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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2019-05574

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om parkeringsanalyse for
Silkeborg Midtby
Sagsbehandler: Dr19077
SagsID: EMN-2019-03579

Resume
Der er udarbejdet en parkeringsanalyse der viser, hvordan belægningen er på p-pladserne i
midtbyen og i omkringliggende områder. Der er opstillet tre parkeringsscenarier, der skal
medvirke til at vurdere, om p-normen skal justeres i forbindelse med revision af
kommuneplanen. Analysen viser, at der på baggrund af allerede godkendte fremtidige
projekter, er behov for flere parkeringspladser i midtbyen. Analysen vil blive gennemgået på
udvalgsmødet.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Parkeringsstrategien indgår som en del af kommuneplanrevisionen, hvor den fremtidige pnorm skal fastsættes. Der er derfor blevet udarbejdet en parkeringsanalyse for midtbyen (se
bilag). Der er lavet belægningsanalyser, der viser, hvordan parkeringssituationen er i midtbyen
og i omkringliggende områder.
I Silkeborg Midtby arbejdes med en fortætning ved at bygge ovenpå eksisterende bebyggelse.
Der bliver i analysen gennemgået tre parkeringsscenarier for et område af byen, hvor der er
medtaget byggeretter, der omfatter i alt 123.500 m2. Konsekvenserne ved at justere på pnormen er belyst med udgangspunkt i de tre scenarier.
Afgrænsningen af analyseområdet er vist herunder:
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Arealer der indgår i parkeringsanalysen

Der er i Silkeborg Midtby knap 3.500 offentligt tilgængelige p-båse, og dertil kommer yderligere
ca. 1.500 i de omkringliggende arealer. Silkeborg Kommune ejer ca. 40 % af de ca. 5.000
offentligt tilgængelige p-båse, mens resten er privatejede.
Belægningsanalyser:
Der er i Silkeborg Midtby etableret variabel P-vejvisning. Systemet omfatter de større ppladser i midtbyen. Systemet er opbygget, så tavlerne viser antallet af ledige p-båse på den
enkelte P-plads. Tavlerne er opsat på de større indfaldsveje og langs P-søgeringen rundt om
midtbyen umiddelbart inden, at der skal drejes fra til den pågældende p-plads.
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P-søgering og de p-pladser, der indgår i den variable P-vejvisning

På de større p-pladser, der indgår i kommunens P-vejvisningssystem, er der knap 2.500
offentligt tilgængelige p-båse. På hverdage er kapaciteten på disse pladser tæt på at være
opbrugt midt på dagen, hvor belægningsgraden ligger omkring 90 %. På disse tidspunkter er
der således kun ca. 250 ledige p-båse, hvoraf ca. 225 ligger i Torvecenteret.
Belægningen på de større p-pladser er belyst ved hjælp af data fra kommunens Pvejvisningssystem. Der er anvendt data fra ugedagene tirsdag, onsdag og torsdag i perioden
fra 15. august 2019 til 30. oktober 2019.
Figurerne herunder viser den samlede gennemsnitlige belægning for alle de offentligt
tilgængelige p-pladser, der indgår i kommunens P-vejvisning. Heraf ses, at
belægningsprocenten i den mest belastede periode midt på dagen er på 90 %. Medmindre der
er en stor udskiftning, vil en så høj generel belægning på byens parkeringspladser medføre
væsentligt øget parkeringssøgende trafik på de mest belastede tidspunkter.
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Gennemsnitlig belægningsprocent på alle offentligt tilgængelige p-pladser, der indgår P-vejvisningen.

Gennemsnitlig belægning på alle offentligt tilgængelige p-pladser, der indgår P-vejvisningen.

Der er en generel lav belægning i Torvecenteret. Figuren herunder viser belægningen, hvor
disse p-pladser er udeladt. Heraf ses, at belægningen i tidsrummet kl. 10.00-14.00 ligger over
90 % og i tidsrummet kl. 09.00-15.00 over 80 %. Den største belægning ses omkring kl.
12.00, hvor belægningen er 95-100%. Midt på dagen er det således kun i Torvecenteret, at
der er ledig kapacitet.
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Gennemsnitlig belægningsprocent på alle større offentligt tilgængelige p-pladser, der indgår P-vejvisningen – undtagen
Torvecenteret.

For de parkeringsområder, der ikke indgår i kommunens P-vejvisningssystem, er der i oktober
blevet gennemført registrering af kapacitet og belægning. Figuren herunder viser belægningen
på alle pladser i analyseområdet i tidsrummet kl. 12.00 – 13.00 (både offentligt og ikke
offentligt tilgængelige).
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Belægning i tidsrummet kl. 12.00-13.00 (omfatter alle p-pladser – både offentligt og ikke offentligt tilgængelige).

Parkeringsscenarier:
Det samlede fortætningspotentiale i en udpeget del af midtbyen er på ca. 155.000 m2 (se
figuren herunder).
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Ved vurdering af parkeringsscenarierne er medtaget byggeretter, der ligger indenfor
analyseområdet (svarende til karré 3-15). Disse byggeretter omfatter i alt 123.500 m².
Konsekvenserne ved at justere på p-normen er belyst med udgangspunkt i følgende tre
scenarier:
Scenarie 1: 100 % af byggeretterne udnyttes til etageboliger
Scenarie 2: 90 % af byggeretterne udnyttes til etageboliger, mens 10 % udnyttes til liberalt
erhverv
Scenarie 3: 50 % af byggeretterne udnyttes til etageboliger.
For hvert af de tre scenarier er det vurderet, hvilket parkeringskrav der udløses, hvis
byggeretterne udnyttes ved henholdsvis den eksisterende p-norm eller en justeret p-norm.
Forudsætninger for konsekvensberegning af justeret p-norm.
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Sammenligning af beregnet parkeringsbehov.

En nedsættelse af p-normen vil udløse et antal manglende parkeringspladser. For at bevare
muligheden for parkering er det nødvendigt, at de manglende pladser etableres evt. i et nyt phus
Ved en fuld udnyttelse af byggeretterne vil der ved en nedsættelse af p-normen til 0,8 mangle
309 p-båse, mens der ved en nedsættelse af p-normen til 0,5 vil mangle 772 p-båse.
Ved 50 % udnyttelse af byggeretterne beregnes et manglende antal p-båse på 93 og 232 ved
en p-norm på henholdsvis 0,8 og 0,5 p-bås pr. bolig.
Der er i scenarierne indregnet den restkapacitet, der er i området. For scenarie 1 og 2 er der
indregnet en rest kapacitet på 300 pladser, og for scenarie 3 er der indregnet en restkapacitet
på 54 pladser. Det bør overvejes om hele restkapaciteten bør indgå i beregningen, da
parkeringskapaciteten i perioder er meget presset.
En reduktion af p-normen vurderes at medføre følgende konsekvenser:


Reduktion af kapacitetsreserven i Silkeborg Midtby, som i forvejen er meget presset når
Fredensgård bliver en realitet.



