsforslag
Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 1)
Langt omløb
/13/
Langt omløb fra Kongensbro langs nord- og østsiden af Tange Sø med
udløb nedstrøms Tangeværket. Naturligt fald på hele strækningen på
gennemsnitligt 0,7 ‰ (0,7 m pr. km). Omløbet udformes “naturligt” med
vekslende bundforhold og vanddybde. Afsluttes uden stryg. Nær
Kongensbro vil indløbet fra Gudenåen til det nye omløb blive udført som
en afgrening på åen. Der vil være en naturlig sammenhæng mellem
variationen i vandstand og vandføring i Gudenåen og i omløbet.
Vandspejl/areal for Tange Sø ændres ikke.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /27/

MST vurdering af passage

Model 1A: 175 Model 1B: 188 Model 1C: 252
Model 1A: 260 Model 1B: 280 Model 1C: 375
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Model 1C sikrer tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø,
samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret. Det er usikkert om
model 1A og 1B sikrer tilstrækkelig passage pga. reduceret vandmængde
i omløbet.
Kun model 1C sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 2)
Langt omløb
/13/
Langt omløb fra Kongensbro langs nord- og østsiden af Tange Sø med
udløb nedstrøms Tangeværket. Bortset fra det afsluttende stryg har
omløbet et udjævnet fald på hele strækningen på gennemsnitligt 0,3
‰, hvilket svarer til 0,3 m pr. km. Omløbet udformes “naturligt” med
vekslende bundforhold og vanddybde. Afsluttes med et stryg med et
fald på ca. 5 ‰. Nær Kongensbro vil indløbet fra Gudenåen til det nye
omløb blive etableret som en afgrening på åen. Der vil være en naturlig
sammenhæng mellem variationen i vandstand og vandføring i
Gudenåen og omløbet. Vandspejl/areal for Tange Sø ændres ikke.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /28/

MST vurdering af passage

Model 2A: 130 Model 2B: 135 Model 2C: 199
Model 2A: 193 Model 2B: 201 Model 2C: 296
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Model 2C sikrer tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø,
samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret. Det er usikkert om
model 2A og 2B sikrer tilstrækkelig passage pga. reduceret
vandmængde i omløbet.
Kun model 2C sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 9)
Langt omløb
/13/
Langt omløb med sænkning af hele søfladen og etablering af et nyt
omløb fra Borre Å langs nord- og østsiden af Tange Sø med udløb
nedstrøms Tangeværket. Omløbet er lagt med naturligt fald på hele
strækningen, og faldet er gennemsnitligt ca. 0,8 ‰ (0,8 m pr. km).
Omløbet udformes “naturligt” med vekslende bundforhold og
vanddybde. Indløbet fra Gudenåen til det nye omløb sker ved Borre Å i
form af en afgrening på åen. Når vandstanden samtidig sænkes i Tange
Sø, vil vandføringen i det nye omløb variere naturligt med vandstanden
og dermed vandføringen i Gudenåen. Vandspejlet i Tange Sø sænkes
med 45 cm. Det vanddækkede areal reduceres med ca. 30 ha.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /34/

MST vurdering af passage

Model 9A: 155 Model 9B: 175 Model 9C: 240
Model 9A: 230 Model 9B: 260 Model 9C: 357
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Model 9C sikrer tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø,
samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret. Det er usikkert om
model 9A og 9B sikrer tilstrækkelig passage pga. reduceret vandmængde
i omløbet.
Model 9C sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

IV (Model E)
Langt omløb
/16/
Langt omløbsstryg med et nyt forløb af Gudenåen fra Borre Å, som
forløber nord for Tange Sø til udløb neden for Tangeværket. Tange Sø –
uændret i størrelse, men med øget variation i vandspejl. 11 km nyt
forløb. Bundbredde 40-50 m. Naturligt fald på 0,8 ‰. Vandfordeling
imellem Tange Sø (10 %) – Gudenå (90 %)
Mindst 17,3 m3/sek., svarende til mindst 85 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2016) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /7/

MST vurdering af passage

248
261
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Sikrer fri op- og nedstrøms passage. Model E vil med stor sandsynlighed,
kunne sikre en selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms
Tange Sø, samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret.
Model E sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2014) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage

VI (Scenario B)
Langt omløb
/18/
Identisk med II (Model 10), se beskrivelsen af denne, bortset fra at en
mindre del af Tange Sø bevares på vestsiden af Gudenåen. Det antages,
at der mellem den reetablerede Gudenå og søen etableres et bakket
landskab, der adskiller de to vandsystemer, dog således at Tange Å
forbinder de to. Tange sø vil nu dække et areal på ca. 200 ha med en
længde af søen på ca. 4,5 - 5 km.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

Ikke vurderet
Kan ikke vurderes
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord:
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Ikke vurderet
Scenario B sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø. Der forligger ingen økonomiske
beregninger.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2016) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage

VI (Scenario C)
Langt omløb
/18/
Stort set identisk med II (Model 10), se beskrivelsen af denne, bortset
fra at en del af Tange Sø bevares på vestsiden af Gudenåen og en
mindre strækning af den oprindelige Gudenå omlægges. 95 % af
Gudenåen reetableres. Dette scenario bevarer ca. 240 ha af Tange sø
med en sølængde i fugleflugtslinje på ca. 5-6 km, og omfatter området
fra Tange by til broen i Ans.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

Ikke vurderet
Kan ikke vurderes
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord:
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Ikke vurderet
Scenario C sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø. Der forligger ingen økonomiske
beregninger.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2020) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage

VII (Den 4. løsning)
Langt omløb
/19/
Gudenåen bringes tilbage i det tidligere forløb inden for arealer, der i
dag rummes af Tange Sø. På størstedelen lægges åen tilbage i det
oprindelige forløb og på mindre delstrækninger foretages justeringer.
På vestsiden af den eksisterende Tange Sø etableres op til 6 mindre
sammenhængende søer med arealer på 20-30 ha og et samlet søareal
på ca. 150 ha. Søerne etableres ved at sænke vandstanden i den
eksisterende Tange Sø. Herefter graver man de kommende søarealer
dybere. De opgravede materialer består af sand og grus som placeres i
et dige som den østligste afgrænsning af de mindre søer. I den
nordligste sø løber Tange Å ind i søen, og der er kontakt mellem alle
søerne med kanaler mod syd.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

40
40 Prisoverslaget bør revurderes
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Ikke vurderet
Den 4. løsning sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø. Det foreliggende økonomiske
overslag vurderes at være væsentligt for lavt.
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Mellemlange omløb – 11 løsningsforslag
Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 4)
Mellemlangt omløb
/13/
Mellemlangt omløb ud for Ans langs østsiden af Tange Sø med udløb
nedstrøms Tangeværket. Omløbet vil have et udjævnet fald på
gennemsnitligt 0,3 ‰ (0,3 m pr. km) og afsluttes med langt stryg anlagt
med 5 ‰ (5 m pr. km). Omløbet begynder ved Ansdæmningen. Der er
forudsat en vandspejlsvariation på op til 40 cm i Tange Sø for at sikre en
naturlig variation i omløbets vandføring. Et alternativ er at lade indløbet
starte i et indsnævret profil på Tange Sø, så vandspejlet i søen kan
holdes konstant svarende til det nuværende niveau. Dette vil dog få
konsekvenser i form af periodisk forhøjede vandstande i den østlige del
af Tange Sø/Gudenåen opstrøms Ans-dæmningen.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /6/

MST vurdering af passage

Model 4A: 40 Model 4B: 47 Model 4C: 61
Model 4A: 59 Model 4B: 70 Model 4C: 91
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Modellen sikrer ikke tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø
pga. fortsat betydelig smolt-dødelighed evt. kombineret med reduceret
vandmængde i omløbet.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 5)
Mellemlangt omløb
/13/
Mellemlangt omløb, der starter ud for Ans. Omløbet ligger delvist i den
nuværende Tange Sø og langs østsiden af Tange Sø. Omløbet etableres
med et naturligt fald på 0,8 ‰ (0,8 m pr. km) og afsluttes med et stryg,
som anlægges med et fald på ca. 5 ‰ (5 m pr. km). Vandspejlet i Tange
Sø sænkes med ca. 75 cm fra kote 13,55 til en middelkote på 12,80.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /31/

MST vurdering af passage

Model 5A: 41 Model 5B: 51 Model 5C: 64
Model 5A: 61 Model 5B: 76 Model 5C: 95
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Kun model 5C sikrer tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø,
samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret. Dette sikres ikke ved
model 5A og 5B pga. reduceret vandmængde i omløbet og fortsat
betydelig smolt-dødelighed.
Kun model 5C sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 6)
Mellemlangt omløb
/13/
Mellemlangt omløb, der starter ud for Ans. Omløbet ligger delvist i den
nuværende Tange Sø og langs østsiden af Tange Sø. Omløbet etableres
med et udjævnet fald på 0,3 ‰ og afsluttes med et stryg, som anlægges
med et fald på ca. 5 ‰ (5 m pr. km). Vandspejlet i Tange Sø sænkes med
ca. 75 cm fra kote 13,55 til en middelkote på 12,80.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /32/

MST vurdering af passage

Model 6A: 41 Model 6B: 49 Model 6C: 61
Model 6A: 61 Model 6B: 73 Model 6C: 91
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Kun model 6C sikrer tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø,
samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret. Dette sikres ikke ved
model 6A og 6B pga. reduceret vandmængde i omløbet og fortsat
betydelig smolt-dødelighed.
Kun model 6C sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering /6/33/

MST vurdering af passage

I (Model 7)
Mellemlangt omløb
/13/
Mellemlangt omløb fra en ny dæmning øst for Ans. Hele omløbet
etableres med et udjævnet fald på 0,3 ‰ (0,3 m pr. km) og afsluttes
med et stryg anlagt med 5 ‰ (5 m pr. km). Der er mulighed for at
etablere model 7 med naturligt fald, hvilket dog vil øge de samlede
anlægsudgifter. Oven for den nye dæmning genskabes ca. 6 km af den
oprindelige Gudenå, ved at vandspejlet sænkes. Åen vil her fremstå som
den oprindelige Gudenå. Tange Sø vil i denne model ikke modtage noget
vand fra Gudenåen, og vandføringen i det nye omløb vil svare
fuldstændigt til afstrømningen i Gudenåen. Derved er hele Gudenåen
lagt uden om Tange Sø. Det vanddækkede søareal reduceres med ca. 30
ha.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

122
181
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Sikrer fri op- og nedstrøms passage. Model 7 vil med stor sandsynlighed,
kunne sikre en selvreproducerende havørred- og lakse-bestand
opstrøms Tange Sø, samt tilstrækkelig passage for flod- og havlampret.
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse se for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2006) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /6//

MST vurdering af passage

II (Model 11)
Mellemlangt omløb
/14/
Mellemlangt omløb fra Ans-dæmningen til Tange med udjævnet fald på
0,3 ‰ (0,3 m pr. km). Omløbet afsluttes med et stryg med et fald på 5
‰. Der er mulighed for at etablere model 11 med naturligt fald, hvilket
dog vil øge de samlede anlægsudgifter. Oven for Ans genskabes ca. 7,5
km af den oprindelige Gudenå, ved at vandspejlet sænkes. Model 11 er
kun skitseret for Gudenåens fulde vandføring, idet åen ledes til omløbet
gennem det eksisterende broslug i Ansdæmningen. Tange Sø vil i denne
model ikke modtage noget vand fra Gudenåen, og vandføringen i det
nye omløb vil svare fuldstændigt til afstrømningen i Gudenåen. Derved
er hele Gudenåen lagt uden om Tange Sø. Tange Sø erstattes af en
retableret Gudenå oven for Ansdæmningen. Det vanddækkede areal
reduceres med ca. 50 ha.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

105
136
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Sikrer fri op- og nedstrøms passage. Model 11 vil med stor
sandsynlighed, kunne sikre en selvreproducerende havørred- og laksebestand opstrøms Tange Sø, samt tilstrækkelig passage for flod- og
havlampret.
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2006) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /6/

MST vurdering af passage

III (Modificeret model 11)
Mellemlangt omløb
/15/
Identisk med II (Model 11), se beskrivelsen af denne, bortset fra, at ved
den modificerede model 11 afbrydes det nuværende udløb ved
Tangeværket helt, og der etableres et nyt udløb fra søen ved Ans,
således at strømretningen i søen vendes. Herved sikres, at vandet fra
Tange Å opblandes i hele søvolumenet. I denne model kan der således
forventes en stor omsætning af kvælstof fra Tange Å og bidraget fra det
naturlige opland.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

105
136
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Sikrer fri op- og nedstrøms passage. Modificeret model 11 vil med stor
sandsynlighed, kunne sikre en selvreproducerende havørred- og laksebestand opstrøms Tange Sø, samt tilstrækkelig passage for flod- og
havlampret.
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.

23

Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2016) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /7/21/

MST vurdering af passage

IV (Model A)
Mellemlangt omløb
/16/
Nyt forløb af Gudenåen øst om Tange Sø med genskabelse af 6 km af
ådalen. Tange Sø reduceres i areal. Vandspejlet forbliver uændret med
lille variation. 7,5 km nyt forløb + 6 km restaureret forløb. Bundbredde
40-50 m. Fald 0,8 ‰. Ingen vandfordeling. Tange Sø reduceres i
størrelse fra ca. 541 ha til 470 ha og reduceres således med ca. 13 %.
Den del af Tange Sø, som forsvinder, er den østlige smalle del op mod
Kongensbro. Da det nye forløb af Gudenåen og Tange Sø adskilles fysisk,
kan vandstanden i Tange Sø bevares i det nuværende vandspejl i ca.
kote 13,50 m.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

160
169
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Sikrer fri op- og nedstrøms passage. Model A vil med stor
sandsynlighed, kunne sikre en selvreproducerende havørred- og laksebestand opstrøms Tange Sø, samt tilstrækkelig passage for flod- og
havlampret.
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen. Modellen sikrer ikke grundlag for målopfyldelse for Tange Å
og andre mindre tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

IV (Model B)
Mellemlangt omløb
/16/
Mellemlangt omløbsstryg med indløb ved Ans dæmningen øst om Tange
Sø/Tangeværket. Tange Sø – uændret i størrelse men med øget variation
i vandspejl. 6 km nyt forløb. Bundbredde på ca. 40-50 m. 0,3-0,8 ‰ fald,
dog ca. 5 ‰ på sidste 1 km. Der vil ske en fordeling af Gudenåens
vandføring imellem omløbet og Tange Sø. Vandspejlet i søen vil kunne
variere med op til 40 cm.
Mindst 16,5 m3/sek., svarende til mindst 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2016) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /7/

MST vurdering af passage

75
79
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Sikrer fri opstrøms passage. Sikrer ikke fri nedstrøms passage. Model B
vil med stor sandsynlighed, ikke kunne sikre en selvreproducerende
havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø pga. en fortsat betydelig
smolt-dødelighed.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

IV (Model D)
Mellemlangt omløb
/16/
Mellemlangt omløbsstryg med indløb nord for Ans og et forløb vest om
Tangeværket. Tange Sø vil være uændret i størrelse men med øget
variation i vandspejl. 9 km nyt forløb. Bundbredde på ca. 40 m. 1 ‰
fald. Der vil ske en fordeling af Gudenåens vandføring imellem omløbet
og Tange Sø. Vandspejlet i søen vil kunne variere med op til 40 cm.
Mindst 16,5 m3/sek., svarende til mindst 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2016) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /7/

MST vurdering af passage

298
314
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Sikrer fri opstrøms passage. Sikrer ikke fri nedstrøms passage. Model D
vil med stor sandsynlighed, ikke kunne sikre en selvreproducerende
havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø pga. en fortsat betydelig
smolt-dødelighed.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

VIII (Model 4D)
Mellemlangt omløb
/12/
Mellemlangt omløb ud for Ans langs østsiden af Tange Sø med udløb
nedstrøms Tangeværket. Omløbet vil have et udjævnet fald på
gennemsnitligt 0,3 ‰ (0,3 m pr. km) og afsluttes med langt stryg anlagt
med 5 ‰ (5 m pr. km). Omløbet begynder ved Ansdæmningen. Der er
forudsat en vandspejlsvariation på op til 40 cm i Tange Sø for at sikre en
naturlig variation i omløbets vandføring. Et alternativ er at lade indløbet
starte i et indsnævret profil på Tange Sø, så vandspejlet i søen kan
holdes konstant svarende til det nuværende niveau. Dette vil dog få
konsekvenser i form af periodisk forhøjede vandstande i den østlige del
af Tange Sø/Gudenåen opstrøms Ans-dæmningen.
Middelvandføring i omløbet på 16 m3/sek., svarende til ca. 78 % af den
samlede middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /6/

MST vurdering af passage

61
91
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Nej
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Sikrer fri opstrøms passage. Sikrer ikke fri nedstrøms passage. Model 4D
vil med stor sandsynlighed ikke kunne sikre en selvreproducerende
havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø pga. en fortsat betydelig
smolt-dødelighed.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2020) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage

IX
Mellemlangt omløb
/24/
Fra Ans Bro og til Tangeværket adskilles Gudenåen fra Tange Sø ved en
dæmning i søen langs østsiden. Desuden ledes Tange Å uden om søen
og nord om Tangeværket, hvor den løber sammen med Gudenåen.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

Ikke vurderet
Kan ikke vurderes
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Ikke vurderet
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Tange Å, men ikke for Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø. Der vil
fortsat være et betydeligt smolttab. Der foreligger ingen vurdering af
maksimalt fald i passagen. Der foreligger ingen økonomiske
beregninger.
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Korte omløb – 4 løsningsforslag
Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 3)
Kort omløb
/13/
Kort omløb, som starter fra nordøstsiden af Tange Sø med udløb neden
for Tangeværket. Omløbet etableres med et fald på ca. 4 ‰. Stryget
starter ved Tange Søs nordøstlige hjørne. For at sikre en naturlig
variation af vandføringen i omløbet er det nødvendigt at styre
vandspejlet i Tange Sø, så der opnås en vandspejlsvariation på ca. 40 cm.
Indløbet fra Tange Sø til omløbet vil blive etableret i form af et 150 m
langt indløbsprofil, som sikrer det rette forhold mellem vandføring i
omløbet og vandstanden i Tange Sø.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /29/

MST vurdering af passage

Model 3A: 31,1 Model 3B: 32,4 Model 3C: 50,8
Model 3A: 46,2 Model 3B: 48,2 Model 3C: 75,5
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Nej
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Nej
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Modellen sikrer ikke tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø pga.
fortsat betydelig smolt-dødelighed evt. kombineret med reduceret
vandmængde i omløbet.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

I (Model 3.1)
Kort omløb
/13/
Kort omløb, som starter fra nordøstsiden af Tange Sø med udløb neden
for Tangeværket. Omløbet etableres med et fald på ca. 10 ‰. Stryget
starter ved Tange Søs nordøstlige hjørne. For at sikre en naturlig
variation af vandføringen i omløbet er det nødvendigt at styre
vandspejlet i Tange Sø, så der opnås en vandspejlsvariation på ca. 40 cm.
Indløbet fra Tange Sø til omløbet vil blive etableret i form af et 150 m
langt indløbsprofil, som sikrer det rette forhold mellem vandføring i
omløbet og vandstanden i Tange Sø.
3 varianter (A, B og C) med middelvandføring i omløbet på hhv. 4,2, 5,8
og 16,5 m3/sek., svarende til hhv. ca. 20, 30 og 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2002) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU vurdering /29/

MST vurdering af passage

Model 3.1A: 10 Model 3.1B: 11,2 Model 3.1C: 17,4
Model 3.1A: 15 Model 3.1B: 16,7 Model 3.1C: 25,9
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Nej
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Nej
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Nej
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Modellen sikrer ikke tilstrækkelig op- og nedstrøms passage og en
selvreproducerende havørred- og lakse-bestand opstrøms Tange Sø pga.
fortsat betydelig smolt-dødelighed evt. kombineret med reduceret
vandmængde i omløbet.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter

IV (Model C)
Kort omløb
/16/
Kort omløbsstryg i nordenden af Tange Sø. Tange Sø vil være uændret i
størrelse men med øget variation i vandspejl. 3,5 km nyt forløb.
Bundbredde på ca. 30-40 m. 2,6 ‰ fald. Der vil ske en fordeling af
Gudenåens vandføring imellem omløbet og Tange Sø. Vandspejlet i søen
vil kunne variere med op til 40 cm.
Mindst 16,5 m3/sek., svarende til mindst 80 % af den samlede
middelvandføring.

