Til rette vedkommende

3. juli 2014

Endelig vedtagelse Klimatilpasningsplan 2014 og Kommuneplantillæg nr. 3

Silkeborg Byråd har den 26. maj 2014 vedtaget ovennævnte endeligt.
Klimatilpasningsplanen og Kommuneplantillæg nr. 3 træder i kraft d. 9. juli 2014
Fra den 9. juli kan Kommuneplantillæg nr. 3 ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk
under vedtaget.

Alle kommuner i Danmark skal lave en klimatilpasningsplan.
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i 2013 en aftale, som forpligter alle
kommuner til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimatilpasningsplan
for kommunen. Planen skal indeholde følgende:
•
•

En kortlægning af risikoen for oversvømmelse, som skaber overblik og
En prioritering af indsatsen

Planen skal indarbejdes i Kommuneplanen eller udkomme som et Kommuneplantillæg.
I Silkeborg Kommune har vi, udover kommuneplantillægget om klimatilpasning, desuden
valgt at præsentere Klimatilpasningsplanen i et digitalt værktøj
Ud over de almindelige krav til et kommuneplantillæg, indeholder denne
kommuneplantillæg og sektorplan 4 kort; Oversvømmelseskort, Værdikort, Risikokort og
Prioriteret risikokort.
Oversvømmelseskortet viser hvor og hvor meget og hvor ofte der oversvømmes i
Silkeborg Kommune. Værdikortet viser hvor de største omkostninger kan forventes ved
eventuelle oversvømmelser. Risikokortet er oversvømmelseskort ganget med værdikort og
viser dermed hvor der er størst sandsynlighed for at der kan opstå store omkostninger
ved oversvømmelser. Det prioriterede risikokort viser hvor Silkeborg Kommune vil
prioritere indsatsen for at finde årsager og løsninger der kan undgå eller afhjælpe skader
ved evt. oversvømmelser
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Der er udpeget 7 områder i Silkeborg Kommune. Disse områder vil vi i første omgang
analysere nærmere. Den øvrige del af Silkeborg Kommune vil også blive analyseret
nærmere.
Resultatet er denne første kortlægning af risikoområder vil desuden indgå i
lokalplanlægningen i områderne.
Områderne er udpeget med baggrund i Risikokortet. Desuden har vi inddraget vores og
Silkeborg Forsyning A/S´s kendskab til hvor der tidligere har været problemer med
oversvømmelser og vi har kigget på de input, der er kommet i fordebatten til planen.
De 7 områder er:
•

Alderslyst/Hvinningdal

•

Ans

•

Gudenåen

•

Knudlund

•

Silkeborg Midt- og Sydby

•

Alderslyst/Gødvad

•

Thorning

Udpegningerne dækker hver for sig et stort geografisk område. Det betyder ikke, at alle
ejendomme indenfor et område vil blive oversvømmet ved et skybrud. Vi har valgt at
udpege store sammenhængende områder da vores kendskab til hvordan vandet vil
strømme indenfor områderne ikke er detaljeret nok på nuværende tidspunkt. Alle områder
skal derfor undersøges og analyseres nærmere for at få et bedre kendskab til, hvor der vil
være udfordringer med skader som følge af oversvømmelser.
Vedlagt er indkomne høringssvar og Silkeborg Kommunes kommentarer.

Med venlig hilsen

Reno Lindberg
Informatik
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Retsvirkninger
Ifølge lov om planlægning § 12 stk. 2 og 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning
og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges,
når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før
kommuneplanen.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med
bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i
kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen
eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at
kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klage over retlige spørgsmål skal inden 13. august 2014 være indgivet til Silkeborg Kommune, som
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til
nævnet. Klagegebyret er 500 kr.
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Du skal benytte denne opkrævning
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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