Øget parkeringssøgende trafik, når kapaciteten reduceres. Dette kan medføre øget
transportarbejde og øget belastning af vejnettet.



Parkeringssøgende trafik vil blive skubbet ud i periferien, hvor restkapaciteten er størst.
Dette vil medføre øgede gangafstande mellem parkering og rejsemål.

Ovennævnte konsekvenser kan mindskes ved at etablere ekstra parkering i form af
eksempelvis større P-huse eller -kældre.
Gangafstand mellem parkering og rejsemål
Der er gennemført en vurdering af den gangafstand, som parkanter kan forventes at acceptere
mellem parkeringen og deres rejsemål. I Silkeborg Midtby, hvor der primært er mindre
udvalgsvarebutikker, vurderes en rimelig reel gangafstand at være 400 m. Afhængig af
ganghastighed svarer dette til 5-6 minutters gang.
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Det anbefales derfor at opstille et kvalitetsmål for handelsområder med mindre
udvalgsvarebutikker, der indebærer, at parkanter ikke skal gå længere end 400 m. For større
supermarkeder bør det sikres, at der etableres et tilstrækkeligt antal p-båse i umiddelbar
nærhed af butikken.
For beboere vil der erfaringsmæssigt være en forventning om, at der kan parkeres i
umiddelbar nærhed af boligen. Der foreligger ikke analyser, der beskriver den konkrete
afstand, som beboere normalt vil acceptere at gå mellem parkeringen og deres bolig.
Udvikling i bilejerskab
Der er gennemført en statistisk analyse af udviklingen i bilejerskabet i Silkeborg Kommune.
Analysen viser bl.a., at andelen af familier med bilrådighed er steget med 12 % fra 2010 til
2018. Korrigeres for stigningen i antallet af familier er andelen af familier med bilrådighed
steget med 5 %. Stigningen ses ikke kun blandt familier med én bil, men også blandt familier
med to eller flere biler.
Delebilskonceptets indflydelse på privatbilisme
I en undersøgelse gennemført på Aalborg Universitet er det konkluderet, at delebilskoncepter
på tværs af Europa og Nordamerika kan erstatte 4-13 private biler pr. delebil, dog færrest i
Europa.
Undersøgelsen belyser desuden forholdet mellem bilejerskab og adgangen til delebil samt de
forhold, som har underliggende betydning på parkeringsbehovet. Det er i undersøgelsen
konkluderet:


Når en større andel af befolkningsgruppen kan gå fra at eje til at have rådighed over bil
gennem et delbilskoncept, medfører det færre private biler. Det trækker i retning af et
mindre behov for parkering.



Delebilskoncepter medfører, at en befolkningsgruppe, som ellers har stået uden
rådighed til bil, får mulighed for at benytte bil. Det trækker i retning af et større behov
for parkering.

Det kan konstateres, at flere kommuner planlægger ud fra en forventning om, at der kan ske
en mindre reduktion i antallet af p-båse i områder med delebilsordninger. Effekten heraf
afhænger af flere forhold som f.eks. gældende parkeringsrestriktioner, afstand mellem bolig og
parkering samt udbredelsen af oplysningsmateriale. Det er usikkert, om erfaringerne kan
overføres direkte til byer af Silkeborgs størrelse.

Bilag
1 (129249-001_Parkeringsanalyse_20191219 - 8244777)
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3 (Offentlig) Godkendelse af indsatsområder i
parkeringsstrategien
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2019-05884

Resume
Parkeringsstrategien behandles som et selvstændigt dagsordenpunkt men er en del af
kommuneplanrevisionsprocessen.
Cowi har udarbejdet en parkeringsanalyse, som er en del af forudsætningsgrundlaget for
arbejdet med udarbejdelse af parkeringsstrategien.
Plan- og Vejudvalget skal beslutte om følgende fire indsatsområder skal danne grundlag for
arbejdet med parkeringsstrategien:
•
•
•
•

P-norm,
Parkeringsfonden,
Parkering samlet på få lokationer i større offentligt tilgængelige anlæg,
Forsøgsprojekt i samarbejde med bygherrer.

Der er en væsentlig sammenhæng mellem p-norm, mulighed for indbetaling til p-fonden og
etablering af nye parkeringsanlæg.
Parkeringsstrategien er både principiel, et vigtigt administrationsgrundlag samt et aktuelt tema
for investorer.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at de fire indsatsområder godkendes som grundlag for arbejdet med
parkeringsstrategien.
Indsatsområderne er følgende:
o
o
o
o

P-norm
Parkeringsfonden
Parkering samlet på få lokationer i større offentligt tilgængelige anlæg
Forsøgsprojekt i samarbejde med bygherrer.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Side 14

…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bæredygtig byplanlægning
Det anbefales at parkering vurderes i en større sammenhæng med fokus på både nuværende
forhold og forventninger til fremtiden. Med udsigten til elbiler, fremkomsten af delebiler og en
politisk ambition om mere cyklisme samt CO2 reduktion, opstår der nye muligheder for, at
byerne i højere grad planlægges ud fra bæredygtige principper samt tilpasses beboelse og
byliv.
Regulering af parkering er et af de forhold, som vurderes at have væsentlig indvirkning på
bæredygtig byplanlægning.
Parkeringsproblematikken
Parkering skal som et lovkrav indarbejdes i kommuneplanen. Herudover er det et vigtigt
aspekt i mobilitets- og byplanlægningen.
Der er en række konkrete udfordringer med parkeringsforholdene i dag, f.eks. den begrænset
restkapacitet og manglende mulighed for indbetaling til p-fonden. Parkeringsproblematikken
har affødt et behov for at revidere nuværende regulering af parkering i lokalplaner og
byggesager. Herudover vurderer flere investorer, at nuværende p-norm overstiger det faktiske
parkeringsbehov
Formål med parkeringsstrategien
Parkeringsstrategien er en del af kommuneplanrevisionsprocessen, og den er både principiel,
et vigtigt administrationsgrundlag samt et aktuelt tema for investorer.
Formålet med parkeringsstrategien er:







At skabe overblik over antallet af offentligt tilgængelige parkeringspladser (både
offentlige og private) og anvendelsen heraf i Silkeborg midtby,
At understøtte at parkering samles på få lokationer i større offentligt tilgængelige og
velplacerede anlæg, anlæggene udføres bæredygtigt
At skabe plads til attraktive byrum og sikre byggeri af høj kvalitet,
At optimere anvendelsen af parkeringsanlæggene, herunder sikre at de mest
bymidtenære parkeringsanlæg ikke anvendes til langtidsparkering,
At definere kravene (f.eks. anvendelse, beliggenhed o.l.), der ligger til grund for
fastsættelse af antal parkeringspladser (p-norm),
At understøtte fleksibilitet i planlægningen, herunder muliggøre indbetaling til p-fonden.

