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Dagsorden
Det Grønne Partnerskab

Møde den 1.12.2022 i Skimminghus, 
Ry Marina, Siimtoften 13, 8680 Ry



1. Præsentationsrunde



Rollefordeling i partnerskabet
Partnere jf. skitseprojektet
• Ferskvandsmuseumsforeningen/Skibslauget Gl. Turisten
• Ry Roklub
• Ry Marina & bådlaug
• Ry Borgerforening 
• Friluftsrådet Søhøjlandet
• Museum Skanderborg 
• Foreningen Søhøjlandet 
• Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg 
• Dit Friluftsliv
• Ry Cycle Club
• Fiskeriforeningen Gudenaa
• Ry Kanofart
• Skanderborg Kommune, SSP samarbejdet
• Skanderborg Kommune Plan, Teknik og Miljø (PTM)
• Skanderborg Kommune, Anlæg og Ejendomme (AE)
• Skanderborg Kommune, Udvikling, Kultur og Erhverv (UKE)

Mangler vi nogen?

1) Er alle aktive partnere?

2) Hvordan skal samarbejdet 
foregå?

3) Hvordan træffer partnerskabet 
beslutninger?

4) Er der nogen, der har eller skal 
have særlige roller/ansvar?



Kontakter:



2. Orientering om status



Status – organisering i Skanderborg Kommune 

• Bygherre: Anlæg og Ejendomme er ansvarlig for byggeriet og 
byggeprocessen – projektering, udbud, økonomi og gennemførelse

• Myndighedstilladelser: Plan, Teknik og Miljø - bla. tillæg til 
lokalplan, jordhåndtering, byggetilladelse, spildevandshåndtering, 
dispensationer og tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, planloven og 
naturbeskyttelsesloven

• Koordinering: Udvikling, Kultur og Ejendomme er ansvarlig for 
dialogen med det grønne partnerskab og koordinerer øvrige aktiviteter, 
herunder dialog med øvrige kommuner via Gudenåsamarbejdet.



Status - budget
Økonomi – budget, finansiering og fundraising

• Anlægget er budgetsat til 7,7 mio. kr. 

• Den kommunale medfinansiering af projektet er på plads 

• Der er endvidere i Budget 2023-2026 afsat 15.000 kr. i 2023 
og 65.000 kr. de følgende år til afledt drift af bådhallen

• Anlægssummen er fast – og udgangspunktet er budgettet fra 
partnerskabets skitseprojekt – men der kan nok justeres 
mlm. delposterne – eksempelvis som følge af fondskrav eller 
ifb. detailprojekteringen, dialog med partnerne mv.



De økonomiske rammer

Budget: 

Skimminghøj bådhus + toilet

• Forundersøgelser 0,7 mio. kr.

• Byggeri 7,0 mio. kr.

• Gavemoms 0,671 mio. kr.

• TOTAL: 8,371 mio. kr.

• Indtægt fra fonde 3,837 mio. kr.

NETTO UDGIFT: 4,534 mio. kr.

Budget:

Julsø toilet + madpakkehus + 
skilte

• Forundersøgelser 0,2 mio. kr.

• Byggeri 1,0 mio. kr.

• Gavemoms 0,1 mio. kr.

• TOTAL: 1,3 mio. kr.

• Indtægt fra fonde 0,6 mio. kr.

NETTO UDGIFT: 0,7 mio. kr.



Status - planlægning

• Arbejdet med tillæg til 
lokalplan igangsat den 4. 
oktober 2022

• Vigtigt at plangrundlaget 
kommer på plads

• Er der behov for justeringer i 
projektet, der skal indarbejdes 
lokalplanen?

• Er der krav fra fondene der 
skal tages højde for i  
lokalplanen? (eksempelvis krav 
om ensartethed langs stien?)  





Status - myndighedsansøgninger
Afklaring af omfanget af 
myndighedstilladelser er igangsat:

Projektet kræver: 
• Tillæg til LP (igangsat)
• Miljøvurdering
• Byggetilladelse 
• Landzonetilladelse (LP bonusvirkning?)
• Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjer
• Dispensation fra naturbeskyttelsesloven
• Tilladelse efter jordforureningsloven (§8)
• Nedsivningstilladelse / tilladelse til etablering af 

regnbed
• VVM screening?

