TEKNIK OG MILJØ
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Ansøgning er under udarbejdelse

BÆREDYGTIGHED
Klimapartnerskab DK2020
Herning Kommune er inviteret til at være med i et ambitiøst, nationalt klimapartnerskab DK2020, lanceret af Realdania, KL og de
fem regioner. Partnerskabet tager udgangspunkt i Paris-aftalen
og målsætningen om netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050.
20 kommuner har været med i partnerskabet siden 2019, og der
åbnes nu op for, at flere klimaambitiøse kommuner kan søge om
deltagelse. Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune kommer med i første ansøgningsrunde allerede i dette efterår. Som
DK2020-partner skal kommunen udarbejde en klimaplan med
handlings-og implementeringstiltag inden for alle sektorer, der
udleder CO2 -det gælder energiforbrug og produktion, transport,
arealanvendelse/-landbrug og klimatilpasning. Desuden bygger
planen på inddragelse og samarbejde med lokale aktører –virksomheder og borgere indenfor sektorerne. Der vil således være
mulighed for samspil med Bæredygtig Herning.
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Udskiftning til LED i gadebelysning og fornyelse af signalanlæg
Der er både økonomiske og bæredygtighedsmæssige gevinster
at hente ved at skifte endnu mere belysning til LED. Budgetforligspartierne ønsker kortlagt, hvor i kommunen det vil give mest
mening at gennemføre skiftet. Samtidig skal en række signalanlæg fornyes. I perioden 2022-2026 afsætter forligskredsen i alt 18
millioner kroner til LED-lys og nye signalanlæg.

Skovrejsning
Etablering af skove styrker lagringen af CO2 og har også positive effekter for eksempelvis grundvand og folkesundheden. Der
rejses da også allerede skov rundt omkring i kommunen, i år
blandt andet i Løvbakkerne og i Sunds. Herning Kommune ejer
en del jord, hvor det kunne give mening at rejse yderligere
skov. Forligspartierne bevilger over de kommende år i alt to
millioner kroner til skovrejsning. Teknik- og Miljøudvalget fastsætter de præcise skovrejsningsprojekter.
Oprensning af okkerbassiner
Flere okker-bassiner er i risiko for overløb med forurening af
vandløb til følge. Forligspartierne forstærker indsatsen omkring
oprensning og afsætter i alt 1,4 millioner kroner ekstra til formålet i 2021 og 2022.
Giftfri Have
Forligskredsen ønsker, at Herning Kommune bliver en del af
ordningen Giftfri Have. Det betyder, at der skal laves en samlet
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Der udarbejdes en sag til Teknikog Miljøudvalget, hvor ambitionsniveauet fastlægges. Det skal desuden undersøges, om Herning
Kommunes bilpark skal indgå i
arbejdet. Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for kommunens
bilpark.

Eva Kanstrup

LK/DO + BEK

Sammen med Skov- og Naturstyrelsen, Holstebro og RingkøbingSkjern Kommune

Eva Kanstrup / Jørgen Krogh

LK/DO + BEK

.

opgørelse over kommunens usprøjtede arealer.
Grøn kollektiv trafik – Klimasamarbejdsaftale
Regeringen har indgået en klima-samarbejdsaftale om grøn,
kollektiv trafik med landets fem største kommuner. Næste del af
processen er, at landets øvrige kommuner får mulighed for at
indgå en lignende aftale. Målet med aftalerne er at lægge en
konkret og ambitiøs plan for grøn omstilling af blandt andet den
samlede, kollektive bustrafik. Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune, så snart det er muligt, indgår en sådan aftale.
NATUR OG MILØ
Naturnationalpark
Forligspartierne vedtog med Budget 2020 en forundersøgelse af
muligheden for at gøre Stråsø Plantage og Vind Hede til naturpark. Forundersøgelsen foreligger nu, og den peger på, at en
mulighed kan være at etablere en såkaldt naturnationalpark. I en
naturnationalpark får naturen i endnu højere grad lov til at passe
sig selv. Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med
denne mulighed, og at der tages de nødvendige kontakter til omkringliggende kommuner, staten og andre relevante aktører for at
komme videre med det samlede projekt.
Ålandet
Ålandet er en vision for Skjern Å og dens opland, som omfatter
byerne Arnborg, Fasterholt, Høgild, Karstoft, Kollund, Kølkær,
Sandet, Skarrild og Stakroge. Dette spændende geografiske område, som er Danmarks mest vandrige, kan gøres både mere
synligt og tilgængeligt, end det er i dag. Målet er at opnå blandt
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I puljen er 1,6 mio. kr., hvoraf
400.000 kr. er øremærket til
Strandparken i Sunds.
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andet robust, lokal udvikling, stimulere lokale erhvervsinitiativer
og øge folkesundheden. Det skal ske ved at etablere en tredje,
rekreativ supersti, som kan supplere Kystruten og Hærvejen og
bindes sammen med GudenåStien. Budgetforligspartierne ønsker
dialogen med initiativtagerne intensiveret med henblik på at videreudvikle planerne og visionen.
De grønne områder
Byrådet har de senere år løbende bevilget penge til mindre
renoverings- og udbedringsarbejder rundt omkring i kommunens
parker og bynære, grønne områder. Også de kommende år afsættes penge til formålet. Strandparken i Sunds skal prioriteres i
dette arbejde senest i 2022.
Biodiversiteten
Dette forlig tager en række initiativer, som har positive sideeffekter for biodiversiteten. På Finansloven 2021 er afsat 50 millioner
kroner årligt i 2021-2024 til naturen og biodiversiteten. Forligspartierne ønsker Teknik- og Miljøudvalgets fokus på mulige, centrale
puljer omkring biodiversitet, som kunne være interessante for
Herning Kommune at søge.
VÆKST, ØKONOMI OG BESKÆFTIGELSE
Byggemodningen af boliggrunde fremrykkes samt udgravning
af Holing Sø
Det er populært at købe byggegrunde i Herning Kommune. Derfor er det vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at der er byggemodnede grunde nok til potentielle købere. Byggemodningen af
boliggrunde fremrykkes derfor flere steder i kommunen. Samtidig
påbegyndes ny byggemodning af området Fuglsang Holm tæt
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Indarbejdes i budgetterne fra 2021
og frem.
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Oplæg til orientering på udvalgsmødet den 26. oktober 2020.
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Skolerenoveringerne sker i overensstemmelse med den fra budgetforliget aftalte oversigt.