Ovennævnte behandles under fire indsatsområder, som anbefales at danne grundlag for
arbejdet med parkeringsstrategien:
•
•
•
•

P-norm,
Parkeringsfonden,
Parkering samlet på få lokationer i større offentligt tilgængelige anlæg,
Forsøgsprojekt i samarbejde med bygherrer.

Der er en væsentlig sammenhæng mellem p-norm, mulighed for indbetaling til p-fonden og
etablering af nye parkeringsanlæg.
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Neden for er indsatsområderne beskrevet nærmere med fokus på det politiske råderum.
P-normen
Der er mulighed for at fastholde p-normen, som den er i dag, at øge p-normen eller at
reducere p-normen. For alle tre scenarier gælder, at afgrænsningen af p-fondens
dækningsområde gentænkes, og at der med udpegning af lokationer til nye parkeringsanlæg
åbnes op for indbetaling til p-fonden.
0-alternativ (fastholde p-normen)
Argumenter for at fastholde p-normen kunne f.eks. være forventningen om en fortsat stigning
i bilejerskab. Analyser fra Danmarks Statistik viser, at udviklingen i bilejerskab stiger, uanset
om familien bor til leje eller ejer. I Silkeborg sogn er andelen steget med 20 % i perioden
2010-2018.
Data fra Danmarks Statistik viser, at i dag har ca. 47 % af de familier som bor i Silkeborg sogn
ikke bilrådighed. De 47 % er et samlet billede for Silkeborg sogn, hvor der ikke skelnes mellem
beboergrupper. Data kan imidlertid indikere noget om mobilitetsmønstre i Silkeborg midtby,
herunder at familier i midtbyen måske er mere tilbøjelige til at kombinere bil med andre
transportformer (f.eks. kollektiv transport og cyklen) med den konsekvens, at alle familier ikke
finder det nødvendigt at eje en bil.
P-normen er i dag 1 parkeringsplads pr. etagebolig (0,5 for ungdomsboliger o.l.) i Silkeborg
midtby (p-fondens dækningsområde).
1-alternativ (øge p-normen)
Argumenter for at øge p-normen kunne f.eks. være forventningen om en markant stigning i
bilejerskab, som bygherrer derfor skal indregne i projekterne.
2-alternativ (reducere p-normen)
Argumenter for at reducere p-normen kunne f.eks. være, at regulering af parkering skulle
understøtte og fremme en bæredygtig by- og mobilitetsplanlægning, herunder mindske
bilejerskab i midtbyen, fremme cyklisme og brug af kollektiv transport samt skabe plads til
attraktive byrum og de lette trafikanter. I nogle kommuner arbejdes der med en lavere pnorm, når en række særlige forhold gør sig gældende. Det kunne f.eks. være nærhed til
station, delebiler samt boligstørrelser. Dette ift. at fremme ovennævnte.
En reduktion af p-normen vurderes af Cowi at medføre et øget pres på den eksisterende
parkering, generere yderligere parkeringssøgende trafik samt presse parkanterne ud i
periferien, hvor restkapaciteten er størst. Med henblik på at mindske ovennævnte
konsekvenser anbefaler Cowi, at der etableres nye offentligt tilgængelige parkeringspladser.
Etablering af nye offentligt tilgængelige parkeringspladser er beskrevet nærmere i afsnittene
nedenfor.
Indbetaling til parkeringsfonden
Der er mulighed for at åbne op for indbetaling til parkeringsfonden og hermed skabe større
fleksibilitet i planlægningen, idet bygherrer får mulighed for at indbetale til p-fonden.
Indbetaling til p-fonden skaber desuden en kommunal styringsmulighed ift. beslutningen om,
hvor parkeringsanlæg fremadrettet skal placeres. P-fondsmidlerne vil indgå i finansieringen af
nye parkeringsanlæg. Afgrænsningen af parkeringsfondens dækningsområde og
anvendelsesmuligheder anbefales gentænkt med henblik på at tydeliggøre sammenhængen
med udpegning af lokationer til nye parkeringsanlæg. I takt med at Silkeborg midt udvikler
sig, anbefales det at gentænke p-søgeringens afgrænsning med henblik på udvidelse.
Etablering af nye offentligt tilgængelige parkeringsanlæg
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Der er mulighed for at placere parkeringsanlæg i en rimelig gåafstand til centrum, inden for en
400-500 m. zone. De bymidtenære parkeringsanlæg målrettes korttidsparkanter (f.eks.
handelslivets kundegrundlag), medens parkering på kanten til byen målrettes
langtidsparkanter (f.eks. pendlere). Dette er for at at imødekomme acceptable gåafstande.
Der henvises til vedlagte bilag 1.
Hensigten med at samle parkering på få lokationer er at reducere omfanget samt spredningen
af parkeringsarealer på terræn. Det muliggør udviklingen af attraktive byrum, som bidrager til
mere liv. Herudover vil en placering langs p-søgeringen bidrage til en fredeliggørelse af
midtbyen. Ift. fredeliggørelse af midtbyen skal der samtidige tages stilling til
parkeringsarealerne i henholdsvis Bios Gård og Mejerigården, som begge tiltrækker
parkeringssøgende trafik ind gennem byen.
Der er mulighed for at stille krav om, at anlæggene skal udføres bæredygtigt og med
ladestandere til elbiler. Etablering og finansiering af nye parkeringsanlæg kan både være en
privat, en offentlig eller en privat-offentlig investering. Tiltrækning af private investorer
relaterer sig dog til kommunens udbud af 2-timers gratis parkering på offentlige
parkeringspladser.
Forsøgsprojekt
Der er mulighed for at tillade en reduceret parkeringsdækning i respektive projekter. Der er
ligeledes mulighed for at beslutte og fastholde p-normen og i stedet lade bygherrer indbetale
til p-fonden.
Der henvises til vedlagte bilag 2.
Den videre proces
Eftersom parkeringsstrategien er en del af kommuneplanrevisionen, vil strategien først blive
politisk vedtaget sammen med ny kommuneplan, som en integreret del af planen. Herefter
indgår den som en del af administrationsgrundlaget.