Oversigtskort

Pris oprindelig (2016) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DTU-Aqua vurdering /7/

MST vurdering af passage

94
99
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Nej
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Nej
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Sikrer ikke fri op- og nedstrøms passage. Model C vil med stor
sandsynlighed ikke kunne sikre en selvreproducerende havørred- og
lakse-bestand opstrøms Tange Sø, især pga. fortsat betydelig smoltdødelighed.
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2018) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage

V (Tangestryget)
Kort omløb
/17/
Etablering af op imod 2.400 m langt omløb i parken nord for dæmningen.
Omløbet vil blive 4-8 m bredt og få en hældning på 4 ‰. I forbindelse
med omløbsstryget etableres et skråtstillet ledegitter i indløbskanalen
oven for Tangeværket. Formålet er at få fisk der trækker nedstrøms, ledt
over i omløbsstryget.
1,5 m3/sek. svarende til ca. 7,5 % af den samlede middelvandføring.

Ikke vurderet
Kan ikke vurderes
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Ja
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Nej
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Nej
Påvirkning af sø-fladen: Nej
Ikke vurderet
Modellen sikrer ikke passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø, da der fortsat vil være et
betydeligt smolttab og da der er for lille vandmængde i omløbet. Der
foreligger ingen økonomiske beregninger.
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Genopretning af Gudenåens oprindelige forløb – 2 løsningsforslag
Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse

Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

Pris oprindelig (2006) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage

II (Model 10)
Genopretning af Gudenåens oprindelige forløb
/14/
Denne model omfatter restaurering af det oprindelige Gudenå-løb på
strækningen, der i dag er dækket af søens vandspejl. Frislusen
ombygges, der gennemføres etapevis tømning af søen, og Gudenåen,
Tange Å samt øvrige sidetilløb restaureres. Gudenåen føres tilbage til det
oprindelige tracé fra Borre Å til Tange. Åen vil have et gennemsnitligt
fald på 0,7 ‰ (0,7 m pr. km). Strækninger med gydebanker vil have
stejlere fald. Ved Tange føres åen gennem frislusen til det oprindelige
tracé. Gydebanker mellem Borre Å og Ans, der tidligere var et vigtigt
gydeområde for Gudenålaksen, retableres. Ådalen genskabes og dermed
et område med særegen og værdifuld dansk natur. Søsediment
bestående af silt og sand blotlægges. De største mængder findes i det
oprindelige åleje, der oprenses. Sedimentet afvandes i bassiner og
deponeres lokalt. Med tiden vil disse afvandingsbassiner fremstå som
lave forhøjninger på 1 og 1,5 m i ådalen. Tange Sø nedlægges. Identisk
med VI (Scenario A).
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

145
187
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Ikke vurderet
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.
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Løsning ID
Type
Reference
Kort beskrivelse
Middelvandføring/varianter
Oversigtskort

VI (Scenario A)
Genopretning af Gudenåens oprindelige forløb
/18/
Identisk med II (Model 10), se beskrivelsen af denne.
20,4 m3/sek. svarende til 100 % af den samlede middelvandføring.

Pris oprindelig (2006) mio. kr.
Pris fremskrevet til 2020 mio. kr.
Faktorer af betydning for
faunapassagen og særlige
karakteristika

145
187
Forbedret passage til Tange Å m.fl.: Ja
Stuvezone opstrøms passagen: Nej
Passabelt fald: Ja
Mulighed for gydning og yngelopvækst i omløbet: Ja
Medfører forøget næringsstofbelastning til Randers Fjord: Ja
Påvirkning af sø-fladen: Ja
Ikke vurderet
Modellen sikrer passage der danner grundlag for målopfyldelse for
Gudenåen og øvrige tilløb til Tange Sø.

DFU/DTU-Aqua vurdering
MST vurdering af passage
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Sammenfatning
Oplysninger for de ovenfor beskrevne løsningsforslag er sammenfattet i nedenstående tabel 1.
Vurderinger foretaget af Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) og DTU Aqua
/6/7/21/27/28/29/30/31/32/33/34/ konkluderer, at de korte omløbsstryg ikke vil give mulighed for
selvreproducerende fiskebestande og god økologisk tilstand for fisk i forhold til vandrammedirektivet
og vandområdeplanernes tilstandskrav. DTU Aqua vurderer desuden, at de visse af de mellemlange
omløbsstryg med stor sandsynlighed ikke vil give mulighed for selvreproducerende lakse- og
ørredbestande i Gudenåen opstrøms Tangeværket og Tange Sø, da dødeligheden for ungfisk (smolt) af
laks og havørred i den tilbageværende del af Tange Sø, som fiskene skal passere, sandsynligvis stadig
vil være for høj.
Et groft og til 2020 fremskrevet skøn over omkostningerne til etablering af en tilstrækkelig
passageløsning er vurderet til 91-375 mio. kr.
Hertil kommer omkostninger til etablering af kompenserende foranstaltninger for at undgå forøget
næringsstofbelastning af Randers Fjord. Disse omkostninger skal genberegnes med opdaterede data
og afhænger desuden af den valgte løsningsmodel.
På grundlag af de foreliggende oplysninger er det Miljøstyrelsens vurdering at følgende
løsningsmodeller vil kunne sikre grundlag for opnåelse af fisketætheder og -arter svarende til god
økologisk tilstand i vandløb opstrøms Tange Sø:
Type

Lange omløb

Mellemlange omløb

Genopretning af Gudenåens oprindelige forløb

Løsning ID
I (Model 1C)*
I (Model 2C)*
I (Model 9C)*
IV (Model E)*
VI (Scenario B)*
VI (Scenario C)*
VII (Den 4. løsning)*
I (Model 5C)*
I (Model 6C)*
I (Model 7)*
II (Model 11)*
III (Modificeret model 11)*
IV (Model A)*
II (Model 10)
VI (Scenario A)

Pris 2020 (mio. kr.)
375
296
357
261
Ikke oplyst
Ikke oplyst
40**
95
91
181
136
136
169
187
187

* Løsningen forbedrer ikke passageforholdene til Tange Å og øvrige mindre tilløb til Tange sø.
** Prisoverslaget vurderes at være væsentligt for lavt.

35

Tabel 1. Oversigt over de behandlede løsningsforslag med angivelse af faktorer af betydning for faunapassagen og særlige karakteristika, vurdering ift. vandområdeplanernes retningslinjer for kontinuitet, Danmarks Fiskeriundersøgelsers
(DFU)/DTU Aquas vurdering af mulighederne for tilstrækkelig fiskepassage og etablering af selvreproducerende fiskebestande, Miljøstyrelsens vurdering af grundlag for målopfyldelse mht. fisk samt 2020 prisoverslag.
Noter:
[1] Prisoverslaget vurderes at være væsentligt for lavt.
[2] Passagen fører 100 % af den samlede vandføring.
[3] Vurderet ift. en Qmm på 4,85 m3/sek., svarende til 4.850 l/sek.
[4] Vurderet ift. et naturligt gennemsnitsfald i Gudenå på 0,7-0,8 ‰ og erfaringer fra andre vandløb.
[5] Ingen forbedret passage til Tange Å og øvrige mindre tilløb til Tange Sø.
[6] Løsningen medfører behov for kompenserende foranstaltninger mod forøget næringsstofbelastning af Tange Sø.
[7] For de lange og mellemlange omløb forekommer det maksimale fald kun på en mindre delstrækning af omløbet.
[8] Gydning og yngelopvækst vil ikke være muligt for den delstrækning af passagen der har et fald over ca. 1 ‰.

36

Referencer
/1/ WaterFrame 2014. Fiskepassager i Tangetrappen 2012-2013. Rapport til Gudenaacentralen.
http://gudenaacentralen.dk/wp-content/uploads/2017/06/Fiskepassager-i-Tangetrappen2012-2013-1.pdf
/2/ Jepsen N., Aarestrup K., Økland F. & Rasmussen G. 1998. Survival of radiotagged Atlantic
salmon (Salmo salar L.) – and trout (Salmo trutta L.) smolts passing a reservoir during
seaward migration. Hydrobiologia May 1998, 371:347
/3/ WaterFrame 2005. Smoltens passage forbi Tange, 2005. Rapport udarbejdet for
Gudenaacentralen.
http://easytell.dk/log/datafiles/3083/41902-smoltenspassage.pdf
/4/ Aarestrup K., Koed A. & Møller Olesen T. 2006. Nedstrøms vandring og opstemninger. Fisk &
Hav 60: 54-62.
/5/ Pedersen M., Jepsen N., Aarestrup K., Koed A., Pedersen S. & Økland F. 2011. Loss of European
silver eel passing a hydropower station. J. Appl. Ichthyol. 2011: 1–5.
/6/ DTU Aqua/Koed, A. 2015. Vurdering af tre modeller for etablering af selvreproducerende
fiskebestande i Gudenåen ovenfor Tangeværket og Tange Sø, med fokus på laks, havørred, ål
og flod- og havlampret. Notat udarbejdet til Naturstyrelsen.
/7/ DTU Aqua/Koed, A. 2016. Fiskebiologisk vurdering af fem modeller for den fremtidige
faunapassage af Gudenåen ved Tange Sø (beskrevet af Rambøll 2016) med fokus på laks og
havørred. Notat udarbejdet til Viborg, Favrskov, Silkeborg og Randers kommuner.
/8/ Udpegningsgrundlag for Natura-2000 områderne: https://mst.dk/natur-vand/natur/natura2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
/9/ Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-27: https://mst.dk/naturvand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/basisanalyse-forvandomraadeplaner-2021-2027/
/10/ Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. 2019. Retningslinjer for udarbejdelse af
basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027.
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-144-4.pdf
/11/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, de jyske amter, Danmarks Fiskeriundersøgelser,
Dansk Dambrugerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. 2004. Faunapassageudvalget,
Samlerapport - Sammenfatning af delrapport 1 – 4.
http://www.fiskepleje.dk//media/Sites/Fiskepleje/Vandloeb/restaurering/fri_passage/faunapassageudvalget__samlerap
port.ashx?la=da
/12/ Cowi. 2014. Omløb ved Tange Sø: Kvælstoffjernelse ved variationer af model 4. Teknisk notat.
Udarbejdet for Aage V. Jensen Naturfond.
/13/ Cowi. 2002. Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt. Rapport
udarbejdet for Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Fødevareministeriet.
/14/ Cowi. 2007. Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage ved Tangeværket.
Rapport udarbejdet for interesseorganisationen Danmarks Naturfredningsforening.
/15/ Cowi. 2015. Omløb ved Tange Sø: kvælstoffjernelse ved model 11. Teknisk notat udarbejdet for
Naturstyrelsen.
/16/ Rambøll. 2016. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø. Rapport
udarbejdet for Favrskov, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner.
/17/ Waterframe. 2018. Tangestryget en kompromisløsning. Rapport udarbejdet for
interesseorganisationen Foreningen til bevarelse af Tange Sø.
/18/ Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø. 2014. Gudenåen efter nedlæggelsen af Tange sø - Del 2.
Rapport.
/19/ Frankø, B. 2020. Den 4. løsning for Tange Sø-problematikken. Teknisk notat.
/20/ Data fra Danmarks Statistik:
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=t
absel&MainTable=BYG61&PXSId=197706&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

37

/21/ DTU Aqua/Koed, A. 2017. Vurdering af Model A (Rambøll 2016) i forhold til en
selvreproducerende laksebestand i Gudenåen. Notat.
/22/ Poulsen, E. M. 1935. Nye undersøgelser over Gudenaaens lakse- og havørred-bestand.
Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station XL, 9-36.
/23/ Johansen, A.C. & Løfting, J.C. 1919. Om Fiskebestanden og Fiskeriet i Gudenaaens Nedre Løb
og Randers Fjord. Skrifter udgivet af kommissionen for havundersøgelser. Nr. 9, 144 pp.
/24/ Borg, A./Lokal DN-gruppe. 2020. Vedr. løsninger vedr. Tange sø. Nyt og bedre forslag end de
hidtil diskuterede. Teknisk notat.
/25/ Viborg Kommune. 2011. Gudenåens forløb ved Tange Sø. Ekspertpanelets besvarelse af de
tekniske spørgsmål, der er rejst i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen. Notat.
/26/ COWI. 2011. Vurdering af miljøtilstanden i Tange Sø med og uden gennemløb af Gudenåen.
/27/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 1. Langt omløb med naturligt fald (0,8‰).
/28/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 2. Langt omløb med udjævnet fald (0,3‰).
/29/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 3. Kort omløb ved frislusen.
/30/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 4. Omløb fra Ans med udjævnet fald (0,3‰).
/31/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 5. Sænkning af hele søfladen samt omløb i søbred fra
Ans med naturligt fald (0,8‰).
/32/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 6. Sænkning af hele søfladen samt omløb i søbred fra
Ans med udjævnet fald (0,3‰).
/33/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 7. Retablering af åens øverste 6 km samt omløb med
udjævnet fald.
/34/ Miljøministeriet og Fødevareministeriet 2002. Skitseprojekt for Gudenåens passage ved
Tangeværket. Arbejdsrapport. Model 9. Sænkning af hele søfladen samt omløb fra Borre Å
med naturligt fald (0,8‰).

38

18 Orientering om arbejdet med løsning på passage for
fisk ved Tangeværket
18.3 - Bilag: Referat af 5. møde 10-02-21 i Tange Sø arbejdsgruppen
DokumentID: 8936118

Dato: 13. februar 2021
Til: Tange Sø arbejdsgruppen

Referat af Tange sø-arbejdsgruppens 5. møde d.
10/2 kl. 14.00-17.00


Indledning

Sebastian bød velkommen og noterede sig at alle interessenter var repræsenteret.
Sebastian orienterer om Silkeborg Kommunes indsendte ønske om tid til politisk proces til
marts/april og til grundig politisk involvering. Sebastian havde afvist ønsket pga arbejdsgruppens
tidspres, men pointerer muligheden for mindretalsudtalelser.
Silkeborg Kommune udtrykte tilfredshed med svaret, forventer politisk proces på byrådsmøde 22.
februar, hvilket giver mulighed for at vende resultatet på arbejdsgruppens forventede møde den
24. februar.
Viborg kommune gav også status – sagen er behandlet politisk hele vejen rundt, der er på tværs
fuld enighed om at løsning skal findes og at kommunen peger på langt omløb i overensstemmelse
med MSTs vurderinger, Tange sø som nu, vandfordeling 30/70, men med variabel fordeling over
året mhp direktiv-opfyldelse og på gravet kanal eller måske hellere spuns pga mindre omfattende
jordarbejder. Foreslår endelig et vandfordelingsudvalg til opsamling af erfaringer med en fleksibel
drift. Tilgodeser gerne Tangeværket som arbejdende museum.


Godkendelse af referat

Foreningen til bevarelse af Tange sø kvitterede for gode referater og annoncerede at foreningens
forslag kommer som mindretalsforslag


Yderligere afklaring af grundliggende præmis om Direktiv-opfyldelse
o Præcisering af den faglige vurdering af vandfordeling

Sebastian indledte med at anerkende at gruppen har brugt meget tid på direktivopfyldelsen –
efter formandsskabets opfattelse er der ikke tale om elastik i metermål. Derfor har formanden
sendt yderligere spørgsmål (som udsendt til arbejdsgruppen med dagens dagsorden) til besvarelse
af MST og DTU Aqua, især om vandfordeling, for at afklare om det var muligt at opnå en nøjere
præcisering.
Herefter fik MST og DTU Aqua mulighed for at besvare de stillede spørgsmål:
Spørgsmål 1) Hvad vurderer MST/DTU-Aqua er en tilstrækkelig vandføring i en omløbspassage,
der opfylder de 3 principper fremhævet af miljøstyrelsen ved gennemgang af Notat vers. 2? Kan
der sættes %-satser på sandsynligheden for målopfyldelse på forskellige omløbsløsninger og
forskellige fordelinger af vandet i omløb/sø? F.eks. 60/40, 70/30, 80/20, 85/15 og 90/10?