ved søerne i det nordlige Herning. Dette øger behovet for rekreative arealer. Derfor igangsættes den resterende udgravning af
Holing Sø som ét, samlet projekt med start i 2022 og afslutning i
2025. Det er en betydelig fremrykning, da man hidtil har planlagt,
at etableringen af Holing Sø skulle løbe helt frem til 2037.
Udgravning af søen ved Tangsøparken
I Hammerum udgraves søen ved Tangsøparken i 2022.
Byggesagsgebyret nedsættes
Der er gang i byggeriet i Herning Kommune. Hvert år behandler
kommunens byggesagsafdeling cirka 1700 byggesager. Forligskredsen er enige om, at den aktuelle timesats for byggesagsgebyr sættes ned med 25 procent - prisen bliver herefter 363
kroner i timen.
Ny affaldsordning vedrørende erhvervsaffald på Herning Genbrugsplads.
For at lette mulighederne for at komme af med erhvervsaffald for
ikke mindst mindre virksomheder, indføres en ny affaldsordning
vedrørende erhvervsaffald på Herning Genbrugsplads. Fremover
kan virksomheder aflevere op til et ton pr. dag for 300 kroner. Det
svarer til betalingen for to læs.

Skolerenoveringer og -projekter samt forbedringer af klimaskærme
I forbindelse med regeringens initiativer på baggrund af udbruddet af covid-19, blev en række skolerenoveringer fremrykket. For-
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Tjørring skole udvides med et ekstra spor
I naturlig forlængelse af udviklingsplanerne i Holing med også ny
boligudstykning, skal Tjørring Skole udvides med et ekstra spor.
Forligskredsen afsætter penge til dette byggeri i 2024 og 2025.

Eva Kanstrup/Louise
Raunkjær

JP/RJ

DAGINSTITUTIONER
Ny daginstitution i Lind
I Lind ønskes opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med
plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehave-pladser.
Til formålet afsætter forligskredsen i alt 40 millioner kroner i 2021,
2022 og 2023.

Eva Kanstrup / Louise Raunkjær
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Eva Kanstrup / Louise Raunkjær
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ligspartierne ønsker et løbende flow på området fastholdt. Derfor
afsætter forligskredsen cirka 40 millioner kroner i 2021-2025 til en
række navngivne skolerenoveringer og -projekter samt forbedringer af klimaskærme.

Ny daginstitution i Snejbjerg
I Snejbjerg har Børne- og Familieudvalget sat en analyse i gang,
som skal kvalificere input fra børnetals- og klassetals-prognoserne. Samtidig skal betydningen af daginstitutionernes placering i
forhold til skoledistrikterne belyses, ligesom tilgængelig viden om
bygningernes standard og kapacitet skal holdes op mod prognoserne. Målet er et solidt beslutningsgrundlag. Forligs-parterne
afsætter i alt 30 millioner kroner i 2023 og 2024 til et kommende
institutionsbyggeri.
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Årskort til pensionister til bybuskørsel
Der indføres et årskort for pensionister til bybuskørsel og regional
kørsel inden for kommunegrænsen på 365 kroner. Reelt betyder
det, at pensionister kan køre med busserne for én krone om dagen.
KULTUR OG FRITID
Skovsnogen/Deep Forest Art Land
Skovsnogen/Deep Forest Art Land præsenterer kunst i skovbunden og er blevet en stor succes. Et byggeprojekt til cirka 30 millioner kroner vil skabe attraktive og anvendelige rum både udendørs og indendørs. Også parkeringsforholdene vil blive optimeret.
Projektet vil løfte Skovsnogen/Deep Forest Art Land til et helt nyt
niveau og forbedre publikumsfaciliteterne markant. Under forudsætning af, at Skovsnogen skaffer ekstern finansiering, bidrager
Herning Kommune med fem millioner kroner i 2022.