Bilag
1 (Udpegning af lokationer til større offentlig tilgængelige parkeringsanlæg - 8258501)
2 (Forsøgsprojekt - 8258445)
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4 (Offentlig) Drøftelse af nødvendige vejanlæg og
kapacitetsmæssige udfordringer på midtbyens vejnet
Sagsbehandler: DR14600
SagsID: EMN-2019-03321

Resume
Plan- og Vejudvalget ønsker at drøfte planlagte vejanlæg til den kommende kommuneplan.
Der er fokus på eksisterende såvel som nye vejanlæg, samt hvilke kapacitetsmæssige
udfordringer, der opleves i dag og fortsat vil opleves fremadrettet. Der tages udgangspunkt i
Silkeborg Kommunes trafikmodel samt supplerende analyser. Disse vil mere detaljeret blive
gennemgået på mødet.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at sagen drøftes med henblik på at opnå klarhed over planlagte vejanlæg i den
kommende kommuneplan.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget skal på mødet drøfte planlagte vejanlæg. Der lægges op til en dialog med
udgangspunkt i et oplæg, og med henblik på at opnå klarhed til arbejdet med den kommende
kommuneplan. Der tages udgangspunkt i Silkeborg Kommunes trafikmodel samt supplerende
analyser af trafikmængder og kapacitet med fokus på:





Indfaldsveje til Silkeborg by
Midtbyens gader
Veje ved oplandsbyer
Ny Randersvej til Eriksborg
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5 (Offentlig) Orientering om Kommuneplan 2020-2032
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2019-01112

Resume
Orientering om en række faglige emner med mulighed for kommentering, herunder
tilkendegivelse af anbefalinger forud for temamøde i byrådet 9. marts 2020.
Emnerne behandles ifm. udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Teknik- og Miljøafdelingen er ved at udarbejde et forslag til en ny kommuneplan for Silkeborg
Kommune. Planforslaget forventes politisk behandlet i juni 2020.
Af ”kommissorium for Kommuneplan 2020- 2032” fremgår, at udvalget skal involveres under
udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020 - 2032.
Proces
Planstrategi 2040 sætter principiel retning for arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny
kommuneplan. Der er dog faglige emner, som ikke er behandlet i planstrategien, men som
f.eks. er et lovkrav i kommuneplanen, hvorfor der har været behov for en række politiske
drøftelser i 2. halvdel af 2019.
I 1. kvartal 2020 frem mod temamødet i byrådet 9. marts 2020 orienteres udvalget om
følgende faglige emner med mulighed for kommentering:
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Nye boligrammer og væsentlige ændringer i boligrammer (1. del i februar og 2. del i
marts),
By mønster og offentlige services
Forstudier til øvrige helhedsplaner,
Erhvervsrammer og detailhandel,
Tekniske anlæg,
Trafikstruktur,
Parkeringsstrategi
Outdoor og grønne områder.

Udvalget orienteres om ovennævnte emner, idet de er særligt retningsgivende for det videre
arbejde med udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.
Eriksborg, Søfronten, Outdoor Masterplanen og Arkitekturpolitikken er selvstændige projekter,
som kører parallelt med kommuneplanprocessen og som der er snitflade til.
Faglige emner
På mødet vil udvalget blive orienteret om følgende emner med mulighed for kommentering:



Nye boligrammer og væsentlige ændringer i boligrammer, 1. del
Erhvervsrammer og detailhandel

På mødet præsenteres oplæg til, hvordan ovennævnte indarbejdes i forslag til ny
kommuneplan.
Der vil være deltagelse af repræsentant fra kommuneplangruppen.
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6 (Offentlig) Orientering om evaluering af planloven
Sagsbehandler: Dr12080
SagsID: EMN-2020-00703

Resume
I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016 mellem
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, om ”Danmark i
bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.” Den
nye planlov skal evalueres inden 1. juli 2020. Erhvervsstyrelsen har indkaldt høringssvar i
perioden 6. december 2019 til 31. januar 2020. Til udvalgenes orientering har Silkeborg
Kommune indsendt et høringssvar med følgende hovedbudskaber:
Fortsat udfordringer med:
-

Fejl og mangler i Plandata!
Byomdannelse fra ældre erhvervsområder til boliger
Lugt fra husdyrbrug
Forsøgsordning med ”byzonetilladelser”
Vejstøj i forhold til udbygning af boligområder i tæt by og midtbyområder med større
gennemgående infrastrukturer
Placering af e-handelsbutikker
Ønske om et mindre tungt og bureaukratisk redegørelseskrav omkring detailhandel

Silkeborg Kommunes høringssvar stemmer overens med KL´s samlede høringssvar.

Indstilling
Teknik og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning, idet V og O er imod genindførelse af fjernvarmetvang.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016 mellem
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Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, om ”Danmark i
bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.”
Med ændringen af planloven har kommunerne fået øget råderum og en række nye
muligheder i planlægningen, som kan understøtte lokale initiativer og udvikling.
Ændringen har bl.a. givet nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne til fremme af
bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og bedre
udviklingsmuligheder for detailhandel. Desuden er der indført mere fleksible rammer for
byudvikling, og kommunernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mere smidig
administration er imødekommet ved, at kommunerne kan tilrettelægge kortere og mere
effektive planprocesser.
Planloven skal evalueres
Det fremgår af aftalen, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren vil tage
initiativ til, at den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden 1. juli 2020. Evalueringen
skal afdække, hvordan de nye regler i planloven anvendes, og om planlovgivningen vil
kunne forbedres yderligere. Erhvervsstyrelsen har således indkaldt høringssvar i perioden
6. december 2019 – 31. januar 2020.
Silkeborg Kommunes høringssvar
KL har indsendt et høringssvar på vegne af landets kommuner. Silkeborg Kommune bakker op
om dette høringssvar og har i tillæg hertil indsendt et eget høringssvar med følgende
hovedbudskaber:
-

Fortsat udfordringer med Plandata på grund af mange fejl og mangler.
Byomdannelse fra ældre erhvervsområder til boliger medfører behov for et mere
nuanceret regelsæt vedr. støj.
Hensyn til lugt medfører, at store arealer reserveres til lugtgener fra husdyrbrug.
Forsøgsordning med ”byzonetilladelser” vil kunne imødekomme et behov for en
simplere administration.
Der anbefales en harmonisering af planlov og miljølov for at kunne imødekomme
udfordringer med vejstøj ved udbygning af boligområder i tæt by og midtbyområder
med større gennemgående infrastrukturer.
Placering af e-handelsbutikker, som kan medføre, at detailhandlen flytter bort fra
bymidten og ud i erhvervsområderne.
Ønske om et mindre tungt og bureaukratisk redegørelseskrav omkring detailhandel,
så redegørelsen alene skal omfatte forhold, der er reelt behov for at få klarlagt.