ERFARING: Ting tager tid – og vi skal derfor i gang 
med myndighedsansøgningerne hurtigst muligt!

Projektet kræver derudover en nærmere undersøgelse af:
• Brandkrav vedr. ”hængekøjehotellet
• Håndtering af jordforurening i projektområdet
• Konflikter ift. beskyttet natur (rørskov og ellesump)
• Udfordringer med højt grundvand i området
• Forhold vedr. klimatilpasning
• Klimasikring af projektet ved højere vandstand i Gudenåen
• Klimabelastning, klimaaftryk og klimapåvirkning (CO2 

regnskab)
• Vandmiljøbelastning af Gudenåen med udledning af okker 

og andre stoffer via drænvand (forurening?)
• Projektets påvirkning af landskabelige interesser
• Projektets indvirkningen på de geologiske forhold
• De arkæologiske forhold i området mv. ved inddragelse af 

Skanderborg Museum (prøvegravning)
• Trafikale forhold og parkeringsforhold ved projektet
• Overordnede naturforhold / sammenhænge
• Forhold vedr. dagrenovation, affald og genbrug
• Forhold vedr. spildevand og kloakforhold



Tilpasninger?

Skitseprojektet: 
AREAL: 10,8 m x 20,0 m

(Byggefeltet: 7 m x 10 m)



Ønsker, behov og krav
Politikerne ønsker:

• Multifunktion – for kanofarende, 
cyklende, vandrerne, sejlende, 
lystfiskerne – og for børn, unge og 
ældre – dvs. et sted åbent for alle!

• Der skal være plads til mange 
brugergrupper

• ”Næsten som et trailcenter”

• Ingen konkurrenceforvridning ift. 
campingpladserne

• Ingen eller kun begrænset 
kommunal drift



Koordinering ift. GudenåSamarbejdet / 
Gudenåstiprojektet

”Skimminghøj er en 
del af noget større”

Særlige forhold:

• Krav om ensartethed

• Fælles udbud

• Koordineret 
kommunikation



Forventet tidsplan
MED FORBEHOLD

• Lokalplan: Q3, 2022 -> Q2, 2023

• Dialogfase/afklaringsfase: Q4, 2022 -> Q2, 2023

• Detailprojektering: Q1, 2023 –> Q2, 2023

• Myndighedstilladelser: Q4, 2022 –> Q3, 2023

• Udbud: Q2, 2023 - Q3, 2023 (men måske tidligere)

• Byggeri, Skimminghøj: Q1, 2024 - Q4, 2024



3. Skimminghøj-projektet

• Hvor er vi nu?
• Bådhallen, toilet, 

andre lokaler
• Projekttilpasninger
• Byggefeltet
• Huset størrelse
• Funktioner, ønsker 

og behov
• Udstillingslokale?



Særlige ønsker, behov og 
opmærksomhedspunkter?



FORSLAG: 
Bygningen gøres 1 m. 
bredere 
=> bedre plads rundt 
om skibet



FORSLAG: 
Depot og 
kaffestue udvides



FORSLAG: 
Hængekøjer / primitiv 
overnatning i bådhallen

FORSLAG: 
Udstilling i/ved bådhallen



FORSLAG: 
”Foredragssal/musikrum” i bådhallen



Er der plads nok i bådhallen?



Andre 
ideer?



4. Arbejdsgrupper

Er det en god ide? 
Har i tid og lyst?

– Bådhallen og 
ophaleranlæg?

– Lokalplangruppe?

– Formidling og 
fortællinger?

– Aktivitetsudvalg?

– Andre?

Hvad?

Hvordan?

Hvem er med?

Hvor ofte?

Ønsker?

Behov?

Hensyn?



5. Kommunikation

• Hvordan?
• Hvor meget?

• Hvor tit?

• Hvem?

Intern kommunikation i 
partnerskabet

Ekstern kommunikation til 
GudenaaSamarbejdet, 
medier og andre eksterne parter

Ekstern kommunikation til fonde

Kommunikation til Byråd og udvalg



Eventuelt