Flytte Professionshøjskolen Via til Herning+-grunden
Professionshøjskolen VIA arbejder på at realisere planerne om at
flytte til Herning+-grunden centralt i Herning. Forligskredsen ønsker
at understøtte dette og forpligter sig til:
¤ At bidrage til de nødvendige, planmæssige løsninger.
¤ At bidrage til løsning af parkeringsforholdene.
¤ At indgå i det fremadrettede arbejde med idéudvikling omkring
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Implementeres pr. 1. januar 2021.
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Herning Svømmehal, renovering
Den ældste del af Herning Svømmehal er et halvt århundrede
gammel og trænger til en grundig renovering. Forligspartierne
afsætter tilsammen 25 millioner kroner til arbejdet. Kultur- og Fritidsudvalget bidrager selv med de ti millioner.

Eva Kanstrup / Jørgen Krogh

JP/RJ

Kibæk MTB
Kibæk MTB ønsker en teknikbane anlagt. Anlægsprisen på op til
200.000 kroner skal prioriteres inden for de allerede afsatte midler til MTB-spor i Herning Kommune.

Eva Kanstrup / Jørgen Krogh
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de spændende bygninger i Birk, som VIA i så fald forlader.
Derfor afsætter forligskredsen fem millioner kroner i 2024 øremærket en videreudvikling af kulturmiljøerne i Birk.

Nørregade og Tinghuskareen, opgradering
Forligspartierne ønsker, at udviklingen af en dynamisk bymidte
med et moderne udtryk fortsætter og afsætter midler hertil i årene, der kommer. Udover arbejdet med Herning+-projekterne sættes i 2023 og 2024 penge af til arbejdet med området omkring
Nørregade og Tinghuskareen.

Tosporet vej på Silkeborgvej mellem Bauhaus og forbi Højskolen.
Trafikken er i spidsbelastningsperioder meget tæt på Silkeborgvej
i Herning fra Bauhaus og forbi Højskolen, hvor den tosporede vej
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Cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej
Der afsættes i 2022 2,9 millioner kroner til cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej.

Eva Kanstrup
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Sahlholtvej i Gullestrup – opgradering af vejen
Opgradering af Sahlholtvej i Gullestrup med asfalt, nye kantsten mv.
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2022.

Eva Kanstrup
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bliver ensporet. I 2021 afsættes otte millioner kroner til at gøre
strækningen tosporet.
Forskønnelse af center-, omegns- og landsbyer
De senere år er der løbende blevet investeret i forskønnelse af
center-, omegns- og landsbyer. Dette arbejde ønsker forligspartierne permanentgjort. I 2021 skal indfaldsvejene i Aulum prioriteres.
Renovering af cykelstier
Der er hvert år afsat godt 750.000 kroner til renoveringer af cykelstier. Forligskredsen ønsker pengene anvendt til følgende fem projekter:
¤ 2021: Gjellerup Skolestien, Gjellerup.
¤ 2022: Østergade mod friskolen, Aulum.
¤ 2022: Bavnehøjstien, Kibæk.
¤ 2023: Engbjerg Skolesti, Engbjerg.
¤ 2024: Gisselfeldstien, Tjørring.

Arnborg Badesø, omklædning
Den nuværende toiletbygning ved Arnborg badesø ønskes opgraderet med omklædningsfaciliteter. Der er afsat 0,25 mio. kr. i 2022 til
projektet.
Renovering og sanering af fortove
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Samtidig med renoveringen af cykelstier skal der kigges nærmere Eva Kanstrup
på fortovenes stand rundt omkring i byområderne med henblik på
renovering og sanering.
Landsbycenter Vind, flytning af ventilationsanlæg, energioptimere og renovering af tag.
Landsbycenter Vind ønsker at flytte sit ventilationsanlæg, at
energioptimere og at renovere taget. Budgetforligspartierne afsætter i 2021 670.000 kroner til projekterne. Centret bidrager selv
med knap en halv million kroner til arbejdet.
129 ældre kommunale byggegrunde vurderes
129 kommunale byggegrunde, typisk af ældre planlægnings-dato
i de mindre byer rundt i kommunen, er den seneste tid forgæves
forsøgt afhændet. Mange af grundene har været til salg længe.
Forligspartierne ønsker, at Byplanudvalget på forårets budgetkonference fremlægger en vurdering af, om nogle af grundene
med fordel kan anvendes til andre formål, for eksempel grønne
områder eller udearealer til folkeskoler eller daginstitutioner.
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