KL´s høringssvar er sammen med Silkeborg Kommunes høringssvar vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Høringssvar fra Silkeborg Kommune, Evaluering af planloven - 8257140)
2 (KL indspil til planloven_Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter - 8249026)
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7 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan 11-018 for et
område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej,
Silkeborg
Sagsbehandler: DR20277
SagsID: EMN-2019-03952

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre
Ringvej og Viborgvej, Silkeborg med henblik på endelig vedtagelse af planen. Lokalplanen har
været i høring perioden 2. september 2019 - 2. oktober 2019 og der er modtaget 46
høringssvar.
Lokalplanen skal muliggøre et nyt lyskryds ved Viborgvej og Nordre Ringvej. For at kunne
etablere lyskrydset skal Nordre Ringvej bringes i samme niveau som Viborgvej. Lokalplanen
muliggør projektet og fastligger arealbehovet hertil.
Planforslaget kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/919
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at lokalplan 11-018 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales. Kuno Danielsen stemte imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 26. august 2019 lokalplan 11-018 med henblik på offentlig fremlæggelse.
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Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6 ha og omfatter de eksisterende veje Nordre Ringvej og
Viborgvej samt tilstødende arealer, som er nødvendige for at kunne bringe Nordre Ringvej i
niveau med Viborgvej og etablere et lyskryds. Lokalplanen omfatter desuden ejendommene
Brokbjergvej 2, 4a og 4b af hensyn til sikring af vejbyggelinjer og muligheden for
ejendommenes fremtidige brug.
Lokalplanens formål er,
• at der udlægges og reserveres det nødvendige areal til etablering af tilslutning af
Nordre Ringvej med Viborgvej i et lyskryds, herunder at der kan etableres vej- og
broanlæg med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt andre
vejtekniske anlæg, og
•

at der kan etableres centerformål og tekniske anlæg.

Høringssvar
Forslag til lokalplan 11-016 har været udsendt i offentlig høring i perioden 2. september 2019 2. oktober 2019.
Der er modtaget 46 høringssvar som kan opdeles således:







Alderslyst-Søholt lokalråd og Balle lokalråd
Skolebestyrelsen for Balle skole
Beboere, grundejere og beboerforeninger på Brokbjergvej
Beboere, grundejere og grundejerforeninger i Dalvejs-kvarteret
Beboere, grundejere og beboerforeninger på Håndværkervej og Garvervej
Virksomheder og grundejere af erhvervsgrunde på Brokbjergvej og Håndværkervej
langs Nordre Ringvej.

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Resume af høringssvar
Beboerne på Brokbjergvej er generelt bekymret for trafikmængde samt trafiksikkerhed på
Brokbjergvej, som de mener er usikker og meget trafikeret i dag. Beboerne i dalvejs-kvarteret
er overordnet set bekymret for en eventuel øget trafik på Dalvejen ved lukning af Brokbjergvej
ud mod Viborgvej. Herudover påpeger flere af beboerne i Dalvejs-kvarteret, at lukningen af
Brokbjergvej ud mod Viborgvej vil give gener i form af længere transportafstande for beboerne
i forhold til i dag.
Beboerne på Håndværkervej og Garvervej er primært bekymrede for
gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej og herunder øget trafik og
usikkerhed.
Generelt er flere borgere bekymret for vejstøj og ønsker yderligere støjafskærmning langs
vejene – både i og udenfor lokalplanområdet.
Virksomhederne og ejerne af erhvervsgrunde er primært interesseret i projektets indgriben i
de enkelte grunde samt lukning af veje og indkørsler.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
1.
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Gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej fjernes fra lokalplanen og på
kortbilag 1-4. Der laves alene en adgangsbegrænset indkørsel til grunden Viborgvej 31 med
”højre ind”. Herved reduceres gennemkørende trafik på Håndværkervej.

Gennemkørselsmuligheden fjernes og der laves en adgangsbegrænset indkørsel til Viborgvej
31 med ”højre ind” som eneste mulighed.
Som konsekvens heraf reduceres lokalplangrænsen på kortbilag 1-4 samt på kortudsnit i
lokalplanens bestemmelser og redegørelse.
Andet afsnit i lokalplanens kommentar ad. 1.1 erstattes med:
Der muliggøres vejadgang fra Nordre Ringvej til ejendommen Viborgvej 31, samt til
centerområderne ved Nørrevænget, ved en vejadgang fra Nordre Ringvej øst og vest for
Viborgvej.
Ligeledes erstattes første afsnit i lokalplanens § 4.4 med:
Mod nordvest kan Nordre Ringvej tilsluttes til ejendommen Viborgvej 31 (matrikel 508a,
Silkeborg markjorder) som angivet på kortbilag 3a, ved etablering af højresving fra Nordre
Ringvej.
Første afsnit i kommentaren ad. 4.4 erstattes med:
Vejtilslutningen af Nordre Ringvej til Viborgvej 31 er ny, ligesom adgangsvejen fra Nordre
Ringvej til centerområdet ved Nørrevænget mod vest ligeledes er ny.
Eksisterende kortudsnit i kommentaren ad. 4.4 erstattes af et nyt, som viser den nye løsning,
og der kommer ny billedtekst.
2.
Under lokalplanens redegørelse i kapitel ”Fremtidig forhold – vejanlægget” indskrives følgende
som ny sætning:
Ved realisering af vejanlægget forventes vejadgangen til Viborgvej 31 fra Viborgvej nedlagt.
Supplerende høring af foreslåede ændring
Der har været afholdt supplerende høring af de berørte grundejere i forhold til en eventuel
udtagelse af gennemkørselsmuligheden fra Nordre Ringvej til Håndværkervej. Der er modtaget
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1 høringssvar fra ejerne af Viborgvej 31. Indsiger angiver, at lukningen af ejendommens
vejadgang til Viborgvej er et stort indgreb i grundens potentiale som ”centerområde” og derfor
ønskes ind- og udkørsel til enten Viborgvej eller Nordre Ringvej. En mulighed for højre ind fra
Nordre Ringvej og en primær vejadgang fra Håndværkervej vil være en væsentlig forringelse.
Høringssvaret og Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger hertil kan ses på lokalplansiden
under ”Kommentarer”.
Miljøvurdering
Der er indkommet klager over beslutningen om, at planforslaget ikke er miljøvurderet.
Planklagenævnet har afvist behandlingen af klagen.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at planen primært bidrager til bæredygtighed i forhold til
den miljømæssige bæredygtighed i form af at bidrage til en bedre trafikafvikling og ikke
inddrage jomfruelig jord.