Danmarks Naturfredningsforening  Masnedøgade 20  2100 København Ø
+45 39 17 40 00  www.dn.dk  dn@dn.dk

Dato: 13. februar 2021
Til: Tange Sø arbejdsgruppen

MST: Betoner de 3 elementer – opstrøms passage, nedstrøms passage og vandfordeling med 50%
af medianminimum + variationerne i omløb, da det er der passagen sker. Dvs der må fjernes ½
med.min. Om sandsynligheder: Der er et spænd mellem den bedste passage i det naturlige
vandløb med fuld vandføring over passage ved fuld vandføring i et omløb og så en ringere passage
ved mindre vandføringer, som vil kunne opfylde direktivkravene, men de kan ikke kvantificeres
uden nøjere vurdering af specifikt beskrevne detail-løsninger.
DTU Aqua: Udfordringen er at der ikke er specifikke forudsætninger beskrevet i
løsningsmodellerne – overordnet gælder at des mere vand des større sandsynlighed for passage
og hermed direktivopfyldelse. Beklager ikke at kunne besvare mere specifikt på det foreliggende
grundlag, men fastslår at en 30/70 vandfordeling ikke er vurderet i forhold til VRD, men kræver
nøjere vurdering, det samme gør brug af spuns og afgitring.
DTU Aqua gengav historikken omkring 2002-rapporten: Den blev lavet af en
tekniker/embedsmands-gruppe, som baseret på eksisterende faglig viden skulle vurdere
realiserbare løsninger. Gruppens filtrering førte til 8 principielle skitseprojekt-løsninger.
Søfjernelse blev ikke nøjere vurderet dengang. Spunsløsning på søens østside blev fjernet i
filtrering pga anlægsmæssige udfordringer – herunder at en 10 meter højdeforskel mellem sø og
omløb nær Tangeværket ville afkaste en betydelig sikkerhedsafstand (40 meter?). Man pegede på
3 principielle løsninger – langt omløb, mellemlangt omløb og søfjernelse – de 2 første med mange
variationer. De opstillede vurderingsbetingelser var direktivopfyldelse, N fjernelse, værkdrift,
søbevarelse.
Randers Kommune: Udgør den store niveauforskel et problem ved spunsning? DTU Aqua: Ja,
dengang vurderede man at det og prisen var problematisk, en rå spuns kan ikke stå alene og giver
større udfordringer end et gravet omløb, men den problemstilling skal måske
genberegnes/vurderes.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø bemærker at også en gravet kanal er problematisk
Spørgsmål 2) Hvad er den absolutte minimumsvandføring i en omløbspassage, der vil sikre
målopfyldelse for de 2 direktiver?
DTU Aqua: Besvarelse kræver som sagt mere detaljeret projekterede løsninger.
MST: ½ med.min. er MSTs tolkning af VRD
Spørgsmål 3) Ovenfor er nævnt Faunapassageudvalgets anbefalinger fra 2004. Er anbefalingerne
udtryk for et kompromis, eller dækker de en fiskerifaglig vurdering af den nødvendige
vandfordeling, der sikrer vandrefiskenes (såvel laksefisk som lampretter) op- og nedstrøms
passage?
MST: Faunapassage-udvalget foretog en fiskefaglig vurdering. Retningslinjen om ½ med.min. er et
kompromis væk fra den ideelle fulde faunapassage.
DTU Aqua: Støtter MSTs udlægning.
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Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Er der konkrete vandføringskrav i VRD/HD? MST svarede at
der er hydromorfologiske kvalitetskrav bekrevet, men at ½ med.min. er den danske vurdering af
kontinuitetskravet. Der er dermed tale om en vurdering af praktisk/politisk /teknisk karakter. Nye
forslag bliver også gerne vurderet tilsvarende.
DSF: Påpeger at ½ med.min. er et kompromis, som har vist sig ikke altid at sikre passagen – det var
et politisk kompromis rettet mod omløb ved dambrug. Der er eksempler på omløbspassager i
danske vandløb, der ikke virker efter hensigten.
Spørgsmål 4) Der er fra flere sider nævnt tekniske løsninger til at sikre mod at nedtrækkende
ungfisk i betydende omfang ender i Søen. Hvilken afgitring kan sikre mod lampretternes larver
ender i Søen? Er der eksempler i Danmark hvor en sådan afgitring virker?
DTU Aqua: Det vil give nogle kæmpe driftudfordringer med at holde gitrene funktionsdygtige. Det
er lampretter, der sætter standarden – her kræves højst 4 mm risteafstand og det kræver konstant
vedligehold og overvågning at sikre. Ved 30/70 vandfordeling vil der f.eks. skulle over 25 m3/s
gennem gitre. Omløbsstryg vil skulle dimensioneres til fuld vandføring fordi gitre vil lukke på
tidspunkter og ellers medføre opstuvning opstrøms. Der gitres i dag til Tangeværket med vistnok
10 mm riste, men her er søen bundfældningsbassin før – det giver et mere diffust indløb.
Lokale lystfiskerforeninger langs Gudenåen: Kan man forestille sig en vandfordeling uden gitter,
f.eks. ved bundhævning? DTU Aqua: Ja, men så tabes en mængde yngel/larver svarende til den %
vand, der tilgår søen.
Spørgsmål 5) Eksisterer der i perioder med store vandføringer i Gudenåen et ”frirum”, ud fra en
fiskefaglig vurdering, for en anden vandfordeling end den optimale?
DTU Aqua: Spørgsmålet forstås som kan der tages større mængder af vand ind i søen, når det er
meget? Ja, det kan ikke afvises, men der er ikke en simpel sammenhæng. Det kritiske tidspunkt er
forårsmåneder med nedtrækkende smolt (ungfisk), senere kommer lampretlarverne.
Gudenåcentralen/Norlys: Påpeger ud fra egen politisk erfaring fra bl.a. motorvejsføring i Silkeborg,
at man ikke skal indstille henover hovedet på folk med meget tekniske argumenter, men fokusere
på hvad vi kan blive enige om og at det resultat må være substansen i opgaven mhp
landspolitikernes endelige beslutning.
DSF: Bemærker til Gudenåcentralen/Norlys at et krav jo også er at beslutninger foretages på et
tilstrækkeligt oplyst grundlag – ikke mindst til den pris vi her taler om.
Sebastian konstaterer afsluttende på punktet, at spørgsmålene ikke kan besvares meget konkret
uden nøjere projektbeskrivelse – hvilket fører frem til at vi fra arbejdsgruppen nok ikke kommer til
at pege på detailprojekter, men snarere principper for løsninger.


Drøftelse af underpunkt c-e jf. kommissoriet (vedhæftet)

Arbejdsgruppens medlemmer bedes sætte ord på c-e hensynene i kommissoriet
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c) Økonomi:
Sebastian/DN: Fastslår at vi jo reelt står med en statslig forpligtelse, og at arbejdsgruppen ikke har
haft ekspertise til at kvalificere de foreliggende beregninger eller tid til inddragelse af ekstern
økonomisk bistand ligesom det heller ikke har været særskilt efterspurgt af arbejdsgruppen.
Mener der derfor udestår en statslig opgave med at kvalificere de økonomiske plusser og minusser
ved de relevante løsninger
Randers Kommune: Konstaterer at sagen jo har verseret siden 2002 eller endog før og at man har
sonderet muligheder undervejs for andre bidragydere – det rigtige projekt vil nok kunne tiltrække
midler. Skjern å projektet var en samfundsmæssig overskudsforretning også lokalt. Anlæg over
lang tid betyder også at udgifter strækkes.
DSF: Afgørende at en så dyr løsning skal opfylde forpligtelser, Fiil sø og Skjern å er eksempler på
positive projekter med stor søgning af naturpotentialerne, jo mindre teknisk løsning des bedre
fremtidsafkast.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Minder om ikke at køre lokale interesser over da det vil gøre
det uinteressant for fonde at bidrage med stor lokal modstand
Sebastian bemærker, at man i forhold til evt. supplerende fondsfinansiering formentlig vil kunne
anskue sandsynligheden/interessen fra flere vinkler: Det vil givetvis være afgørende for mange
fonde, at den valgte løsning nyder bred opbakning blandt interessenter, men der vil sandsynligvis
også være fonde, for hvem det afgørende vil være prioriteringen af en given interesse såsom
direktivopfyldelse og den konsekvens, hvormed man gennemfører en løsning - altså sikkerheden
for at løsningen faktisk dur.
d) Rekreative/landskabelige hensyn:
Sebastian konstaterede igen at denne præmis ikke havde været særligt behandlet og at det ikke
har været særskilt efterspurgt i arbejdsgruppen at indkalde ekstern ekspertise. Det udestår derfor
som en statslig forpligtelse at udrede de relevante scenarier og hensyn af såvel eksisterende som
fremtidige/potentielle hensyn og konsekvenser
FR: Konstaterer at de nødvendige kompetancer ikke har været tilstede i gruppen. Et langt omløb
vil sikre fiskeinteresser og fugle tilgodeses plus gående gæster. Så mange brugergrupper som
muligt skal tilgodeses.
DSF: For lystfiskere betyder naturoplevelsen alt. En fisk der stammer fra udsætninger er ikke ”den
rigtige fisk” – fiskene skal være resultat af naturlig gydning. Betalingsvillighed for fiskeoplevelser
hænger sammen med hvor autentisk oplevelsen er. Det skal være de rigtige fisk i en autentisk
natur. Lystfiskere vil altid opfatte et kunstigt omløb som det næstbedste
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Gudenåcentralen/Norlys: Det seneste corona-år har vist store rekreative værdier i området også
under museets lukning. Ikke undervurdere at naturen og formidlingen i Elmuseet er stærkt
værdsat og har stort turisme-potentiale.
DN: Man skal ikke alene fokusere på eksisterende rekreative værdier – der er også potentielle
rekreative værdier, som i dag ikke er udfoldet. En genskabt Gudenå vil også give fabelagtige
rekreative og naturmæssige værdier med et spektakulært, enestående vandløb og ådal.
DN(lokalt): Påpeger at der er jo også forslag som f.eks. giver mulighed for en sti på omløbsspuns
og at der findes rigkær og ellesumpe opstrøms søen med klare naturværdier, som der skal
indtænkes en sikring af
DSF: Støtter DNs synspunkt og selvom Tange Sø er flot, så er der også gode eksempler på at man
kommer til at værdsætte selv store lokale forandringer. Wilhelmsborg sø et eksempel, hvor
nedbrud af dæmning har givet Giber Å store kvaliteter tilbage til stor glæde for rekreative
interesser og den landskabsmæssige kvalitet. I Gudenådalen kan vi genskabe helt ekstraordinær
oprindelig natur i stedet for at bevare en kunstig sø.
e) Kulturhistorien
FR: Anser der er en god grund til energimuseets placering og at sikring af kulturmiljøet skal
prioriteres, gerne med værket i funktion, hvis muligt, men det har ikke FRs højeste prioritet.
DSF: Autencitet udgør en selvstændig værdi, kunstige løsninger (a la put and take fiskeri) er ikke
autentisk og ikke det der rigtigt trækker hos folk idag, mens det oprindelige tæller i særlig grad.
Undersøgelser viser en stor betalingsvillighed, hvis der er tale om den ægte vare, både hvad angår
fisk og den natur der skal besøges.
DN: Finder det ikke afgørende med eldrift, ej heller museumsdrift - det er næppe heller
nødvendigt jf de mange besøgende selv med et lukket museum.
Viborg: Kommune: Finder deres forslag kan favne alle interesser.
Gudenåcentralen/Norlys: Elmuseets store besøgstal dokumenterer at folk kommer for andet end
områdets naturmæssige kvaliteter
Favrskov Kommune: Ønsker den politiske tilkendegivelse til referat at løsninger først og fremmest
skal opfylde naturdirektiverne
Randers Kommune: Hører ingen ønsker om at lukke elmuseet. Støtter klart et langt omløb, sikring
af selvreproducerende fiskebestande og en vandføring som opfylder VRD. Som kommune et
stykke væk fra søen har vi også en klar lokal interesse. Derfor skal både opstrøms og
nedstrømskommuner med i et evt. vandfordelingsudvalg såfremt det skulle komme på tale jf
Viborg forslaget.
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Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Minde om at ifølge kommissorium skal en løsning tilgodese
det samlede Gudenå-system, herunder Tange Å, som ikke har haft særlig bevågenhed i
arbejdsgruppen.
Silkeborg Kommune: Viborg Kommune er handlekommune som Silkeborgs borgmester Vindum
støtter op om. Ønsker ikke lang kanal, men spunsning. Gerne variabel vandfordeling. Lyt til lokale
og til ejeren.
DSF: Hvis 30/70 ikke vurderes at opfylde VRD, hvorledes stiller Viborg og Silkeborg sig så?
Silkeborg K svarer, at man har fuld respekt for MSTs vurderinger af krav, men at dispensationer jo
ikke er en ukendt størrelse. Arbejdsgruppen står med en unik mulighed for enighed og vi skal
derfor passe på ikke at kravle op i et træ. DSF replicerer, at en beslutning skal træffes af
ministeren, hvis 30/70 ikke er den rette vandfordeling.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Finder ikke foreningen er oppe i noget træ (hvis møntet på
dem), men er positiv overfor variabel vandfordeling som andre har peget på og finder også
spunsløsning interessant i en eller anden form.
Sebastian konstaterer afsluttende, at der synes udbredt ønske om enighed om direktiv
overholdelse og at eksperter så må vurdere hvad det indebærer for valg og udformning af
konkrete løsninger.


Den endelige indstilling – drøftelse af form og indhold

Sebastian fastslår at der jo er mange løsninger, der opfylder de faglige vurderinger om opfyldelse.
Mener at en indstilling alene vil kunne rumme konsensus om direktivers overholdelse og at
indstillingen ikke vil kunne blive og ikke behøver være mere præcis end det. Ser altså en indstilling
baseret på få principper snarere end konkrete modeller. Husk også der kan tilføjes
mindretalsindstillinger.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Vil DN/DSF klage til EU over valg af løsning?
DSF: Vælger regeringen en løsning, der ikke med sikkerhed opfylder direktiver, så vil man sikkert
lade løsningen prøve i EU-systemet. Vi skal med stor sikkerhed have en funktionsduelig løsning –
til den pris. Regeringen vil ikke kunne bruge en undtagelse med en begrundelse om at en løsning
ikke er gennemførlig, for vi har jo set flere løsninger, der iflg. MST og DTU Aqua opfylder
direktiverne.
DN: Er fuldt på linje med DSF i det spørgsmål


Videre processen, herunder næste/sidste (?) møde (forslag: ons. 24. februar kl. 14.0017.00)

Sebastian foreslår konkret tekst-udkast til indstilling udsendt før næste møde – helst med
tilbagemeldingsmulighed så der kan tilrettes inden mødet. Som sagt suppleret med
mindretalsønsker i særskilte bilag. Noterer sig at de fleste interessenter vil have behov for
afklaring af tekst med baglandet og at han vil tilstræbe en tilrettelæggelse af næste mødedato ud
fra det
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Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Vigtigt at kulturhistorien tages med i indstillingen, finder
værket skal have tålelige betingelser for drift. Er nervøs for en 6-4 votering i gruppen og efterlyser
stadigt hvilken vurdering hver især har på vandfordeling. Anser at tekstforslagets formuleringer
skal balancere på en knivsæg og udgør en kæmpeudfordring for formandskabet.
FR: Bakker formanden op – søg konsensus om principper og forslag, der ligger her indenfor.
Konstatere der er et positivt kompromisklima i arbejdsgruppen – indstillingen til ministeren bør
bære præg heraf.
DN og DSF: Finder også Tange Å, som påpeget af Foreningen til bevarelse af Tange Sø, skal
omfattes af en indstilling.
Gudenåcentralen/Norlys: Finder tekstoplæg bør rumme hvad vi er enige om plus det vi er uenige
om – vi skal samle så mange som muligt om så meget som muligt. Anerkender at på få uger er vi
nået længere end de sidste 20 år.
Sebastian: Vi går ikke efter nogen DN indstilling, men så brede principper som muligt.
Mindretalsudtalelser indgår som supplerende dokumenter, som rummer hver enkelts inderste
ønsker, men helst accepterer de fælles principper. Stå på mål for dem!


Evt.

Ingenting til evt.
Med venlig hilsen
Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i DN
31193235 hmj@dn.dk
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Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Enhedslisten om Silkeborg
Kommunes tilgang til udfordringer ved Tange
19.1 - Bilag: Kommissorium med bilag for arbejdsgruppe om Tange Sø
DokumentID: 8826177

Kommissorium for arbejdsgruppe om Tange sø
Det skal i forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 afklares, hvorledes spærringen
ved Tange Sø skal håndteres i relation til opfyldelse af vandrammedirektivets krav i det samlede Gudenåsystem og af gunstig bevaringsstatus for de N2000 områder, der findes op- og nedstrøms spærringen.
Der etableres derfor en arbejdsgruppe bestående af relevante interessenter, der skal identificere og
beskrive de forskellige bindinger, behov og muligheder, der kan være for at foretage de nødvendige
ændringer ved Tange Sø-spærringen.
Arbejdsgruppen vil have følgende opgaver:
1. En identifikation af de løsningsforslag til den fremtidige tilpasning ved Tange sø, der er udarbejdet
af forskellige myndigheder og interessenter.
2. En kortlægning af et antal af de under pkt. 1 identificerede relevante forslag i forhold til følgende
kriterier:
a. Bidrag til opfyldelsen af vandrammedirektivets krav for det samlede Gudenå-system
b. Bidrag til opfyldelsen af de direktivfastsatte krav om gunstig bevaringsstatus for de dele af
Gudenå-systemet der er omfattet af habitatdirektivet
c. Økonomiske konsekvenser, herunder mulighederne for at supplere evt. statslig og
kommunal finansiering med finansiering fra private fonde m.v.
d. Rekreative og landskabelige interesser
e. Konsekvenser for kulturarven
Det skal i arbejdsgruppen tilstræbes, at der sker en fælles prioritering af de forskellige løsningsforslag i
forhold til de opstillede kriterier, og at der dermed kan ske en fælles, prioriteret indstilling af
løsningsforslagene til ministeren. Der vil dog være mulighed for, at de deltagende parter kan formulere
egne mindretalsindstillinger.
Arbejdsgruppen har i sit arbejde adgang til den nødvendige faglige rådgivning fra Miljøstyrelsen, herunder
afdækningen af direktivmæssige forpligtelser og faglige analyser af konsekvenserne af de enkelte
løsningsforslag, jf. pkt. a-d ovenfor. Arbejdsgruppen besigtiger som en del af arbejdet Tange Sø ved
Tangeværket.
Arbejdsgruppen sammensættes af parterne angivet i bilag 1, idet hver af de deltagende parter kan tilknytte
en rådgiver, som kan deltage i arbejdsgruppen. Øvrige interessenter har mulighed for at indsende bidrag,
som kan indgå i arbejdsgruppens arbejde.
Miljøministeriet kan deltage i arbejdsgruppen som observatør.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udvalgets
arbejde. DN kan påtage sig faciliteringsopgaven sammen med andre organisationer, fx Foreningen til
Bevarelse af Tange Sø. Miljøministeriet/Miljøstyrelsen forpligter sig til at understøtte arbejdsgruppens
arbejde ved at strukturere og oversende foreliggende materiale, herunder beskrivelser og faglige
vurderinger, som er en forudsætning for arbejdsgruppens drøftelser og anbefalinger.
Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde senest januar 2021.