Lokalplanens bæredygtighedsprofil.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslaget har været i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi
Lokalplanen giver mulighed for realisering af nyt lyskryds på Viborgvej og Nordre Ringvej. Der
vil være tale om afståelse af areal i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.
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8 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et
område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2019-05460

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk med henblik på endelig vedtagelse af
planerne.
Lokalplanforslaget giver mulighed for udbygning af faciliteter til offentlige formål ved Sejs
Skole, herunder etablering af nye haller, udbygning af idrætsanlæg med kunstgræsbaner,
udvidelse af skole og parkeringsanlæg mv.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/943
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Oversigtskort af lokalplanområdet og delområder. Delområde 1 kan anvendes primært til
bebyggelse, parkering og skolegård. Delområde 2 kan anvendes primært til idrætsfaciliteter.
Delområde 3 kan anvendes til rekreative formål (skov)

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,



at lokalplan 36-012 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales, idet adgangen til skoven reguleres af naturbeskyttelseslovens
bestemmelser.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 28. oktober 2019 forslag til tillæg nr. 34 og lokalplan 36-012 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen udgør et areal på ca. 18,5 ha og omfatter arealer omkring Sejs Skole samt et
skovområde øst herfor, benævnt ”Kirsebærgårdens skov”.
Der udlægges nye byggefelter til offentlige institutioner med mulighed for at etablere ny
bebyggelse til skole, haller, daginstitutioner mv. Lokalplanen giver mulighed for at opføre
bebyggelse på op til ca. 31.000 m2. Det nuværende etageareal indenfor Sejs Skoles matrikel
er ca. 11.000 m2. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af nye idrætsbaner og
kunstgræsbaner i en del af Kirsebærgårdens skov samt etablering af nyt parkeringsområde.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer hvad angår
bygningshøjde og etageantal, som ændres fra 11 til 15 meters højde og fra 2 til 4 etager.
Ændringen sker bl.a. for at kunne sikre rummelighed til nye moderne idrætshaller. Der er
derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 20172028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 4. oktober 2019 - 31. december 2019.
Der er modtaget 13 høringssvar fra bl.a. Aarhus Stift, Museum Silkeborg, Sejs Skole,
lokalrådet, idrætsforening samt en række naboejendomme og privatpersoner.
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Flere af høringssvarene er positive overfor planforslagene. Der er fremkommet ønsker om
byggefelt i forbindelse med Multihuset. Nogle høringssvar handler om bekymring for øget
støjpåvirkning samt bebyggelseshøjden, og nogle udtrykker utilfredshed med, at skov
inddrages til idrætsbaner.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Høringssvar” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:
Der indskrives i lokalplanens redegørelsesdel under eksisterende forhold, at der er registreret
spor fra ammunitionslager fra 2. verdenskrig i Kirsebærgårdens skov.
Arealet udlagt til kunstgræsbane indenfor delområde 2 udvides ud til delområdegrænsen mod
syd og øst på kortbilag 3.
Det tilføjes under § 6.10, at jordvolde skal begrønnes med naturgræs eller lignende.
Det præciseres i anvendelsesbestemmelserne § 3.4, at delområdet udlægges til rekreative
formål, herunder skov.
Det tilføjes under § 11, at nye idrætsanlæg ikke må ibrugtages inden det er dokumenteret, at
fastsatte støjniveauer, som angivet i miljørapporten, kan overholdes. Fastsat støjniveau på
maksimalt 55 dB tilføjes desuden under § 6.10.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.
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9 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 47 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-031 for en
etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2019-04101

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
10-031 for en etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen med henblik på endelig
vedtagelse af planerne.
Planforslagene blev godkendt af byrådet 26. august 2019 og har været i høring i 8 uger. Der er
i høringsperioden indkommet 36 høringssvar.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/939
Alternativt til at vedtage lokalplanen endeligt, kan udvalget beslutte ikke at vedtage
lokalplanen og på baggrund af nye oplysninger i høringsperioden beslutte, at igangsætte en
helhedsplan for et nærmere afgrænset område omkring politistationen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,



at tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
at lokalplan 10-031 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Besluttet at, tillæg nr. 47 og lokalplan 10-031 ikke vedtages.
Der igangsættes i stedet udarbejdelse af en helhedsplan for arealerne Christian 8.s Vej 2B-6B
og Rosenørns Allé 2 og 6 som vist på kortet herunder.
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Det drejer sig om arealerne nord for politimesterboligen (Chr. 8.s Vej 4A-6B), selve
politimesterboligen (Chr. 8.s Vej 2D), politistationen (Chr. 8.s Vej 2C), birkedommerboligen
(Chr. 8.s Vej 2B/Rosenørns Allé 2) samt p-pladsen på Rosenørns Allé 6.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 26. august 2019 forslag til tillæg nr. 47 og lokalplan 10-031 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en 6 etagers boligejendom nord for
politistationen til 14 etageboliger.
Lokalplanens formål er,





at udlægge lokalplanens område til boligformål med mulighed for opførelse af
etagebebyggelse;
at sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området fra Christian 8.s Vej;
at ny bebyggelse tilpasses politibygningen mod syd i materiale- og farvevalg;
at sikre etablering af fri- og opholdsarealer.
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Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
etageantal. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplanforslaget udsendt et forslag
til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-031 har været udsendt
i offentlig høring i perioden 30. august 2019 - 28. oktober 2019.
Der er modtaget 36 høringssvar fra:






Direktoratet for Kriminalforsorgen
Bygningsstyrelsen
Bevaringsforeningen
Foreningen Skøn på Silkeborg
32 beboere i og omkring området.

Overordnet handler høringssvarene om:






Nedrivning af eksisterende bevaringsværdig bygning
Byggeriets højde og etageantal
Skygge- og indbliksgener for naboområdet
Forøgelse af bebyggelsesprocenten
Dårlige trafikforhold

Kriminalforsorgens høringssvar var udformet som et veto efter planlovens § 28 hvilket
betyder, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt før der er opnået enighed med
forsorgen. Efterfølgende har kommunen og bygherre holdt møder med Kriminalforsorgen,
og Kriminalforsorgen har i brev af 19. december 2019 trukket sin indsigelse efter
planlovens § 28 (veto) tilbage under forudsætning af, at deres bemærkninger blev
indarbejdet i lokalplanen.
Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat.
Høringsnotatet kan ses på lokalplansiden under ”Høringssvar” sammen med de indkomne
høringssvar og forsorgens ophævelse af vetoet.
Alternativt til at vedtage lokalplanen endeligt, kan udvalget beslutte ikke at vedtage
lokalplanen. På baggrunden af de modtagne høringssvar, og fordi det i høringsperioden er
blevet offentliggjort, at politistationen skal flytte, kan udvalget tage stilling til, om der skal
igangsættes udarbejdelse af en helhedsplanlægning for området omkring politistationen og
arrestboligen. Silkeborg Arrest flytter dog ikke.
Ændringer og tilføjelser i lokalplanen
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages
følgende ændringer i lokalplanen:
Lokalplanens bestemmelser
- Det tilføjes følgende i § 7.5:
”Som vist på kortbilag 3 skal den sydlige gavlvæg fra eksisterende bygning indgå
som integreret del af ringmuren med en højde på max. 4,2 m målt fra sydlige side
af muren. Dette skal enten udføres ved en bevaring af gavlvæggen eller ved
opførelse af ny ringmur i samme højde som eksisterende ringmur.”
- Der tilføjes en ny § 7.6 med følgende tekst:
”7.6
Som vist på kortbilag 3 skal etableres en min. 12 m lang og min. 3,5 m høj
afskærmning mellem parkeringspladsen og ringmuren.”
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-

Der tilføjes en ny § 8.8 med følgende tekst:
”8.8 Ringmur
Enhver ændring af ringmuren skal beklædes med tegltagsten på murkronen som den
øvrige ringmur.”

Lokalplanens kortbilag
- Kortbilag 3 tilføjes de to afgrænsninger af ringmuren som nævnt under § 7.5 og 7.6.

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i lokalplanen:
Lokalplanen
- Der ændres på visualiseringen i lokalplanens redegørelse under fremtidige forhold,
så forholdet mellem politistationen og projektet bedre illustreres.

Fra lokalplanforslaget
Miljøvurdering
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Ny visualisering

Der er ikke indkommet bemærkninger til miljørapporten.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Det anbefales, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer og lokalplanen vedtages
med ovenstående ændringer.
Alternativt kan det besluttes, at lokalplanen ikke vedtages og at der igangsættes
udarbejdelse af en helhedsplanlægning for området omkring politistationen. Derved
imødekommes flere af høringssvarene og anvendelse samt evt. bevaring af arrestboligen
kunne genovervejes.
En sådan løsning er dog i strid med den igangsatte planlægning for området. De gældende
rammebestemmelserne og høringen af planforslagene giver bygherre en forventning om
udnyttelse af ejendommen til de ansøgte etageboliger jfr. kommuneplanrammen og
kommunens planlægning for høj bebyggelse. Hvis der lokalplanlægges for en anden
anvendelse og reduceret udnyttelse af ejendommen, kan kommunen blive
erstatningsansvarlig over for bygherre, som har betalt ejendomsskat ud fra ejendommens
udnyttelse.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.
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10 (Offentlig) Godkendelse af dispensation fra lokalplan
111.12 til etablering af restaurant på Hostrupsgade 35 i
midtbyen
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EJD-2019-05375

Resume
Behandling af anmodning om dispensation fra lokalplan 111.12 for karréen Nygade, Tværgade,
Bindslevs Plads og Hostrupsgade i midtbyen til etablering af restaurant. Dispensationen har
været i nabohøring i 2 uger og at der i høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at dispensation fra lokalplan 111.12, § 3.1 til etablering af restaurant i Hostrupsgade 35
godkendes som ansøgt under forudsætning af, at kommunens regulativ for
erhvervsaffald og bygningsreglementets bestemmelser med hensyn til støj og lugt,
overholdes.

Beslutning
Indstillingen godkendt. Lars Faarup stemte imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ansøger/bygherre har søgt om dispensation fra lokalplan 111.12 for et centerområde i
midtbyen til etablering af restaurant i hjørneejendommen Hostrupsgade 35.
Ansøger ønsker at ombygge lejemålet Hostrupsgade 35 fra butikslokale til restaurant.
Der ønskes etableret en restaurant med fokus på lokale råvarer med tilbud om lette
frokostretter og et varieret aftenkort både smagsmæssigt og økonomisk.
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Restauranten vil holde åbent tirsdag kl. 12.00-17.30 og onsdag til lørdag kl. 12.00-24.00 med
mulighed for udvidet åbningstid til kl. 01.00 efter behov i weekenden.
Indretningen af restauranten ses af nedenstående illustrationer.

Gældende planlægning
Ejendommen er omfattet af lokalplan 111.12 for et centerområde for karréen Nygade,
Tværgade, Bindslevs Plads og Hostrupsgade i midtbyen.
Ifølge lokalplanens § 3.1 må området kun anvendes til centerformål, herunder butikker,
liberale erhverv, servicevirksomheder, offentlige institutioner og anlæg samt boliger.
Selv om anvendelsesbestemmelsen fastlægges til centerformål, så nævnes anvendelsen til
restaurationsvirksomhed ikke specifikt i lokalplanen. Dette til trods for, at der er indrettet
lignende funktioner indenfor samme lokalplan.
I kommuneplanramme 10-C-03, for samme område som lokalplanen, fastlægges en mere bred
anvendelsesbestemmelse. Her gives også mulighed for hotel, restaurant og café, biograf og
udstillingslokaler.
Høringssvar
Der har været afholdt nabohøring i perioden 14. november 2019 – 29. november 2019 i
henhold til planlovens § 20.
Der er modtaget 14 høringssvar (herunder 3 enslydende) fra:
•
•
•

Ejer af lejemålet
Ejerforeningen Holmenshus
12 beboere fra Hostrupsgade/Nygade

Overordnet handler høringssvarene om:




Støj- og lugtgener fra resaturanten
Problemer med renovationen
Forringelse af beboernes lejligheder.
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Indsigelserne og Teknik- og Miljøafdelingens resumé og vurdering af indsigelserne i notat
dateret 3. januar 2020, er vedhæftet som bilag til sagen.
Der er efterfølgende afholdt en partshøring og ansøger/bygherre har fremsendt modsvar til
indsigelserne. Bemærkningerne og revideret ansøgning vedhæftes som bilag til sagen.
Vurdering
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at dispensationen ikke vil være i strid med lokalplanens
principper.
Anvendelsen til restaurationsvirksomhed er i overensstemmelse med formålet med lokalplanen
om, at stueetagen langs Nygade skal indgå som en levende del af handelsgaden Nygade. Der
ligger andre lignende aktiviteter indenfor samme lokalplan ligesom der tidligere har været
sandwichbar i ejendommen.
Derudover er der med kommuneplanens bestemmelser åbnet op for, at der kan planlægges for
restaurationsvirksomhed i området.
Vilkåret for anvendelsen er, at virksomheden kan overholde de bygnings- og miljømæssige
krav så affalds-, lugt- og støjgener undgås. Eksempelvis skal affaldsløsningen overholde
kommunens regulativ for erhvervsaffald ligesom lugt- og støjforhold skal overholde gældende
bygningsreglement.
Hvis Silkeborg kommune konstaterer, at virksomheden giver anledning til væsentlige støjeller lugtgener, typisk i forbindelse med klager, kan kommunen med hjemmel i
miljøbeskyttelsesloven påbyde virksomheden, at reducere lugtpåvirkningen eller at nedbringe
støjen.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt nabohøring i perioden 14. november 2019 – 29. november 2019 i
henhold til planlovens § 20.
Der er modtaget 14 høringssvar og et partshøringssvar.