Bilag 1 til kommissorium for arbejdsgruppe om Tange Sø

Den 8. oktober 2020

Tange Sø-arbejdsgruppen består af nedenstående parter

-

Kommuner (fra Tange Sø og nedstrøms)
o Viborg
o Silkeborg
o Favrskov
o Randers

-

Tangeværket og dets ejere
o Gudenaacentralen a.m.b.a
o Norlys

-

Interesseorganisationer
o Danmarks Naturfredningsforening 2 (to medlemmer, heraf et medlem af lokalforening)
o Danmarks Sportsfiskerforbund (to medlemmer, heraf et medlem af lokalforening)
o Friluftsrådet
o Foreningen til bevarelse af Tange Sø

-

Observatører:
o Miljøstyrelsen
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19 Behandling af anmodning fra byrådsgrupperne
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Enhedslisten om Silkeborg
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Referat af 1. møde i Tange Sø arbejdsgruppen 7. december 2020 kl 14-17
Dagsorden:
 En runde - hvem deltager?
Mødeleder Sebastian Jonshøj, DN, bøde deltagerne velkommen. Alle inviterede var repræsenteret.
Mødedeltagerne præsenterede derefter kort sig selv og deres baglande
 En kort indledning om initiativet og processen
Sebastian Jonshøj redegjorde for historikken bag arbejdsgruppens nedsættelse og dens rammesætning.
Gruppens tidsramme er udgangen af januar, hvor en indstilling til ministeren skal foreligge.
Miljøministeriet yder faglig bistand til arbejdsgruppen, men havde til første møde ikke fremsendt materiale
før på selve dagen, hvorfor deltagerne ikke havde haft mulighed for at gøre sig bekendt med det.


En præsentation v. Miljøstyrelsen af deres analyse af eksisterende løsningsforslag, af deres økonomi og
af de direktivmæssige forpligtelser.
Materialet blev præsenteret mundtligt på mødet af hhv Miljøstyrelsen v. kontorchef Peter Kaarup og af
departementet v. jurist Rune Raun-Abildgaard. De to præsentationer er vedlagt referatet.
Opfølgende spørgsmål fra deltagerne:
-

Er det Miljøstyrelsens vurdering at alle oplæggets ca 40 løsningsmodeller opfylder
Vandrammedirektivets krav?
Ministeriet ønskede ikke at udskille nogen af de behandlede forslag udover hvad der fremgår af
materialet og henviser til at arbejdsgruppen skal prioritere.

-

Er bevarelse af søens vandflade et problem i de scenarier, hvor søen bevares, men med stærkt
reduceret/ingen vandgennemstrømning af Gudenåen, herunder fordampningens betydning?
MST vurderer at den problematik kan løses teknisk med vandtilførsel fra grundvand og mindre tilløb.

-

Hvad betyder mindre vandtilførsel for søens tilstand?
MST vurderer det ikke er kritisk – mindre vand betyder færre næringsstoffer, men omvendt længere
opholdstid.

-

Er søen i dag et problem i forhold til smolttab?
MST vurderer smolttabet som betydeligt.

-

Kan fiskeudsætninger opfylde Vandrammedirektivets krav til fiskefauna og fri passage?
Nej, der skal skabes forhold, der understøtter en selvreproducerende biologi. Også vandfordelingen er
vigtig, den skal tilsvarende understøtte opnåelse af mål for de biologiske kvalitetselementer.

-

Kommer der vandplanperioder efter 2027?
Ja, men 2027er en bagkant i den forstand at da skal miljømålene være fastlagt og de nødvendige
beslutninger om indsatser til opnåelse af målene være truffet og indsatser iværksat.
Hvad betyder de mulige målsætninger (god økologisk tilstand, godt økologisk potentiale, lavere mål en
god tilstand) for kravet til kontinuitet?
Uanset målsætning er kontinuitetskravet gældende.

-
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Alle scenarier, der ændrer den nuværende tilstand, skal forventeligt gennemgå fravigelsesprocedurerne i
hhv vandramme- og habitat-direktiverne.
 En første runde blandt deltagerne om deres umiddelbare holdninger
Deltagere gav klart udtryk for behovet for hurtigt at nå fra de ca 40 løsningsmodeller til et antal, der kunne
håndteres og drøftes, og at dagens fremlæggelser ikke synes at bidrage til en sådan prioritering. Konkret
blev foreslået at udtage 1-2 løsningsforslag fra hver af de 4 hovedgrupper af løsninger og koncentrere
drøftelserne om disse.
Det blev understreget at uanset valg af løsninger ville der være uafklarede praktiske problemer ved
udførelsen, men at det ikke var arbejdsgruppens opgave at udgrave disse.
Det blev påpeget at alle østlige omløbsløsninger medfører en særskilt løsning for Tange Å.
Det nævntes at nogle løsninger vil påvirke etableret natur opstrøms Tange Sø og at denne påvirkning burde
indgå i vurderingen af løsningerne.


En afklaring af om der er elementer, der skal belyses yderligere frem mod et næste møde.
Miljøstyrelsen vil kunne bidrage med yderligere analyser.
Der kom ikke konkrete forslag til yderligere belysning som følge af at mødematerialet blev modtaget så
sent. Det aftaltes at yderligere spørgsmål og forslag til afklaringer kan fremsendes - se nedenfor.
 En aftale om en tidsplan og proces (oplæg fra DN)
Der aftaltes et foreløbigt møde-forløb således:
14. december kl. 14-17
05. januar kl. 14-17
18. januar kl. 14-17
med muligheder for at aftale yderligere.
Grundet tidspresset spurgtes til behovet for en besigtigelse ved Tange Sø (som nævnt i Kommissoriet).
Ingen fandt en besigtigelse nødvendig, hvorfor en sådan for nuværende ikke indlægges i mødeplanen.
Det aftaltes at spørgsmål og ønsker til yderligere redegørelser fra Miljøstyrelsen og departementet
fremsendes til hmj@dn.dk senest onsdag 9.december kl. 15 med henblik på samlet videresendelse og på
besvarelse (skrl. eller mdtl.) på mødet 14. december.
mvh
Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i DN
31193235 hmj@dn.dk
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Referat af 2. møde i Tange Sø arbejdsgruppen, afholdt 14. december 2020 kl. 14-17
Dagsordenen (provisorisk):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduktion til evt. nye deltagere
Godkendelse af referat fra 1. møde
Gennemgang af dagsorden / mål med dagens møde – helt kort v. Sebastian
Besvarelse af opfølgende spørgsmål til præsentation fra MIM på 1. møde – v.
MST/Dep
Afklaring af præmisserne for arbejdsgruppen, med udgangspunkt i kommissorium
og ovenstående besvarelser fra MIM
Kollektiv indsnævring af relevante løsningsscenarier
Processen fremadrettet
Yderligere bestillinger til MIM?
Evt.

Idet vi endnu ikke har modtaget en endelig bekræftelse fra MST/Dep på deres tilstedeværelse, er
ovenstående dog med et vist forbehold. Det vurderes, at der på baggrund af sidste møde var et
fælles ønske om og behov for en yderligere afklaring og præcisering af myndighedernes fortolkning
af direktiverne, og vurdering af de forskellige scenariers opfyldelse af disse. Det synes at være en
grundlæggende forudsætning for at gruppen kan påbegynde sin egentlige opgave med en
prioritering af relevante løsningsforslag. Skulle vi således mod forventning ikke modtage tilsagn
om MST/Dep's deltagelse fra mødestart, kan vi evt. blive nødt til at udsætte mødestart, eller
tilrette dagsorden efter omstændighederne. I så fald vil I naturligvis modtage en orientering,
hurtigst muligt.
1. Intro
Sebastian Jonshøj gennemgik deltagerlisten, alle interessenter var repræsenteret, og bød
velkommen.
DN havde til mødet inviteret ekspertise fra DTU Aqua (proff. Anders Koed) mhp de indsendte
fiskefaglige spørgsmål
2. Godkendelse af referat fra 1. møde 7. december 2020
Ingen bemærkninger til referat
3. Gennemgang af dagsorden / mål med dagens møde
Sebastian konstaterede med tilfredshed at Miljøstyrelsen deltog og beklagelse at Dep. ikke stod til
rådighed til besvarelse af de indsendte spørgsmål af såvel naturmæssig som juridisk karakter efter
1. møde.
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4. Besvarelse af opfølgende spørgsmål til MIM efter 1. møde – v. MSTs Peter Kaarup (PK) og
DTUAqua´s Anders Koed (AK).
DN spørgsmål om MST var enig i COWIs vurdering 2007 af en række løsningsforslags evne til at
opfylde vandrammedirektivet?
PK mente det var arbejdsgruppens opgave at vurdere opfyldelse, herunder af direktiverne, og ville
derfor ikke bedømme COWIs vurderinger 2007.
Han fastlog imidlertid at MSTs vurderingskriterier i forhold til spærringer var om 1. bundspring
overvindes i vandløbet, 2. om opstuvningszonen er væsentlig for opfyldelse af God Økologisk
Tilstand – GØT – for vandløbet som helhed, og 3. at vandfordelingen skulle tilgodese
Faunapassageudvalgets anbefaling af at omløb altid skal have ½ af medianminimumsvandføringen
plus variationen. PK mente at inden for de 4 hovedgrupperinger – korte, mellem og lange omløb
og ingen sø – ville de 3 sidste, evt. med tilpasninger, kunne leve op til disse kriterier og give
kontinuitet i Gudenåen.
Bevar Tange Sø havde 2 spørgsmål:
1) Det hydrologiske begreb kontinuitets betydning for målopfyldelse eftersom det er biologiske
kriterier målet skal vurderes på?
PK svarede at det er de biologiske kvalitetselementer mål skal bedømmes på og at det er disse der
er interkalibrerede, ikke kontinuitetsbegrebet. Kontinuitet er en støtteparameter som skal
understøtte fri passage for fisk/fauna mhp målopfyldelse og MST anvender hertil ovennævnte
kriterier.
2) Påtænker MIM at foretage justeringer i de danske fiskeindeks, DFFV, således at dette redskab
fremadrettet kan give retvisende vurderinger af målopfyldelse i vandløb med indskudte søer?
PK mente at DFFV index kan bruges både med og uden søer og at GØT for fisk er mulig også
ovenfor søer. AK var enig heri og at der var eksempler herpå. Fandt også at Bisballe Bæk
eksemplet var gammelt og uaktuelt eftersom der i dag er fine ørredbestande opstrøms Hald Sø
grundet forbedringer i vandløbet og god søørredgydning.
Ekstra spurgtes til, at der er god opgang af både laks og havørred i Tange Å og hvorfor det ikke
blev betonet. AK svarer at det giver for ringe og ustabil produktion af yngel – det er et spørgsmål
om antal i opgangen. På spørgsmål om man kan opnå GØT for fisk i Gudenåen baseret på en solid
bestand af søørreder svarer AK at der er for stor dødelighed af smolt og for varmt vand i søen til at
det er en mulighed.
DSF havde indsendt en række spørgsmål om habitatfiskearterne – især 3 lampret arter og smerling
- og om de ikke skulle have større opmærksomhed i vurderingerne.
PK oplyste at de bestemt indgik og AK supplerede at i dag fandtes kun bæklampet opstrøms Tange
Sø. Af hensyn til tiden afstod DSF fra svar på øvrige fremsendte spørgsmål på mødet, men
ønskede en skriftlig besvarelse af spørgsmålene.
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DSF Påpegede desuden at der foreligger fiskefaglige bedømmelser af langt flere løsningsforslag
end det fremgår af MSTs notat til 1. møde og at de bør indgå.
5. Afklaring af præmisserne for arbejdsgruppen, med udgangspunkt i kommissorium og
ovenstående besvarelser fra MiM, og 6. Kollektiv indsnævring af relevante løsningsscenarier.
De to dagsordenspunkter smeltede sammen i en længere meningstilkendegivelse fra
mødedeltagerne om hvorvidt kommissoriet skulle opfattes som en prioritering baseret på
faglige/juridiske eller politiske præmisser.
Bevar Tange Sø var af den klare opfattelse at en (enig) beslutning om løsningsmodel vil kunne
rummes under de direktivmæssige rammer uanset hvilken løsning det blev. Mandatet her er at
bevare søspejlet intakt og søens friskhed, andre omløb end det korte er så helt OK.
DN og DSF fandt ikke direktivforpligtelserne så elastiske og fokuserer derfor i høj grad på faglige og
juridiske kriterier for at luge ud i antallet af mulige scenarier. De pegede på flere kriterier som
hurtigt vil kunne bidrage hertil – fordeling af vand, fravær af betydende opstuvningszone, N2000
hensyn, passage til Tange Å, passabelt fald.
DSF påpeger at uden sikkerhed for overholdelse af direktivforpligtelser risikerer vi at beslutningen
reelt ender i EU, det indebærer derfor et stort ansvar at tage chancen.
DN og DSF ønskede derfor en ekstern juridisk vurdering af løsningsforslagene og Sebastian
påpegede at det ligger indenfor rammen at interessenterne kan inddrage eksperter udefra til at
kvalificere arbejdet. Præciserede desuden at DNs forudsætning er at direktiver skal overholdes og
ikke at der er frit valg på alle hylder.
Bevar Tange Sø fandt det ikke nødvendigt med yderligere juridisk inddragelse eller at det var
generelt efterspurgt i arbejdsgruppen. Påpegede desuden at der er jo 5 punkter i Kommissoriet og
at vi endnu ikke havde berørt de 3 af dem. Mente at alternative financieringsmuligheder kræver
folkelig opbakning. Rekreativt betyder lokale hensyn også rigtigt meget.
Randers K ønsker at løsning skal opfylde miljømål og selvreproducerende fiskebestande også i
Tange Å.
Silkeborg K har ikke truffet beslutning – men kommuneplanen siger bevar Tange sø. Hælder
derudover mest til at støtte Viborg Ks ønsker, idet søen mestendels er beliggende der.
Viborg K har tilsvarende en kommuneplan med mål om at bevare søen og en vis elproduktion. Ser
gerne lempede miljømål for berørte vandområder og ønsker generelt de siddende byråds ønsker
til løsning samt flest muligt rekreative interesser tilgodeset.
Favrskov K udtrykte forventning om at den ønskede løsning vil kunne rummes under direktiverne.
Friluftsrådet mener at jura ikke er mejslet i granit, men at løsning skal respektere direktiver,
vurderer at vi kan næppe leve op til dem alle og at der er mange rekreative interessere som skal
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tilgodeses ved naturgenopretning. Ser ingen mulighed for elproduktion, men museumsdrift.
Hælder mest til løsning a la COWI model 11.
Norlys er på linie med Silkeborg K og Viborg K plus Favrskov K. Tænker ikke vi kan få en juridisk
vurdering af 40 løsninger, men måske af 6-8 stk, hvis vi kan udpege dem.
Anders Koed, DTUAqua, henviste til en 2002 rapport, som rummer fagligt/juridiske vurderinger,
som stadig i vid udstrækning er valide. Rapporten kan findes her: https://tangesoe.dk/wpcontent/uploads/2013/12/tange_soe.pdf.
7. processen fremadrettet
Sebastian konkluderede at vi ikke har en klar køreplan for det viderearbejde i arbejdsgruppen,
men at han med Departementet vil drøfte Kommissoriet mhp. deres manglende bidrag til at
prioritere mellem løsningsforslag og hermed bidrage til at skematisere de relevante forslag.
Desuden at DN vil søge at inddrage ekstern juridisk ekspertise til kommende møde, hvor også de
øvrige kriterier skal drøftes. Konstaterede afrundende at vi har hver vores primære motivation i
arbejdsgruppen og at det er fuldt legalt, men at det kræver redskaber at komme videre herfra.
8. Yderligere bestillinger til MIM
Der var ikke formuleret yderligere ønsker fra arbejdsgruppen.
9. Evt.
Ingen ønskede punkter drøftet under Evt.
Referent:
Henning Mørk Jørgensen og Ida Marxen Søndergaard Nielsen
Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i DN
31193235 hmj@dn.dk
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Referat fra 3. møde i arbejdsgruppen for Tange sø 18. januar 2021 kl. 14-17
1. Hvem er tilstede?
Alle interessenter var repræsenteret på mødet.
2. Godkendelse af referat fra 2. møde
Med uddybende svar fra DTU Aqua og MST på mødet og fremsendt notat om lampretter fra
DTU Aqua blev referatet godkendt.
Der udestår dog yderligere skriftlig besvarelse af spørgsmål fra DSF og Foreningen til bevarelse
af Tange Sø, som fremsendt efter 2. møde og uddybet på 3. møde. (Denne besvarelse er siden
modtaget og fremsendes sammen med nærværende referat).
3. Kort gennemgang af mål med dagens møde.
Sebastian Jonshøj præciserede formandskabets forudsætninger om direktiv-overholdelse for
arbejdet. Derfor havde formandskabet søgt at afklare dette med ministeriet og der forelå nu
som resultat heraf en Version 2 om hvilke løsningsforslag, der efter ministeriets opfattelse kan
føre til opfyldelse af vandrammedirektivet, som er rundsendt op til mødet. En tilsvarende
efterspurgt Version 2 vedr. opfyldelse af habitatdirektivet kan ikke leveres før til senere møde
(efterfølgende lovet til 27. januar). Målet for 3. møde er derfor at søge konsensus om løsninger
med afsæt i Version 2 vedr. vandrammedirektivet.
4. Præsentation af revideret notat (Version 2) fra Miljøstyrelsen v. MST (Peter Kaarup).
MST har nu forholdt sig til hvilke løsninger, der lever op til God Økologisk Tilstand, GØT, for
fisk. Resultatet er kort sammenfattet s.35-36 i Version 2 notatet. Det fastholder og præciserer
3 principper – opstrøms passage, nedstrøms passage (opstuvningszone), tilstrækkelig
vandføring. Henviser også til blå boks s.7. De 3 principper kunne suppleres med faldforhold,
bundmateriale i omløb etc. for at forbedre løsningernes evne til at nå GØT.
Vurderingen ender med at reducere de 40 løsningsmodeller til 15 forslag i 3 grupperinger:
Lange omløb - vandføringen bliver her udslagsgivende, da alle giver passage uden om søen.
Mellemlange omløb – leverer opstrøms passage for laksefisk, men ikke alle har tilstrækkelig
sikret nedstrøms passage oven for Ans Bro. Genopretning af Gudenåen - alle sikrer den
nødvendige fiskepassage i Gudenåen. Øvrige tilløb til Tange Sø indgår ikke i vurderingen, ej
heller tilbageholdelse af næringsstoffer i søen.
5. Opklarende spørgsmål /bemærkninger til Version 2 gennemgangen.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø var ikke fuldt tilfreds med svarene fra MST og DTUAqua
på foreningens spørgsmål om EUkrav og kontinuitet, ørredindeks og krav til andre
opstemninger (i Silkeborg fx).
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MST lovede skriftlige svar på disse spørgsmål, men bemærkede forlods, at interkalibrering
sikrer ensartet niveau for biologisk beskyttelse i EU's medlemslande, at kontinuitet skal
understøtte disse biologiske kvalitetselementer, og at kravene hertil er en national beslutning,
som bygger på betydelige mængder forskning. Silkeborgspærringen – der er et stryg med nær
fuld vandføring. Havne-opstemningen i Silkeborg medfører et stærkt modificeret vandområde,
men i direkte kontakt med naturlige søer – derfor er der ingen brud på kontinuiteten.
Foreningen fandt at Tange Sø også politisk kan vælges som stærkt modificeret, men imødeser
nu MSTs skriftlige besvarelse.
Friluftsrådet takkede for Version 2, som giver en god indskrænkning af relevante løsninger.
Pointerer at direktiver skal overholdes.
Sebastian præciserede at med Version 2 er konsekvensen af GØT som grundlæggende præmis
nu klargjort, og at det indebærer som udgangspunkt udelukkelse af korte omløb og løsninger
uden det meste vand i omløbet. Vurderinger af habitatdirektivet kan tilføje nye
indskrænkninger, når de foreligger snarest. Han appellerede indtrængende til at
arbejdsgruppen tager dette som fælles videre grundlag.
6. Kollektiv indsnævring af løsningsforslag på baggrund af ovenstående
præsentation/materiale og kommissorium.
Punktet afstedkom en langvarig meningsudveksling. De fremførte synspunkter refereres kort
for hver enkelt interessent samlet i det følgende:
Foreningen til bevarelse af Tange Sø:
Mener om vandføringen i omløb at 2-2,5 m3 i omløb altid vil være nok til at tilgodese laks.
Spørger MST om få m3 i omløb ikke er nok? Søen har brug for langt mere end få m3 om
sommeren for at bevare sin rekreative værdi, som beror på friskhed, og tror ikke på eksperters
udsagn om søens vandbehov. Hvis laks får et langt omløb med få m3, så kan søen få hvad den
skal have. Hvis Norlys skal bruge 30-60% af vandet så er resten rigeligt til fiskene. Hvis kun
spørgsmålet om vandføringen i omløbet står i vejen så klarer vi det politisk – fiskenes valg af
vej kan sikres teknisk ved gitter eller andet. Mener at alle kan blive tilfredse ved at revidere
nogen papirer om krav til kontinuitet i ministeriet
Når foreningen ønsker langt mere vand i søen skyldes det, ud over sikkerhed for vandstand og
friskhed i søen, et ønske om at sikre Norlys en elproduktion. Uden den vil ejeren af
Tangeværket ikke have interesse for bevarelse af kulturværdierne, som da vil blive en klods om
benet og true engagementet i vedligeholdelse af områdets kulturhistorie. Påpeger også at jo
mindre vand til søen des mindre N-fjernelse i søen og at korte omløb betyder langt mindre
entrepenør-arbejde. Betoner også den lokale tilslutning til søens bevarelse - hvilke fonde vil
støtte løsninger med lokal modstand? Ser gerne der tages hensyn til Tange Å.
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Betoner at arbejdsgruppen er rent politisk og at alle faglige fakta har været velkendte de
seneste 10 år. Det er alene vandføringsregler, der skal bøjes for at alle kan få noget. Hvis alene
ministeriets kriterier er gældende kunne man ligeså godt bare lade ministeriet beslutte
løsningen. Accepterer ikke bortfald af korte løsninger på foreliggende grundlag. Appellerer til
at bruge den nødvendige tid.
Foreningens konsulent påpeger, at kun fjernelse af sø vil tilgodese fuldstændig målopfyldelse
for alle dele af vandområderne. Anfægter fortsat MSTs brug af fiskeindeks som grundlag og
beder om en skriftlig besvarelse fra MST af spørgsmålene vedr. Silkeborgopstemningen og
DTUAqua om indskudte søer og om temperaturbetydning.
Friluftsrådet:
FR ønsker problemerne løst nu inden for direktiverne og stiller ikke spørgsmålstegn ved MSTs
vurderinger. Støtter derfor formandskabets forslag om direktivoverholdelse som videre fælles
grundlag og forslaget om at gå hjem og prioritere blandt de 15 løsninger.
Danmarks Sportsfiskerforbund:
Påpeger at fiskefagligt er vandføringer afgørende for hvor fisk søger hen, nemlig mod største
flow, og at forslag med lidt vand i omløb er udtryk for status quo. Beder om MST/DTUs helt
konkrete vurdering af Foreningen til bevarelse af Tange Sø´s forslag om få m3 vand i omløb
uanset længde og med teknisk afgitring.
Appellerer om at acceptere MSTs vurderinger. Mener at vandbehovet for at vedligeholde
vandstanden i søen er undersøgt og at hverken vandstand eller friskhed trues af stor
vandføring i omløb. Finder vi må stole på fagligheden – og evt. bruge mindretalsudtalelser.
Hvis der skal sikres fremdrift i arbejdsgruppen bør alle anerkende nødvendigheden af fælles
fagligt udgangspunkt. En enighed om et sæt anbefalinger kunne sagtens rumme elementer om
at Tangeværkets omliggende arealer og anlæg naturligvis skal vedligeholdes.
Danmarks Naturfredningsforening:
Vi har nu den saglige/faglige vurdering så lad os nu bruge den som præmis. Version 2 er faglige
vurderinger og derfor ikke noget der kan tages let på. Hvis ingen enighed om den præmis, så
efterlades arbejdsgruppen ret handlingslammet. Vurderer at alle vil kunne se sig
imødekommet inden for de 15 forslag og tror på der er kompromisvilje tilstede. For 100 år
siden foretog man et drastisk indgreb – noget tilsvarende bør ikke skræmme nu med det langt
højere vidensniveau. Formandskabet opfordrer indtrængende til at de 15 scenarier nu er
grundlaget og at vi går hjem og afklarer præferencer i baglandet. Der er rum for at alle kan
tilgodeses.
Mener ikke direktiverne skal gradbøjes og fastholder behovet for de mindst 80% vand i omløb
og finder således ikke fortsat elproduktion relevant. En indstilling kan sagtens særskilt
adressere Tange Å problemstillingen. De tilbagevendende spørgsmål om fiskeindex og
lignende må afklares bilateralt og skriftligt. DN har også masser af lokale interessenter, men
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anerkender også at vi står med en national interesse. Ministeren kan naturligvis frit vælge,
hvor lokalt/nationalt politisk hun vil vælge sin løsning til sidst, men arbejdsgruppen har fået et
fagligt opdrag.
Randers Kommune:
Accepterer den ny Version 2 præmis. Finder at også habitatdirektiv-overholdelse er et
nødvendigt grundlag. Hvis søen kan bevare sin kvalitet med lille vandmængde så er det kun
godt - hvorfor ikke acceptere det? Anerkender også dagens fremdrift og at Foreningen til
bevarelse af Tange Sø synes i bevægelse og appellerer til at fastholde momentum.
Favrskov Kommune:
Byrådet har behandlet sagen et par gange – og lander fagligt på langt omløb eller mellemlangt
– model E og A. Hvis søomfang og friskhed er afgørende så er E vel den fine løsning.
Silkeborg Kommune:
Hvis de korte stryg er ude med Version 2 notatet så er Silkeborg K ude da det korte Tangestryg
ønskes. Insisterer på at følge Viborg K. Mener ikke der er behov for at følge de faglige krav,
men i stedet at respektere de lokale demokratiske beslutninger. Den foreslåede
hjemmeopgave bør præciseres, og forslaget fra Foreningen til bevarelse af Tange Sø (lidt vand
i omløb med afgitringer, meget vand til sø og elproduktion) bør indgå og det skal klargøres
hvorfor det ikke opfylder direktiverne.
Viborg Kommune:
Der foreligger en DHI rapport, som sagde at ved lav sommervandføring er der 0,9 m3 til at
opretholde søens vandstand, hvis alt Gudenå-vandet går i omløb. Påpeger kvælstof problemet
ved Randers Fjord. Fastholder ønske om Tange sø i nuværende form og omfang. Spørgsmålet
om direktiv-overholdelse indgår ikke i byrådets behandling. Det faglige grundlag fra MST nu er
fint, men forslaget fra Foreningen til bevarelse af Tange Sø er en af de muligheder, man fortsat
bør se på, da tilbuddet om langt omløb ses som nyt og positivt. Lokale interesser er vigtige.
Vigtigt også at få beskrevet om der er andre steder, hvor man ikke overholder direktiverne og
problematikken omkring habitatdirektivet og Randers Fjord.
Norlys:
Respekterer gældende love og forordninger og er optaget af bevarelse af den rekreative og
kulturelle værdi i området, og støtter Viborg K.
MST:
Vil ikke på stående fod forholde sig konkret til forslaget fra Foreningen til bevarelse af Tange
Sø, som styrelsen har svært ved umiddelbart at se for sig. Om vandføringen –
medianminimumskravet helt centralt for MST og indebærer ca. 5 l/sek i omløbet altid plus
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variationen. MST har ikke vurderet på nye projekter – inkl. om Tange Å, som har visse
udfordringer.
DTU Aqua:
Bekræfter at der skal en betydelig mængde vand i omløbet. A og B modeller med hhv. 20% og
30% af vandføringen dur altså ikke fordi lokkestrømmen bliver forkert for vandrefisk. Søens
vandspejl kan opretholdes så vidt DTU Aqua er orienteret med den resterende vandmængde
selvom omløb får sit. Friskhed – med mindre vand bliver søvandet næppe mere uklart jf.
beregninger på næringsstof-tilledningens betydning. Anser ikke at den nuværende GØT i søen
(som især skyldes vandremuslingen) ikke kan opretholdes med meget mindre vand.
Afrundende
Formandskabet er nødt til at fastholde præmissen om direktivoverholdelse som grundlag for
arbejdsgruppen. Appellerer til at alle fortsat deltager og til at gå videre med de 15 udskilte
løsninger. Annoncerer en hjemmeopgave: Check de 15 forslag ud, hvor godt opfylder de jeres
interesser (med forbehold for det ventede habitatdirektiv-bidrag fra ministeriet) og hvorledes
vil I prioritere dem. Nærmere skema og vejledning udsendes. Deadline-udfordringen –
formandskabet imødeser brug for yderligere tid for arbejdsgruppen, også af hensyn til de
enkelte medlemmers baglande.
7. Processen fremadrettet, samt overvejelser om det endelige output.
Formandskabet anførte kort sit ønske og forventning om et lille slutdokument med de
opnåede prioriteringer af løsninger samt evt. yderligere anbefalinger om f.eks. Tange Å
særskilt. Forventeligt suppleret med mindretals-udtalelser.
8. Yderligere bestillinger hos MiM eller andre?
Ingen ønsker herom udover skriftlige besvarelse af de allerede nævnte spørgsmål.
9. Næste møde
Er programsat til d. 25/1, kl. 14-17 (men blev efterfølgende udsat grundet forsinket levering fra
ministeriet) og yderligere møder d. 1/2, kl. 13-16 samt forventeligt d.10/2 kl. 14-17.
På vegne af arbejdsgruppens formand Sebastian Jonshøj
Med venlig hilsen
Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i DN
31193235 hmj@dn.dk
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Referat af Tange Sø arbejdsgruppens 4. møde 1. februar 2021 kl. 13-17
Tilstede: Alle interessenter var repræsenteret.
Sebastian Jonshøj bød velkommen til arbejdsgruppens 4. møde.


Godkendelse af referat

Silkeborg K tog det forbehold at der ingen politisk behandling af sagen har været i Silkeborg
Kommune, men at processen starter onsdag. Mente ikke man skulle forcere processen
tidsmæssigt og at Silkeborgs borgmester udtaler, at fællesscenariet indmeldt sammen med Viborg
kommune skal ses som et af flere mulige kompromisser.
Ingen bemærkninger i øvrigt.


Præsentation af vurdering af løsninger efter Habitatdirektivet v. MST

Anders Friis, MST, præsenterede styrelsens notat om krav til løsninger jf. habitatdirektivet. MST
har ikke forholdt sig konkret til alle forslag, men alene til forhold af betydning for vurderinger.
Tange Sø ligger ikke i habitatområde, så det er indvirkning af løsningerne på nærliggende N2000
områder, der er afgørende for en endelig og konkret vurdering af påvirkninger. Såfremt der er
forventning om negativ påvirkning kræves en nærmere vurdering. Såfremt der er forventning om
positiv virkning vil det understøtte de overordnede mål i N2000 beskyttelsen. Af negative
forventninger er især næringsstoftilførsel til Randers Fjord og påvirkning af bilag IV arter i spil –
sidstnævnte kræver en nøjere kortlægning - og derefter skal en samlet vurdering af plus og minus
sikre en balance. En positiv vurdering er at fri passage vil umiddelbart forbedre udbredelsen af
relevante arter og naturtyper, og hermed understøtte mål. Hvis ingen forbedringer - status quo så anses virkningen for neutral. Bevaringsstatus vurderes ikke på områdeniveau, men for
biogeografisk region.


Opfølgende spørgsmål/bemærkninger

DSF påpegede at der verserer et hængeparti om vandindvindingstilladelse til Tangeværket eftersom Viborg
Kommunes tilladelse af klagenævnet er hjemvist med henvisning til bl.a. manglende habitatkonsekvensvurdering. Pointe er at der er flere forhold i spil (helhedsplan og nyt Gudenå-regulativ og Tange
Å) som kan forbedre Randers Fjord også på N og P.
MST svar: Det må baseres på konkrete vurderinger, men generelt gælder at forbedringer understøtter og at
nulløsninger ikke er i strid med habitatbestemmelserne. Hvis øget N udgør risiko for Randers Fjord da skal
der kompenseres på anden vis i oplandet. Rambøll-notatets påpegning af mulighederne herfor og
betydningen af en øget opholdstid i søen samt en fornyet vandindvinding til Tangeværket ligger udenfor
hvad MST kan besvare konkret.
DSF spurgte til 5 promilles fald og lampretters passage?
DTU-Aqua svar: Det afhænger af vandhastighed og udformning – men 5 promille er en udfordring for svage
svømmere som lampretter og er meget i forhold til naturlige forhold.
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Sebastian konkluderede, at habitatnotat og gennemgang ikke tilføjer meget til de foreliggende VRDvurderinger i retning af at indsnævre de foreliggende løsningsmuligheder.


Resultat og diskussion af Hjemmearbejdet med arbejdsgruppemedlemmernes
indikative holdningstilkendegivelser.

Arbejdsgruppen gik over til forsøg på yderligere indsnævring af de 15 løsninger ud fra
interessenternes tilbagemeldinger på Hjemmearbejdet, som til mødet var søgt skematiseret og
delt på skærm. Sebastian påpegede divergenser mellem MST og DTU Aqua vurderinger af
løsningerne. Hertil svarede institutionerne at det skyldtes en manglende opdatering mellem
Version 1 og version 2 af VRD-notatet og at divergenserne primært beroede på detaljer om
vandfordeling. Det var opfattelsen at de røde felter i skemaet burde være grønne.
Alle blev bedt om at præsentere og verificere deres bidrag til oversigten.
Favrskov Kommune: Bekræfter skema, ønsker sø som nu og faunapassage – dvs. lange omløb med
fordeler bygværk med mest vand i omløb og mulighed for sø som aflastning via fordeler bygværk –
man kan måle på forskellige fordelinger og således justere ind efter erfaringer over tid. Der skal
regnes på N konsekvenser igen.
Randers Kommune: Er på linje med Favrskov og peger på kompromis med vandmængde 80-85% i
omløb.
Viborg Kommune: Peger på langt omløb med vandfordeling på 30/70 til sø/indløb, og på status
quo balance for N mellem sø og i Randers Fjord.
Silkeborg Kommune: Med forbehold for behandling i byråd peges på samme løsning som Viborg
Friluftsrådet: Ønsker at bevare sø så vidt muligt, men accepterer mindre variationer.
Direktivloyale og derfor peges især på de 3 lange omløb med samme argumenter som øvrige
interessenter, men mener dog også at visse mellemlange kan accepteres.
Danmarks Naturfredningsforening: Peger på at idealscenariet fortsat er genopretning af
oprindelige Gudenå, men at også lange omløbsløsninger samt den 4. løsning yder
direktivopfyldelse.
Danmarks Sportsfiskerforbund: Peger ubetinget på genskabelse af Gudenå og hensyn til Tange Å,
på den nationale betydning af Gudenå-systemet og dets unikke natur, at den løsning ikke
medfører driftsudgifter og øger selvrensningen, og at Tange sø altså er en kunstig sø – hvad ville
man mon have stemt for 100 år siden?
Lokalforeninger langs Gudenåen: Går mindre specifikt efter de løsninger, der bedst opfylder
kommissoriets kriterier, men er direktivloyale.
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Norlys og Gudenåcentralen: Lægger sig op ad Viborg Kommunes anbefaling, men lægger
afgørende vægt på at bevare kulturhistorien.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø: Har lavet (nyt) forslag, men glemt at sende det (sendt under
mødet). Omhandler to stryg – det korte ved værket med 10% vand fra søen og et langt omløb fra
Borre å ca. med 40% vandføring og gitterløsning til sikring af 80-90 % af fiskenes vandring. Det
giver 50% vand til turbinedrift. Forslaget kan rubriceres sammen med Viborg/Silkeborgs, men
med 60/40 vandfordeling til sø/omløb, og vil blive foreningens mindretalsforslag. Mener løsningen
med 60/40 vandfordeling er mere direktivnær end 30/70, og at ligegyldigt hvad man teknokratisk
ønsker så vægtes lokale ønsker.
Sebastian hæfter sig ved at den ny løsning ikke er inden for rammen af vurderede løsninger.
Spørger til Viborg Kommunes forslag om en 30/70 vandfordeling, som ikke leverer målopfyldelse
og funktionalitet som fiskepassage - hvor definitiv er fordelingen, som jo begrundes med en status
quo N tilbageholdelse, som kan håndteres på anden vis jf. Rambøll-notatet?
Viborg svarer at her ligger mandatet, men at det er værd at bemærke at der peges på langt omløb
med hovedparten af vandet.
DSF finder at løsninger til så mange mill. kr. også skal give den ønskede direktivopfyldelse, og
spørger til om afgitringer overhovedet kan fungere? Pointerer at DSF forsat peger på en tømning
af søen
Foreningen til bevarelse af Tange Sø påpeger at lange omløb kan foregå både med spuns og ved
opgravning – hvad er Viborgs og Silkeborgs holdning hertil? Det bør overvejes at gøre en
spunsløsning attraktiv med rekreative muligheder, f.eks. placering af sti på toppen. Mener MST at
en spunset løsning i østlige sødel være målopfyldende og er 13 km gennemgravning af fredskov er
en walkover?
Viborg har ikke taget stilling til problemstillingen.
DN (lokalt) påpeger at hvis fastholdelse af sø-fladen er et absolut krav, så står det i vejen for
spunsløsninger eller andre med omløb i søen. De gode spunsløsninger og stor sø kan godt spille
sammen
MST betoner at alle relevante forslag skal detailprojekteres og konsekvensvurderes.
Sebastian bemærkede at det nok er begrænset hvor detailorienterede arbejdsgruppens
løsningsforslag skal være eftersom de skal gennem omfattende vurderinger i ministeriet, og
endelige projekt kan da tilpasses efter teknik og økonomi når blot forpligtelser er opfyldt.
DSF konstaterer positivt at ingen nu taler et langt omløb ned – og at det nu synes at være et
spørgsmål om vandfordeling og sø sikring.
Sebastian ser at enighed om 20/80 eller 15/85 vandfordeling synes at være afgørende nu. Spørger
til at når 20% vand til søen eller mindre tydeligvis kan give en fin sø, hvorfor så insistere på mere?
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Foreningen til bevarelse af Tange Sø tror naturligvis på egen løsning og at en teknisk løsning kan
give mere smolt passage end vandfordelingen angiver. Fastholder sommerproblemet med lidt
vand i Gudenåen - 1,5 m3/s til 600 ha sø er alt for lidt. Siger ingen vil stå på mål for kvaliteten af
søen med meget lidt vand. Foreningen varetager de lokale rekreative interesser – anerkender den
ny situation og andres interesser, men vil ikke give køb på egne interesser. Henviser til at Vestbirk
fik dispensation fra vandfordelingskrav til omløb (MST fastslår sag ikke afklaret). Foreningen vil
ikke accepter de faglige tilkendegivelser om at søen kan eksistere i sin nuværende størrelse med
tilløb fra andre vandløb, hvis Gudenåen føres udenom. Søen kan ikke bevare sin ”friskhed”.
DSF anerkender sø foreningens fastholdelse af ejerens og de rekreative interesser, men undrer sig
over hvorfor man så ikke støtter 30/70 fordeling som Viborg K og hermed Norlys/Gudenåcentralen
gør?
FR påpeger at det faktum at alle siger ja til sø og direktivoverholdelse er stærkt positivt og bør
være hovedsubstansen i en indstilling – det tekniske bør vi ikke tage – det skal optimeres i
ministeriet efterfølgende. Påpeger også at masser af søer har ligeså lidt vand om sommeren –
naturligt – og lever fint med det.
Foreningen til bevarelse af Tange Sø kan jo ikke svare for Norlys stillingtagen, men mener mere
vand skal til søen for at engagementet er tilstede også om 100 år og med ny ejer.
FR svare på Favrskovs foranledning at når FR ikke peger på løsning E skyldes det at den løsning
medfører en vandstandssænkning i forhold til de 3 foretrukne. Oplyser sidst på mødet at man godt
kan tilslutte sig løsning E også.
Sebastian foreslår at arbejde videre med løsninger med minimum 80% vand i omløb – selvom det
er uafklaret med Viborg og Silkeborg - og at de løsninger bør vi gå videre med som inden for
direktivrammen.
Sebastian spørger til hvilket vandkrav, der reelt er til museumsdrift og el drift? Henviser til at
samtaler ys også viser Norlys ønsker direktivoverholdelse, men kan det spille sammen? Hvor
mange turbiner – dag/nat-drift osv.?
Gudenåcentralen forklarer at opfattelsen af museumsdrift er meget forskellig, men at søndagsdrift
ikke er hvad de ønsker. Materiellet og bygningen kræver daglig drift – vel 7-8 m3 /s. Påpeger at
det er DKs eneste energihistoriske museum. Mere teknisk: Der er 3 generatorer, der kører normalt
kun 1-2 (1,5), hvilket kræver 6-8 m3/s. Friløb uden elnettilkobling er skidt – kan køre 400 kW
kontinuerligt og variere mellem de 3 turbiner. Længere nedlukninger og korte driftperioder er
noget skidt især i kuldeperioden. Udstyr ikke så sommerfølsomt for nedlukning, problemet er fra
september-juli. De ydre bygværker (kunstige dæmning, indløbskanal mv kan blive problem ved
anderledes drift. Museumsdrift i besøgstid og med turbineskift måske OK om sommeren, ved ikke
om vinteren. Risiko for at 20% vand ikke slår til. Kan ikke se hvorledes man skal håndtere forskel i
vandmængder uden bemanding på værket.
Sebastian takker for Gudenåcentralens bidrag til at få en fornemmelse af driftsteknikken.
Museumsdrift inden for kravet om direktivforpligtelser kan de fleste tilsyneladende acceptere.
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Fortsat kollektiv indsnævring af løsningsforslag på baggrund af MST ‘s vurderinger og
kommissoriet

Sebastian fandt ikke vi kunne nå længere på dagens møde, men at yderligere indsnævring af
løsningsfeltet vil have hovedfokus på næste møde, hvor denne dags positive fremdrift måske har
arbejdet videre hos interessenterne. Lovede snarlig udsendelse af det præsenterede samleskema
(der dog efterfølgende har vist behov for nuancering og yderligere kvalitetssikring).


Processen fremadrettet, herunder næste møde (d. 10/2, kl. 14.00-17.00?)

Sebastian peger på at yderligere indsnævring er ambitionen på næste møde – hvordan kræver lidt
overvejelse for formandskabet.
Der spurgtes til om mindretalsudtalelser skal indsendes med indstillingen til ministeriet?
Sebastian mener det er tanken – da vi næppe opnår en enig samlet pakke skal
mindretalsudtalelser med som kommissoriet siger


Evt.

Intet til evt.

Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i DN
31193235 hmj@dn.dk
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Risikoanalyse af budget 2021

Risikoanalyse af budget 2020
Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse på serviceudgifter
Økonomi og Erhvervsudvalget
Bevilling 12 – Kommunale ejendomme:
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 12

205 mio.

208 mio.

1-5 mio. kr.

Høj

1%

Forventningerne til pris- og lønudviklingen for el og varme er nedjusteret kraftigt (-9 %) fra 2020 til
2021 som følge af et ”kollaps i oliepriserne” svarende til en reduktion på ca. 3 mio. kr. Udgifterne til
el og varme forventes ikke reduceret tilsvarende i 2021 idet, der er indgået fastprisaftaler på el og
gas samt at der er varslet afgiftsstigninger på fjernvarme.
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Risikoanalyse af budget 2021

Økonomistaben

2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

205 mio.

12

kr.

-3 mio. kr.

202 mio. kr.

oprindeligt
budget inkl.

211,8

5-10 mio.

mio. kr.

kr.

Høj

-5%

Af den forventede regnskabsafvigelse pr. 31. oktober 2020 vedrører -6,0 mio. kr. merudgifter vedr.
covid-19 Rengøring, som forventes fuldt kompenseret i 2020, hvilket også forventes i forhold til
merudgifter til rengøringen grundet covid-19 i 2021.
Derudover forventes de -0,8 mio. kr. vedr. tomsangsudgifter dækket i forbindelse med
overførselssagen fra 2020 til 2021. Der forventes derved overført netto 3,8 mio. kr. fra 2020 til
2021.
De 3,8 mio. kr. skal anvendes til færdiggørelse af allerede prioriterende og igangsatte planlagte
vedligeholdelsesprojekter fra 2020.
Forventningerne til pris- og lønudviklingen for el og varme er nedjusteret kraftigt (-9 %) fra 2020 til
2021 som følge af et ”kollaps i oliepriserne” svarende til en reduktion på ca. 3 mio. kr. Udgifterne til
el og varme forventes ikke reduceret tilsvarende i 2021 idet, der er indgået fastprisaftaler på el og
gas samt at der er varslet afgiftsstigninger på fjernvarme.
3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling
De allerede prioriterede planlagte vedligeholdelsesprojekter i 2021 kunne gennemgås igen med
henblik på en omprioritering og en undersøgelse af, om enkelte projekter eventuelt kunne udskydes
til senere år.
Dette anbefales dog ikke på grund af det store vedligeholdelsesefterslæb, der forsøges indhentet.
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Bevilling 14 – Centrale funktioner
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab 2021

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af
oprindeligt
budget

Bevilling

454,9

14 –

mio. kr.

460,7 mio. kr.

5-10 Mio. kr.

Meget Høj

1,3%

Centrale
funktioner
Staben for Økonomi og IT:
På nuværende tidspunkt er der en kendt udfordring i lønbudgettet på Økonomi- og IT-området
indenfor bevilling 14, Centrale funktioner. Staben for økonomi og IT arbejder med handleplaner for
at nedbringe lønudgifterne, så budgetforudsætningerne kan overholdes og udfordringen ikke får
indflydelse på regnskabsresultatet i 2021.
Tjenestemandspensioner + 3,3 mio. kr.:
På bevillingen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner. Der forventes et merforbrug ift.
budgetforudsætningerne på ca. 3,3 mio. kr. Det skyldes at personerne der modtager pensionen,
lever længere end forventet. Det forventes at der i overførselssagen 2020 til 2021 administrativt vil
blive forslået overførsel af mindreforbrug fra bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles funktioner,
og/eller bevilling 16 Tværgående aktiviteter, ligesom der er blevet tidligere år, så det forventede
merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2021 kan blive imødekommet allerede fra starten af regnskabsåret
2021.
Staben for Ejendomme +2,5 mio. kr.:
Staben for Ejendommes budget er i 2021 og frem presset til det yderste og mere til. Der mangler
samlet set ca. 2,5 mio. kr. i budgettet for 2021 og frem. Dette primært til lønudgifter.
Årsagen er, at vi har været nødsaget til at mande op i blandt andet Team Køb & Salg og i
Anlægsteamet for at kunne følge med den stigende vækst og ikke bremse den. Der skal blandt
andet skaffes mere jord, sælges flere grunde, etableres midlertidige og permanente løsninger
(pavilloner og nybyggerier) på bl.a. børneområdet, flere aktivitetsændringer, områdestudier,
indhentning af efterslæb på vedligeholdelsen med videre.

Side 3

Risikoanalyse af budget 2021

Økonomistaben

2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

oprindeligt
budget inkl.

Bevilling

454,9

11,8 mio.

466,6 mio.

460,7

5-10 mio.

14 –

mio. kr.

kr.

kr.

mio. kr.

kr.

Lav

1,3 %

Centrale
funktione
r
Ved budgetopfølgningen 31.10.2020 forventes et mindreforbrug på bevilling 14 på ca. 11,8 mio. kr.
Når nettooverførsel af disse midler medregnes, forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.
Det bemærkes at en del af merforbruget vil blive foreslået imødekommet i overførselssagen hvorfor
sandsynligheden for en afvigelse på denne størrelse er sat til lav.
På nuværende tidspunkt forventes følgende merforbrug:
Tjenestemandspensioner. 3,3 mio. kr.:
Der forventes et merforbrug ift. budgetforudsætningerne på ca. 3,3 mio. kr. Det skyldes at
personerne der modtager pensionen, lever længere end forventet.
Det forventes at der i overførselssagen 2020 til 2021 vil blive administrativt forslået overførsel af
mindreforbrug fra bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles funktioner, og/eller bevilling 16
Tværgående aktiviteter, så det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2021 kan blive
imødekommet allerede fra starten af regnskabsåret 2021. Denne tilgang blev også brugt sidste år,
beløbet der forventes i merforbrug er mindre end sidste år.
Staben for Ejendomme + 2,5 mio. kr.:
Af den forventede regnskabsafvigelse vedrører 0,35 mio. kr. mindreudgifter vedr. covid-19, der ikke
forventes overført fra regnskabsår 2020 til 2021. Men derimod at skulle tilføres puljen til dækning af
merudgifter til covid-19 i kommunen.
Staben for Ejendommes budget er i 2021 og frem presset til det yderste og mere til. Der mangler
samlet set ca. 2,5 mio. kr. i budgettet for 2021 og frem. Der forventes overført 0,8 mio. kr. fra 2020
til 2021, så Ejendomme kommer ud med et underskud i 2021 på 1,7 mio. kr.
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Årsagen er, at vi har været nødsaget til at mande op i blandt andet Team Køb & Salg og i
Anlægsteamet for at kunne følge med den stigende vækst og ikke bremse den. Der skal blandt
andet skaffes mere jord, sælges flere grunde, etableres midlertidige og permanente løsninger
(pavilloner og nybyggerier) på bl.a. børneområdet, flere aktivitetsændringer, områdestudier,
indhentning af efterslæb på vedligeholdelsen med videre.
3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling (navn og nummer).
Tjenestemandspensioner:
Det er ikke muligt at nedsætte udgifterne til tjenestemandspensioner, da borgerne der modtager
dette har retskrav herpå. For at imødekomme udfordringerne på tjenestemandspensioner i 2021 vil
det i stedet blive foreslået at der i overførselssagen overføres mindreforbrug fra andre områder af
bevilling 14 Centralfunktioner, 15 Fælles funktioner, og/eller bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
Denne fremgangsmåde har været brugt i tidligere år til at imødekomme en udfordring som bliver
mindre over tid, men som vi forventer fortsat vil være en udfordring i regnskab 2021.
Staben for Økonomi og IT.
Staben arbejder med handleplaner for at nedbringe lønforbruget, så lønbudgettet kan overholdes
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Plan- og Vejudvalget
Bevilling 24 – Kollektiv trafik:
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab 2021

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af
oprindeligt
budget

Bevilling

42,7 mio.

24

kr.

44,4 mio. kr.

1-5 mio. kr.

meget høj

3,9 %

Kollektiv
trafik
Bevillingen har fået en stor negativ Pris- og lønfremskrivning i 2021 contra Midttrafiks positive
fremskrivning på PL.
Vi forventer en ekstra regning fra Midttrafik vedr. regnskabsår 2019.
Der er indgået politisk aftale om at Midttrafiks merudgifter til Covid-19 dækkes i 2020 og 2021.
Den store udfordring for Trafikselskaberne og den kollektiv trafik generelt er, at få kunderne tilbage.
Mange kunder har fundet andre alternativer under Covid-19, f.eks. mere hjemmearbejde, købt en
lille bil, elcykel eller benyttet sig af samkørsel.
Midttrafik forventer, at der går lang tid inden antallet af kunder, er tilbage på niveauet før Corona
ramte Danmark, hvilket har betydning for billetindtægterne.
Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der i den kommende budgetopfølgning frembringes forslag til
finansiering af manglende pris- og lønfremskrivning mv. på 1,669 mio. kr. for 2021.
2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

oprindeligt
budget inkl.

Bevilling

42,7 mio.

-1,2 mio.

41,6 mio.

44,4

1-5 mio.

meget

24

kr.

kr.

kr.

mio. kr.

kr.

høj

Kollektiv
trafik
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Bevillingen har fået en stor negativ pris- og lønregulering i 2021 contra Midttrafiks positive
fremskrivning på PL.
Derudover forventer vi en ekstra regning fra Midttrafik vedr. regnskabsår 2019.
Forventet underskud på 1,150 mio. kr. for 2020 forventes overført til 2021.
Der er indgået politisk aftale om at Midttrafiks merudgifter til Covid-19 dækkes i 2020 og 2021.
Den store udfordring for Trafikselskaberne og den kollektiv trafik generelt er, at få kunderne tilbage.
Mange kunder har fundet andre alternativer under Covid-19, f.eks. mere hjemmearbejde, købt en
lille bil, elcykel eller benyttet sig af samkørsel.
Midttrafik forventer, at der går lang tid inden antallet af kunder, er tilbage på niveauet før Corona
ramte Danmark, hvilket har betydning for billetindtægterne.
3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling 24 Kollektiv Trafik
Plan- og Vejudvalget drøftede en sag om de økonomiske udfordringer på bevilling 24 på mødet 7.
december 2020.
Udvalget besluttede at der i den kommende budgetopfølgning frembringes forslag til finansiering af
manglende pris- og lønfremskrivning mv. på 1,669 mio. kr. for 2021.
Eneste handlemulighed for besparelser på bevillingen er nedlæggelse af ture eller ruter i Silkeborg
Kommune.
Køreplanerne for 2021/2022 er i offentlig høring fra medio december 2020 til medio januar 2021.
Herefter bliver høringssvar forelagt Plan- og Vejudvalget i februar 2021.
Plan- og Vejudvalget kan principielt beslutte reduktioner på mødet, men da køreplaner, vognløb
m.v. skal være endeligt på plads ultimo marts 2021, kan ændringer i køreplanerne på dette sene
tidspunkt ikke nå at blive gennemarbejdet, sendt i offentlig høring m.v.
I henhold til kontrakten mellem Midttrafik og Busentreprenørerne skal de endelige køreplaner,
vognløb m.v. være aftalt senest 3 måneder før ikrafttræden - altså ultimo marts 2021.
Det er meget begrænset, hvad Midttrafik kan nå at ændre efter udvalgsmødet i februar 2021, men
egentlig nedlæggelse af ruter og reduktion af hele vognløb, vil være muligt. Dette vil dog ikke
harmonere med minimumsservicemål i Trafikplan 2021, som Plan- og Vejudvalget vedtog i
sommeren 2020.
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Bevilling 25 – Veje
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab 2021

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af
oprindeligt
budget

Bevilling

83,7 mio.

25 Veje

kr.

85,1 mio. kr.

1-5 mio. kr.

meget høj

1,7 %

Merforbrug på parkeringsområdet. Udspringer af 2 timers gratis parkering.
Der har været sag på Plan- og Vejudvalgets møde 7/12 2020 om problematikken.

Plan – og vejudvalget anbefalede, at der indgås dialog med Økonomi- og
Erhvervsudvalget om betydningen for den ændrede ”afregning på parkeringsområdet”.
2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

oprindeligt
budget inkl.

Bevilling

83,694

- 1,936

81,758 mio.

85,094

1-5 mio.

meget

25 Veje

mio. kr.

mio. kr.

kr.

mio. kr.

kr.

høj

4,1 %

Merforbrug på parkeringsområdet. Udspringer af 2 timers gratis parkering.
Der har været sag på Plan- og Vejudvalgets møde 7/12 2020 om problematikken.
Af den forventede regnskabsafvigelse vedrører 0,303 mio. kr. udgifter vedrørende covid-19 i 2020.
3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling 25 Veje
Der har været sag på Plan- og Vejudvalgets møde 7/12 2020 om problematikken med følgende
beslutning:
Plan – og vejudvalget anbefalede, at der indgås dialog med Økonomi- og Erhvervsudvalget om
betydningen for den ændrede ”afregning på parkeringsområdet”.
Alternativt skal mindre indtægten på parkeringsområdet findes på resten af bevilling 25.
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Bevilling 28 – Entreprenøropgaver:
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 28

0 mio.

Entreprenøropgaver

kr.

0 mio. kr.

0 mio. kr.

Høj

N/A

Der forventes budgetbalance i 2021 ift. det oprindelige budget.
Af budgetforudsætninger for bevillingen fremgår at udgifter og indtægter skal balancere således at
resultatet over flere år, viser et overskud på 0-2,5 mio. kr.

2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

oprindeligt
budget inkl.
nettooverfør

2021)
Bevilling
28

0 Mio. kr.

+2,5 mio.
kr.

2,5 mio. kr.

sel
0 mio.

1-5 mio.

kr.

kr.

høj

100 %

Entrepren
øropgave
r
Der forventes budgetbalance i 2021 ift. det oprindelige budget inkl. overført regnskabsafvigelse fra
2020
Af budgetforudsætninger for bevillingen fremgår at udgifter og indtægter skal balancere således at
resultatet over flere år, viser et overskud på 0-2,5 mio. kr.
3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling 28 Entreprenøropgaver
Ingen
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling 34 – Kultur og Fritid
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt budget

Bevilling

149,7 mio.

149,7 mio.

34 –

kr.

kr.

0 mio. kr.

Høj

0%

Kultur og
Fritid
Der forventes budgetbalance i 2021 ift. det oprindelige budget.
2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

149,7

+ 5,8 mio.

155,5 mio.

155,5

34 Kultur

mio. kr.

kr.

kr.

mio. kr.

oprindeligt
budget inkl.

0 mio. kr.

Høj

0%

og Fritid

Der forventes budgetbalance i 2021 ift. det oprindelige budget inkl. overført regnskabsafvigelse fra
2020. Dette skyldes at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har prioriteret en række projekter der
ønskes igangsat, i så fald der bliver mulighed for det via overførselsmidler fra 2020.
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Børne- og Ungeudvalget
Bevilling 41 Skoler:
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab 2021

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af
oprindeligt
budget

Bevilling

956 mio.

41 Skole

kr.

956 mio. kr.

0

Høj

0%

Der forventes budgetbalance i 2021 ift. det oprindelige budget.
I det forventede regnskab er ikke indarbejdet mer- og mindreudgifter til Covid-19.
2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

956 mio.

41

kr.

23 mio. kr.

979 mio. kr.

oprindeligt
budget inkl.

956 mio.

23 mio.

kr.

kr.

Høj

2,3 %

Skole

* I den forventede afvigelse for 2020 er der indarbejdet konsekvens af beslutning om korrigerende
handlinger i 2021 jf BUU 2. november 2020. Der flyttes 3,1 mio. kr. til bevilling 45 Børn og unge
med særlige behov.
Afvigelsen i 2021 forudsætter, at der kun bruges 1,6 mio. kr. på specialområdet fra
elevtalsreguleringspuljen og at der bruges 3,1 mio. kr. fra de centrale overførsler.
Hvis Børne- og Ungeudvalget laver korrigerende handlinger og f.eks. flytter midler fra
elevtalsreguleringspuljen og fra de centrale overførsler til de decentrale områder i starten af 2021,
så vil afvigelsen i 2021 formentlig være 10-12 mio. kr. mindre.
Selvom man ligger mange midler ud på skolerne, vil mange ansættelser først ske fra 1. august, og
dermed ikke have fuld effekt i 2021.
Af den forventede regnskabsafvigelse vedrører 5,1 mio. kr. udgifter vedr. covid-19.
I det forventede regnskab er ikke indarbejdet mer- og mindreudgifter til Covid-19.
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Bevilling 43 – Dagpleje og daginstitutioner
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 43

423,4

Dagpleje og

mio. kr.

429,7 mio. kr.

5-10 mio. kr.

Høj

1,5 %

daginstitutioner
Det forventede regnskab på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i 2021 er 429.691 mio. kr. det
vil sige et forventet merforbrug på -6,326 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Der forventes et merforbrug i 2021 ud fra en forventning om, at de decentrale institutioner øger
deres forbrug i 2021 i forhold til 2020. De decentrale institutioner forventer i 2020 et mindreforbrug
på 11,2 mio. kr., hvoraf en del af forklaringen er midler fra den statslige pulje til øgede normeringer.
De decentrale institutioner får også i 2021 midler fra den statslige pulje til øgede normeringer, hvor
beløbet skønnes til 14,2 mio.kr.
Der er desuden fortsat usikkerhed omkring en udfordring med at rekruttere medarbejdere.
På bevilling 43 er der i budget 2021 budgetteret med 2.365 0-2-årige børn og 3.458 3-6-årige børn.
Det faktiske børnetal er forbundet med en vis usikkerhed. Økonomi- & Erhvervsudvalget har den 19.
maj 2020 godkendt en model for børnetalsregulering, der betyder at bevillingen ved hver
budgetopfølgning reguleres efter det faktiske antal børn.
Udover usikkerheden omkring antallet af børn, er der også en usikkerhed i forhold til at
gennemsnitsprisen, særligt i forhold til de 0-2-årige, vil stige på grund af ændret pasningsmønster.
Blandt andet er der en tendens til, at flere vælger integrerede institutioner fremfor dagpleje.
I forhold til budgetlægningstidspunktet for budget 2021 forventes en stigning i antallet af 0-2 årige,
men samtidig forventes en lavere dækningsgrad. Det vil sige, at der på trods af en forventet
stigning i antallet af 0-2 årige, er der samtidig en forventning om, at antallet af passede 0-2 årige vil
falde. Der forventes samlet set et fald på 21 0-2 årige, svarende til 1,7 mio. kr. jævnfør den nævnte
reguleringsmodel.
Til orientering fremgår her belægningsprocenten for 0-2 årige der blev brugt til budgetlægningen i
foråret samt den nyeste forventning til belægningsprocent.
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2021 – ved budgetlægning
0 årige

13,71 %

1 årige

95,09 %
97,50 %

2 årige

Økonomistaben

2021 – nyeste forventning
12,53 %
93,04 %
95,77 %

I forhold til budgetlægningstidspunktet for budget 2021 forventes antallet af 3-6 årige af være
uændret, men samtidig forventes en lavere dækningsgrad. Det vil sige, at der på trods af et
forventet uændret antal 3-6 årige, er en forventning om, at antallet af passede 3-6 årige vil falde.
Der forventes samlet set et fald på 10 3-6 årige, svarende til 0,5 mio. kr. jævnfør
reguleringsordningen.
Til orientering fremgår her belægningsprocenten for 3-6 årige der blev brugt til budgetlægningen i
foråret samt den nyeste forventning til belægningsprocent.

3 årige

2021 – ved budgetlægning
98,76 %

2021 – nyeste forventning
98,45 %

4 årige

98,50 %

97,94 %

For de 5 og 6-årige beregnes belægningsprocenten hver måned på grund af skolestart, og
belægningsprocenten vil derfor naturligt variere særligt meget fra før til efter sommerferien. På
baggrund af de månedlige ændringer i belægningsprocent i forhold til oprindeligt budget, er den
gennemsnitlige årlige ændring for de 5 årige -1,85 %, mens den gennemsnitlige årlige ændring for
de 6-årige er 1,21%.
Den lavere dækningsgrad på begge aldersgrupper, 0-2 årige og 3-6 årige, tager udgangspunkt i de
nyeste dækningsgrader fra budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020. De lavere dækningsgrader kan
have sammenhæng med covid-19. Der er derfor risiko for, at dækningsgraderne i 2021 vil vise sig
at være højere end beskrevet her, og der vil i stedet skulle passes flere børn end budgetteret.
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2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

oprindeligt
budget inkl.
nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

423.4

+9.3 mio.

432.7 mio.

429.6

1-5 mio.

Meget

43

mio. kr.

kr.

kr.

mio. kr.

kr.

høj

0,7 %

Dagpleje
og
daginstitu
tioner
I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på bevilling 43.
Mindreforbruget består af den forventede overførsel fra 2020 på 9,326 mio. kr., samt det forventede
merforbrug i 2021 på -6,326 mio. kr.
Den forventede overførsel fra 2020 til 2021 på 9,326 mio. kr., vil blandt andet skulle bruges til at
afholde udgifter, der ikke har været mulige at afholde i 2020, og som i stedet skal afholdes i 2021.
Dette drejer sig blandt andet om ombygning i børnehuse i forbindelse med kapacitetsudfordringer.
Af den forventede regnskabsafvigelse i 2020 er i alt 8 mio. kr. udgifter vedr. covid-19, heraf er
bevillingen blevet kompenseret med 2,6 mio. kr. En eventuel yderligere kompensation er ikke
medregnet i ovenstående korrigerede budget.
3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.
Der foreslås ingen korrigerende handlinger på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.
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Bevilling 45 – Børn og unge med særlige behov
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Familie og

188,8

200,4 mio.

børnehandicap

mio. kr.

kr.

10-15 mio. kr.

Høj

6,1 %

Sundhedsplejen

14,0 mio.

14,2 mio. kr.

0-1 mio. kr.

Høj

1,9 %

10-15 mio. kr.

Høj

5,8 %

kr.
Samlet

202.8

214,6 mio.

bevilling 45

mio. kr.

kr.

Børn og unge
med særlige
behov
Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til både kommunal sundhedstjeneste og til børn og unge
med særlige behov.
I forhold til oprindeligt budget forventes der, samlet set, et merforbrug på 11,836 mio. kr. på
bevilling 45. Der er siden budgetvedtagelsen vedtaget ændringer i budgettet på bevilling 45, disse
ændringer vil indgå i det korrigerede budget 2021 og er derfor medtaget i risikoanalysen for det
korrigerede budget.
Det forventede resultat for Familie og børnehandicap samt sundhedsplejen fremgår nedenfor.
Det forventede regnskab vedr. Familie og børnehandicap i 2021 er 200,4 mio. kr. det vil sige et
forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
På budgetlægningstidspunktet var der en kendt ikke håndteret udfordring på 6,8 mio. kr. ved
uændret serviceniveau. Det forventede merforbrug for budget 2021 er vurderet med udgangspunkt i
en gennemgang af budgetforudsætningerne i december 2020.
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På følgende områder forventes der afvigelser i forhold til oprindeligt budget
Områder
Anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder som følge af flere
anbringelsesdage
Hjemmetræning af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Flere forebyggende indsatser på Familie- og ungekontakten som følge af
efterslæb på grund af covid-19
På Solbo forventes der et driftsunderskud på grund af en lavere belægning
end den normerede på 98%
Besparelse besluttet af Børne- og Ungeudvalget i november 2020 til
supervision af plejefamilier på 0,5 mio. kr.
Afvigelser i forhold til oprindeligt budget, i alt

Afvigelse
1,0 mio. kr.
1,3 mio. kr.
2,0 mio. kr.
1,0 mio. kr.
-0,5 mio. kr.
4,8 mio. kr.

Den ikke håndteret udfordring på 6,8 mio. kr. og ovenstående afvigelser 4,8 mio. kr. udgør
tilsammen et forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Det forventede regnskab vedr. sundhedsplejen i 2021 er 14,247 mio. kr. det vil sige et forventet
merforbrug på 0,265 mio. kr.
På budgetlægningstidspunktet var der en kendt ikke håndteret udfordring på 0,668 mio. kr. ved et
uændret serviceniveau. En del af denne udfordring er håndteret ved nedlæggelsen af
Familieiværksætterne, som blev besluttet af Børne- og Ungeudvalget i november 2020, svarende til
en besparelse på 0,4 mio. kr.
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2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

oprindeligt
budget inkl.
nettooverfør

2021)

sel

Familie

188,8

-9,6 mio.

182,9 mio.

200,4

Mere end

og

mio. kr.

kr.

kr.

mio. kr.

15 mio.

børnehan

Høj

9,3 %

Høj

4%

Høj

9,2 %

kr.

dicap
Sundheds

14,0

-0,5 mio.

13,7 mio.

14,2

0-1 mio.

plejen

Mio. kr.

kr.

kr.

mio. kr.

kr.

Samlet

202.8

-10,0 mio.

196,6 mio.

214,6

Mere

bevilling

mio. kr.

kr.

kr.

mio. kr.

end 15

45

mio. kr.

*Inklusiv allerede besluttede budgetændringer med en samlet overførsel på 3,8 mio. kr. med 3,1 fra
bevilling 41 og 0,7 mio. kr. på bevilling 43. Fordelingen forventes at være 0,2 mio. kr. til
sundhedsplejen og 3,6 mio. kr. Familie og Børnehandicap.
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Bevilling 45 – Børn og unge med særlige behov
I forhold til det korrigerede budget forventes der, samlet set, et merforbrug på 18,079 mio. kr. på
bevilling 45. Heraf er 5,7 mio. kr. hensat til takstregulering for Solbo og Silkeborg Krisecenter, og
dette er derfor ikke en budgetudfordring i 2021.
Som skrevet er der siden budgetvedtagelsen vedtaget ændringer i budgettet på bevilling 45, disse
ændringer er med i ovenstående tabel. Ændringerne vedrører Børne- og Ungeudvalgets beslutning i
november 2020 om overførsel af samlet 3,8 mio. kr., med 3,1 mio. kr. fra bevilling 41 og 0,7 mio.
kr. fra bevilling 43. Fordelingen forventes at være 0,2 mio. kr. til sundhedsplejen og 3,6 mio. kr.
Familie og Børnehandicap.
Det forventede merforbrug på 18,079 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget består af den
forventede overførsel fra 2020 til 2021 på -10,043 mio. kr., den forventede regnskabsafvigelse i
2021 på -11,836 mio. kr. samt overførslen fra bevilling 41 på 3,8 mio. kr.
Det forventede resultat for Familie og børnehandicap samt sundhedsplejen fremgår nedenfor.
Det forventede regnskab vedrørende Familie og børnehandicap i 2021 er på 200,4 mio. kr., det vil
sige et forventet merforbrug på 17,529 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgetopfølgningen
pr. 31. oktober 2020 viser et forventet merforbrug i 2020 på 9,6 mio. kr., og heraf er 5,7 mio. kr.
hensættelser til takstregulering i 2021 og 2022 vedrørende Solbo og Silkeborg Krisecenter.
Der forventes en merindtægt på 3,7 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.
Refusioner er uden for serviceudgiftsrammen på bevilling 45, og som udgangspunkt er der ikke
overførsel af merindtægten.
Det forventede regnskab vedrørende Sundhedsplejen i 2021 er på 14,247 mio. kr. det vil sige et
forventet merforbrug på 0,554 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
I det oprindelige budget 2021 er der placeret to rammereduktioner i forbindelse med
budgetlægningen af budget 2021. Af disse to rammereduktioner er den ene ’nedlæggelse af
familieiværksætterne’ vedtaget og er medregnet i det oprindelige budget. Den anden
rammereduktion ’reduktion i det almene skoletilbud’ er ikke vedtaget, og sundhedsplejen
kompenseres for rammereduktionen med den førnævnte budgetændring
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3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov.
Der foreslås ingen korrigerende handlinger på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov.
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Socialudvalget
Bevilling 53 Socialområdet:
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget 2021

Forventet

Afvigelsens

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 53 –

451,1

480,0

-28,9

meget høj

-6,4 %

Socialområdet

Der forventes et merforbrug på minimum 28,9 mio. kr. i 2021 i forhold til det oprindelige
budget, svarende til 6,4% af bevillingens oprindelige budget.
Der er risiko for et endnu større merforbrug, såfremt tilgangen til området fortsætter. Der
er i det forventede regnskab, ikke taget højde for prognosen for tilgang til området, hvor
BDO’s prognose for 2021, lyder på 15 mio. kr.
Da udfordringen skyldes tilgang til området, som overstiger den årlige
demografitilskrivning, må de økonomiske udfordringer betragtes som strukturelle.
Socialudvalget har løbende gennem 2018, 2019 og 2020, foretaget korrigerende
handlinger og reduktioner, for at imødegå ovenstående udfordringer. Der er indregnet
effekten af disse tiltag, samt effekten af det i budgetforliget vedtagne sparekatalog, i
ovenstående prognose, på i alt 24,8 mio. kr. i 2021.
Der er ikke indregnet udgifter vedr. covid-19 i det forventede forbrug for 2021.
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2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer-/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Bevilling
53 -

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

451,1

-19,9

431,2

480,0

oprindeligt
budget inkl.

-48,8

Meget

-11,3 %

høj

Socialomr
ådet

Der forventes et merforbrug på 48,8 mio. kr. i 2021 ift. det oprindelige budget inkl.
overført regnskabsafvigelse fra 2020, svarende til en afvigelse på -11,3 % af bevillingens
oprindelige budget inkl. nettooverførsel.
Af den forventede regnskabsafvigelse for 2020, vedrører 2,0 mio. kr. udgifter vedr. covid19.
Det forventede overførte merforbrug på 19,9 mio. kr. fra 2020 skyldes,
 10,2 mio. kr. i tilgang af 16 dyre borgere i eksterne botilbud, 16 STU-elever
(udover de 4 forventede), 1 særligt kompleks borger i egne tilbud, samt
forsorgsområdet.
 2,0 mio. kr. i covid-19 udgifter der indtil videre ikke er kompenseret for
 0,8 mio. kr. i stigning i objektiv finansiering af Kofoedesminde.
 0,3 mio. kr. i budgetreduktion, som følge af ændret pris- og lønskøn for 2020, som
ikke kan implementeres grundet fastsatte takster på køb af eksterne pladser.
 6,6 mio. kr. netto, som ligger før 2020, i det at der i risikoanalysen for 2020, blev
forudset et merforbrug på 12,8 mio. kr. i budget 2020. Dette er i løbet at året
delvist nedbragt med af besparelser på 6,2 mio. kr. i alt (derfor netto 6,6 mio.
kr.). Besparelserne er fordelt på: 2,6 mio. kr. i vedtagne engangsbesparelser i
2020 på kompetenceudvikling og større anskaffelser, 1,0 mio. kr. i mindre
eksternt køb af døgnbehandlingspladser for alkohol- og stofmisbrug, 0,5 mio. kr. i
forventet overførsel til 2021 af eksterne projektmidler og arv, 0,4 mio. kr. i udbud
af fagsystem, 0,4 mio. kr. i opstartsfasen af socialtandplejen, 0,3 mio. kr. på de
særlige psykiatripladser fordi regionen har omlagt 8 pladser fra 1. september
2020, 0,1 mio. kr. i besparelse på lukning af lokalerne i Vestergade, samt 0,9 mio.
kr. på diverse korterevarende vakancer sidst på året.
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3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling 53 Socialområdet

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev parterne enige om at øge budgettet på
bevilling 53 Socialområdet med 4,1 mio. kr. pr. år i 2021 og overslagsår til imødegåelse af
budgetudfordringer.
Midlerne disponeres af parterne i ultimo 2020 efter dialog med fagområdet, og er i
risikoanalysen indregnet i forventet forbrug. Midlerne forudsættes primært investeret i
forskellige tiltag, som vil bidrage til at imødegå den del af udgiftspresset
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Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
1. ROB-Analysen: Budgetbalance ift. oprindeligt budget

Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 61 –
Arbejdsmarked

32.4

33,5 mio.

mio. kr.

kr.

1-5 mio. kr.

Høj

3,4 %

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse
Budgettet er blevet lagt med udgangspunkt i undervisningsministeriets vurderinger. Vi har ikke
modtaget data fra skolen vedr. den faktiske aktivitet, hvorfor der kan være en risiko for en
budgetoverskridelse.
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal
indsats for unge under 25 år
Det forventes, at der kan overføres et mindreforbrug fra 2020 svarende ca. til det overførte
mindreforbrug fra 2019 på 0,7 mio. kr. Pga. Covid-19 har det ikke været muligt at iværksætte
ekstraordinære indsatser i 2020, men vi ser et behov for en særlig indsats, når samfundet igen
kører på et normalt niveau.
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
Mestringsenheden ophører ved udgangen af 2020. Finansiering af puljen vil blive afklaret nærmere i
starten af 2021. Det forventes, at der kan overføres et mindreforbrug fra 2020 på 416 t.kr., hvilket
vil dække størstedelen af puljen.
2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. Regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

oprindeligt
budget inkl.
nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

32,4 mio.

3,4 mio.

35,9 mio.

33,5

1-5 mio.

Meget

61

kr.

kr.

kr.

mio. kr.

kr.

høj

Arbejdsm
arked
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Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling 73 – Sundhed og Ældre
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 73 –
Sundhed og Ældre

864,4

869,4 Mio.

Mio. kr.

kr.

1-5 mio. kr.

Meget høj

0,6 %

Sundheds- og Omsorgsafdelingen forventer et merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2021 i forhold til
oprindeligt budget på bevilling 73 – Sundhed og Ældre.
Der er flere årsager til et forventet merforbrug:
-

På hjemmepleje- og sygeplejeområdet forventes der budgetoverskridelse. Det skyldes bl.a.
at iværksatte tiltag i 2020, for at bringe budget og forbrug i balance, ikke forventes at få
fuld effekt i 2021. I 2021 implementeres en ny styringsmodel på hjemmepleje- og
sygeplejeområdet samtidig med, at der arbejdes på at gøre rehabilitering til gennemgående
tænkning i opgaveløsningen på tværs af sundheds- og omsorgsområdet.

-

I løbet af 2021 forventes Friplejehjemmet i Voel at åbne. Den endelig dato for åbningen af
plejehjemmet kendes imidlertid ikke. Åbningen af et nyt plejehjem vil øge
plejeboligkapaciteten og udgifterne til plejeboliger i Silkeborg Kommune i 2021. I
budgetforudsætningerne er der ikke taget højde for en udvidelse af plejeboligkapaciteten på
plejecenterområdet.

-

I sidste halvdel af året har der været en stigning på myndighedsområdet i udgifter til
borgere, som får tildelt pleje- og pasningsorlov. Eftersom udvikling i udgifterne er sket i
sidste halvdel af året, har det ikke været muligt at indarbejde udfordringen i
budgetforudsætningerne for budget 2021.

-

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale i 2019 om at øge
dimensioneringen på SOSU-området for 2020 og 2021. Der er en dialog i gang om
finansieringen af det øgede antal elever i Silkeborg Kommune. Uddannelsesområdet er netop
udfordret i 2020 jf. budgetopfølgningen pr. 31.10.2020

-

Endelig kendes størrelsen af indtægter i 2021 ikke i forhold til mellemkommunale betalinger.
Der er et arbejde i gang med at beregne nye takster for hhv. 2020 og 2021. Når taksterne
for 2020 er beregnet, er det muligt at vurdere, hvad Silkeborg Kommune minimum kan
opkræve fra andre kommuner, som har borgere boende på et af Silkeborg Kommunes
plejecentre.
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Bemærk at der i regnskabsafvigelsen ikke indgår forventede udgifter vedr. covid-19 i 2021.
Covid-19 udgifterne er ikke indregnet, da det forventes at udgifterne bliver dækket. De
forventede udgifter til covid-19 er på 7-8 mio. kr. i 2021.

2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

oprindeligt
budget inkl.
nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

864,4

-16,7 mio.

847,7 mio.

869,4

-20-25

Meget

73

Mio. kr.

kr.

kr.

Mio. kr.

mio. kr.

høj

-2,5 %

Sundhed
og Ældre

Sundheds- og Omsorgsafdelingen forventer et merforbrug på ca. 20-25 mio. kr. i 2021 på bevilling
73 – Sundhed og Ældre såfremt det forventede merforbrug på bevilling 73 Sundhed og Ældre og
bevilling 78 Frit Valg pr. 31. oktober 2020 overføres.
Der er følgende årsager til det forvendte merforbrug:
-

På Sundheds- og Ældreområdet forventes der en regnskabsafvigelse på 15,6 mio. kr. jf.
budgetopfølgning pr. 31.10.2020. I forhold til serviceudgiftsrammen svarer dette til et
merforbrug på 16,7 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på myndigheds- og
hjemmeplejeområdet.

-

Af den forventede regnskabsafvigelse vedrører ca. 8,5 mio. kr. udgifter til covid-19 i 2020.

Planlagte og ikke-planlagte engangsaktiviteter i 2021 og 2022
Det forventede merforbrug på 20-25 mio. kr. kan blive højere i tilfælde af, at der i 2021
kommer et eller flere negative udfald af verserende sager med Aarhus Kommune. Sagerne
vedrører krav om større opkrævning på borgere fra Silkeborg Kommune, der har haft ophold
på et plejecenter i Aarhus Kommune

-

I 2020 har Sundheds- og Omsorgsafdelingen modtaget AUB midler på ca. 7 mio. kr.
Midlerne forventes anvendt i 2020, 2021 og 2022. Midlerne er tildelt som en
indtægt/projektmidler. Derfor vil det kræve at midlerne overføres som budget i 2021 i
overførselssagen for at midlerne kan blive anvendt til det tiltænkte formål.

-

Se desuden punktet vedr. øget dimensioneringen på SOSU-området i ROB-analysen.
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3. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2021 for
bevilling (navn og nummer).
På udvalgsmødet den 2.12.2020 drøftede Sundheds- og Ældreudvalget en beslutning om
igangsætning af korrigerende handlinger for at bringe budget 2021 i balance. På baggrund af
udvalgets beslutning har administrationen udarbejdet et nyt forslag vedr. en hurtigere lukning af
ældreboliger med tomgangshusleje. Udvalget fravalgte forslagene vedr. ’reduktion i antallet af
plejecentre’ og ’reduktion i serviceniveau i SEL § 79-tilbud om aktivitetscentre’.
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Klima- og Miljøudvalget
Bevilling 81 – Natur og Miljø:
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab 2021

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af
oprindeligt
budget

Bevilling

9,6 mio.

81 Natur

kr.

9,6 mio. kr.

0-1 mio. kr.

Høj

0%

og Miljø
Beskriv og forklar om det forventes at de planlagte aktiviteter i 2021 kan afholdes indenfor det
oprindelige budget.

Beskriv og forklar hvorfor der forventes merforbrug/mindreforbrug?


Hvilke aktiviteter afviger fra budgetforudsætningerne i budget 2021? Dvs. aktiviteter
ud over de planlagte aktiviteter, f.eks. engangsaktiviteter som ikke udgør en
strukturel udfordring.
Se ovenfor.

Her skal der stå, hvad der har ændret sig i budgetforudsætninger. Noget skal have ændret sig ift.
budgetforudsætningerne for at man kan skrive andet end 0.
Alternativt, hvis der i budgetforudsætningerne har været lagt op til løsninger der skal nedbringe
udgifterne, således at budgettet kan overholdes, skal man skrive hvorfor dette evt. ikke længere
forventes at kunne håndteres.
Risikoanalysen er jeres bedste bud på, hvor regnskabet ender, hvis der ikke træffes politiske
beslutninger (nedsættelser af aktiviteter). Hvis man allerede nu forventer ikke at kunne overholde
budgettet opfordres man til at beskrive hvilke politiske beslutninger der skal til, for at løse
udfordringen i Budget 2021.
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2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Risiko for regnskabsafvigelse i 2021. inkl. overført mer/mindreforbrug fra 2020
Bevilling

Oprindel

Forventet

Oprindeligt

Forvent

Afvigels

Sandsy

Afvigelse i

igt

regnskabs

budget +

et

ens

nlighed

procent af

Budget

afvigelse

forventet

regnska

størrelse

2021

per 31-10

nettooverf

b 2021

2020

ørsel til

nettooverfør

2021)

sel

Bevilling

9,6 mio.

-0,3 mio.

81 Natur

kr.

kr.

9,3 mio. kr.

oprindeligt
budget inkl.

9,3 mio.

0-1 mio.

kr.

kr.

Høj

0%

og Miljø

Beskriv og forklar, om der forventes regnskabsafvigelser i 2021.

Hvis den nuværende forventning til regnskabsafvigelse i 2020 (dvs. jf.
budgetopfølgning per 31.10.2020) overføres til Budget 2021 og der samtidig
inkluderes eventuelle mer-/mindre forbrug på baggrund af ROB-analysen, hvordan
er jeres forventning til regnskabsresultatet for 2021?
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Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse på
overførselsudgifterne
Børne- og Ungeudvalget
Bevilling 47 – Handicap – sociale overførsler
1. ROB-Analysen: Budgetbalance i oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget 2021

Forventet

Afvigelsens

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling

16,8 mio. kr.

17,4 mio. kr.

0-1 mio. kr.

Høj

3,5%

47
Handicap
– Sociale
overførsler

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på bevilling 47 – Handicap – sociale overførsler.
Bevillingen omfatter overførsler til forældre til børn med et handicap, herunder tabt
arbejdsfortjeneste samt kompensation for merudgifter. Merudgifter vedrører udgifter til for eksempel
tøj, medicin, hjælpemidler og taxakørsel.
Der forventes et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Antallet af borgere der kompenseres, er det
samme, men omfanget af antal timer, der kompenseres for, er stigende.
2. RIR-Analysen: Regnskabsresultat 2021 inkl. regnskabsafvigelse 2020
Der er ikke udarbejdet en risikoanalyse på bevilling 47 i forhold til korrigeret budget, da det
forventede merforbrug reguleres via ’kassen’.
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Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførsler
1. ROB-Analysen: Budgetbalance ift. oprindeligt budget
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forvente

Afvigelsen

2021

t

s Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse
i procent

regnska

af

b 2021

oprindelig
t budget

Bevilling 66 –

119,7 mio.

121,5

arbejdsmarkeds

kr.

mio. kr.

1-5 mio. kr.

Meget høj

1,6%

overførsler
03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn
Budgettet er blevet lagt med udgangspunkt i undervisningsministeriets vurderinger. Vi har ikke
modtaget data fra skolen vedr. den faktiske aktivitet, hvorfor der kan være en risiko for en
budgetoverskridelse.
05.45.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og
introduktionsforløb m.v.
Der er budgetteret med indtægt på 0,4 mio. kr. vedr. egenbetalingsgebyr for deltagelse i
danskuddannelse. Da denne bestemmelse er ophørt i forbindelse med lovændring, vil der i 2021
ikke være denne indtægt.
Der er budgetteret med 300 årspersoner til beregning af refusion. På grundlag af årspersoner i 2019
- 267 udmeldt af STAR - og forventet antal i 2020 - 235 årspersoner - forventes nu, at der i 2021 vil
være 200 årspersoner. Dette giver forventet mindre refusion på 1,9 mio. kr. i forhold til det
budgetterede.
05.68.94 Løntilskud og indtil 2021 pilotjobcentre
Vi har i de senere år set, at løntilskud er anvendt i stadig mindre omfang. Set i forhold til det
aktuelle og forventede forbrug i 2020, vil vi forvente et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til
det budgetterede i 2021. Det må dog påpeges, at forventningen er meget usikker pga. Covid-19 og
fortsatte påvirkninger på arbejdsmarkedet som følge heraf.
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Bevilling 67 Sociale Overførsler
Risiko for budgetoverskridelse 2021. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget

Forventet

Afvigelsens

2021

regnskab

Størrelse

Sandsynlighed

Afvigelse i
procent af

2021

oprindeligt
budget

Bevilling 67 Sociale
overførsler

1.371

1.448 mio.

mio. kr.

kr.

> 15 mio. kr.

Meget høj

5,6%

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
samt overgangsydelse m.v.
Vi forventer fortsat 250 årspersoner i 2021. Det forventede merforbrug ift. det budgetterede
skyldes, at vi forventer en lavere refusionsprocent end budgetteret.
5.48.65 Seniorførtidspension
Seniorpension har været medregnet i det oprindelige budget for førtidspension tilkendt efter 1.juli
2014 med 21 årspersoner. Tilgangen i 2020 har været væsentligt højere end ventet, hvorfor der pr.
1. januar 2021 forventes 139 modtagere af seniorpension. Der forventes nu at blive 172
årspersoner i 2021.
5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
Der har været budgetteret med 1208 årspersoner (heraf 21 årspersoner vedr. seniorpension, der er
flyttet til 5.48.65 Seniorpension), og vi forventer nu 1365 årspersoner. Merudgiften skyldes især, at
der har været et større antal tilkendelser af førtidspensioner i 2020 end forventet, så der ved
indgangen til 2021 er væsentlig flere førtidspensionister end ventet ved budgetlægningen. 2020 har
været et særligt år med højere end normal tilgang til førtidspension som følge af, at flere sager er
blevet gennemgået af Rehabiliteringsteamet i nedlukningsperioden. Det har desuden været
forventningen, at seniorpension i højere grad ville erstatte nye førtidspensioner, end det har vist sig
tilfældet. Der skønnes endvidere et større antal tilkendelser i 2021 end ved budgetlægningen.
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Der er oprindeligt budgetteret med 1795 årspersoner, og vi forventer nu 1817 årspersoner.
Merforbruget skyldes, at der ved indgangen til 2021 skønnes at være flere førtidspensionister end
oprindeligt skønnet ved budgetlægningen. Der skønnes nu en højere gennemsnitlig pensionssats
end oprindelig skønnet ved budgetlægningen.
05.57.71 Sygedagpenge
Vi forventer nu 1342 årspersoner mod 1324 i budgettet. Dette skyldes især, at vi forventer at starte
2021 med et højere antal sygedagpengemodtagere end budgetteret. Vi forventer fortsat, at
borgerne afklares hurtigere. Reglerne for forlængelse af sygedagpenge under COVID-19, medfører
at ingen borgere overgår til Jobafklaring, før 31.01.2021, hvilket er en forlængelse ift. tidligere. Til
gengæld forventes et større tilbageløb til Jobafklaring i 2021 end budgetteret.

Side 31

Risikoanalyse af budget 2021

Økonomistaben

Det bemærkes, der er en række usikkerheder forbundet med tallene på sygedagpenge området.
Usikkerhederne er primært grundet overgangen til det nye udbetalingssystem KSD, samt det nye
ydelsesrefusionssystem. Dette betyder, at vores prognose er forbundet med større usikkerhed end
normalt.
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Der er budgetteret med 751 årspersoner på kontanthjælp og 562 på uddannelseshjælp. Vi forventer
at holde budgettet på kontanthjælp, mens vi nu forventer 555 årspersoner i 2021 på
uddannelseshjælp.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Vi har budgetteret med 1.425 årspersoner, og vi forventer nu 1.580 årspersoner. Stigningen skyldes
især påvirkningen på målgruppen som følge af Covid-19, der ikke var indregnet i tilstrækkelig grad
ved budgetlægningen. Der er fortsat mange usikkerheder, som kan få stor indflydelse, herunder
Covid-19, Brexit, eventuel yderligere forlængelse af dagpengeperioden, anvendelse af
uddannelsespuljer samt midlertidige uddannelsesløft på 110% dagpenge mv. Der er således fortsat
stor usikkerhed i vores prognose.
05.58.80 Revalidering
Det er politisk besluttet at nedbringe antallet af revalidender. Vi følger fortsat vores mål om
reduktion af sager i målgruppen, men da de afsluttes løbende hen over året, når de ikke at bidrage
med det forventede antal årspersoner. Yderligere har der ikke helt været det forventede fald i
målgruppen midt på året i 2020, hvilket kan tilskrives enkelte sager, som er blevet forlænget pga.
COVID 19. Det skyldes, at deres uddannelsesforløb er blevet forlænget pga. afbrydelse
undervisninger ved udbyderne i forbindelse med COVID-19 og enkelte virksomhedsrevalideringer er
også forlænget pga. afbrydelse ved arbejdsgiver under COVID 19 nedlukninger i foråret.
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
Vi har budgetteret med 2.052 årspersoner. Efter rettelsen af dataindlæsningsfejlen i jobindsats,
forventer vi nu 1.842 årspersoner på fleksjob i 2021. Det kan dog ikke sammenlignes med det
budgetterede antal årspersoner, og vi forventer et lille merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Vi har
kendskab til 13 opsigelser i januar, men der kan være flere på vej. Vi forventer et første halvår af
2021 med en meget lille stigning, hvorimod vi tror på en større stigning i efteråret, svarende til
udviklingen i 2019.
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Vi forventer nu 266 årspersoner i 2021, hvilket er på samme niveau som 2020. Vi havde
budgetteret med 295 årspersoner. Vi forventer ikke samme fald i ydelsen som i 2020, da vi
forventer et mere normalt niveau fremover.
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Jobafklaring
Vi forventer nu 341 årspersoner, hvor vi har budgetteret med 377 årspersoner. Vi forventer at gå
ind i 2021 med markant færre borgere end budgetteret, hvilket skyldes en forlængelse af
sygemeldte borgere ikke kan overgå til Jobafklaring. Vi forventer fra februar en tilgang på 60
personer fra Sygedagpenge, som følge af at der igen er åbent for tilgang fra sygedagpenge.
Herefter forventer vi en udvikling mere eller mindre som i 2019.
05.58.83 Ledighedsydelse
Vi forventer at have 402 årspersoner på ledighedsydelse i 2021, hvilket er 17 højere end de
budgetterede 385.
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