Bilag
1 (Høringsnotat - 8253856)
2 (Samtlige høringssvar i en PDF - Hostrupsgade 35 - 8237340)
3 (Partshøringssvar vedrørende etablering af restaurant i stuetagen af ejendommen
Hostrupsgade 35 - 8237336)
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11 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 38 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 for et
boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr13545
SagsID: EMN-2019-05560

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal med henblik på endelig vedtagelse af
planerne. Lokalplanen er beliggende nord for Vestre Højmarksvej og giver mulighed for 102
tæt-lav boliger i 1 etage, samt tilhørende fælleshus og fri-og opholdsarealer.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/906/42861

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer,
at lokalplan 12-026 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 28. oktober 2019 forslag til tillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 med henblik
på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål
 at skabe en harmonisk bebyggelse med et helhedspræg
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at skabe et boligområde med et højt naturindhold
at sikre vejadgang til det nye boligområde

Området har ikke tidligere være planlagt, og der er derfor ingen kommuneplanrammer for
området. Der er derfor sideløbende med høringen af lokalplansforslaget udsendt et forslag til
tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for tæt-lav
boliger i en etage/ 6,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 4. november 2019 til og med 7. januar 2020.
Der er modtaget 7 høringssvar fra:








Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Vejdirektoratet
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg
Museum Silkeborg
Pia Munck
Sara Schøler Lass & Carsten Schøler Lass

Overordnet handler høringssvarene om




Bebyggelsens forhold til højmosen
Øget trafik på Vestre Højmarksvej
Tidligere sagsbehandling indenfor lokalplanens afgrænsning

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen eller i kommuneplanen.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i
kommuneplantillægget og lokalplanen:
10.3: Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel mod veje, stier og
fælles udendørs fri- og opholdsarealer. Dog kan der ved etablering af fælleshus i det fælles friog opholdsareal terrænreguleres op til 0,25 m i en zone på 3 meter fra soklen. Skråninger skal
udføres med en maks. hældning på 1:3.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag. Projektet har følgende bæredygtighedsprofil:
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Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev holdt borgermøde 28. november
2019.

Side 42

12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 61 til
Kommuneplan 2017-2028 for et område til etageboliger i
Dalgasgade i Sydbyen
Sagsbehandler: Dr13545
SagsID: EMN-2018-04305

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 10-033 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 8
uger.
Lokalplanforslaget ligger bagved eksisterende bebyggelse i Dalgasgade og banelegemet og
giver mulighed for ca. 93 etageboliger i op til 5 etager med tilhørende fri- og opholdsarealer.

Planforslagene kan ses her:

http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=931

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
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Indstillingen anbefales. Kuno Danielsen og Lars Hansen stemte imod. Kuno Danielsen stemte
imod på grund af højden.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 5. november 2018 at igangsætte tillæg nr. 61 og lokalplan 10033.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha og ligger delvist i landzone, men overføres med
den nye lokalplan til byzone. Området ligger i anden række bagved eksisterende ejendomme
og anvendes i dag som teknisk anlæg. Arealet ligger ca. 3 meter lavere end ejendommene, der
ligger direkte ud til Dalgasgade. Imellem lokalplanområdet og banen ligger et forholdsvist
bredt bælte af fredskov.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en privat udvikler, som ønsker at omdanne
området til boliger i form af etageboliger.
Lokalplanens formål er,
 At udlægge lokalplanområdet til boligområde med mulighed for opførelse af
etagebebyggelse.
 At sikre en høj arkitektonisk kvalitet, som tilpasser sig omgivelserne
 At sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området fra Dalgasgade.
 At sikre etablering af fri- og opholdsarealer
 Sikre banestiens forlængelse gennem området
Den fremtidige bebyggelse er disponeret i en bygning i fire til fem etager, som giver mulighed
for op til 93 etageboliger.
Området vejbetjenes fra Dalgasgade via nabomatriklen, hvorfra der er tinglyst en vejret.
Overkørsel fra Dalgasgade er via kanaliseringsanlæg.
Færdselsarealer, vej og parkering er generelt placeret bag bebyggelsen, så det visuelt er
trukket væk fra gadebilledet og villabebyggelsen langs Dalgasgade. Arealerne foran
bebyggelsen er disponeret som et større fri- og opholdsareal til områdets beboere. Vest for
projektet ligger den eksisterende banesti. Banestien omlægges således, at den fremover
trækkes ind gennem bebyggelsen for derved at sikre en mere trafikvenlig og sikker cykelsti.
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Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocent. Der er derfor sideløbende med
lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028.
Inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i perioden 28. oktober til 12. november 2019, jf. planlovens §
23c.
Der er modtaget 13 høringssvar fra:














Naturstyrelsen
Lisbeth Ørts Felletoft
Benjamin Felletoft
Birgit Bjelke Jensen
Jeanne Reihs
Jens Jørgen Felletoft
Kåre Søland Klausen
Søren Andersen
Jesper Winther Karbo
Svend & Susanne Nielsen
Marianne W Kristensen & Stig Bak Sørensen
En række beboere i Dalgasgade
En række beboere i Dalgasgade, Gesnersvej og Pandurosvej

Overordnet handler høringssvarene om at








Byggeriet er for højt
Byggeriet passer ikke ind i området
Indbliksgener
Der er ikke parkeringspladser nok
Bekymring for øget trafik i Dalgasgade
Bekymring for støjgener fra ind- og udkørsel
Kan man ikke bruge gasgrunden til noget rekreativt i stedet?

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar.
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Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 61 og lokalplan 10-033 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget giver
mulighed for at omdanne og fortætte et restareal, som ligger helt tæt på den centrale by.
Omdannelse og fortætning af eksisterende by er med til at reducere inddragelse af åben land
til byudvikling. Den centrale beliggenhed tæt på stationen og anden offentlig transport, er
desuden med til at reducere brugen af private biler. Lokalplanforslaget understøtter cyklisme
og er, med banestiens omlægning ind igennem området, med til at sikre en mere tilgængelig
og trafiksikker cykelsti.
Boligerne er disponeret således, at orientering mod syd sikrer gode opholdsarealer og
mulighed for udnyttelse af solenergi. Herudover sikrer placeringen nord for villaerne i
Dalgasgade, at der ikke vil være skyggegener for eksisterende beboerne. Ved etablering af
etageboliger bidrager lokalplanforslaget til den sociale bæredygtighed og sikrer en mere
varieret beboerprofil i Sydbyen. Herudover bidrager bebyggelsen med et antal nye borgere i
midtbyen, som er med til at understøtte faciliteterne og butikkerne i byen.
Grønne strukturer, beplantninger og gamle træer er så vidt muligt bevaret, og der er arbejdet
med spredningskorridorer og ledelinjer for dyre- og planteliv mellem projektområdet og
omkringliggende områder.

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til tillæg
nr. 61 og lokalplan 10-033 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 8
uger.
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13 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 17 til
Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 41-004 for
et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
Sagsbehandler: Dr18696
SagsID: EMN-2017-05383

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan
2017-2028 og lokalplan 41-004 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig
fremlæggelse i 8 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde i Virklund til
et nyt attraktivt boligområde med plads til 35 tæt-lav boliger og op til 100 etageboliger.
Kommuneplantillæg nr. 17 udlægger området til boligformål og udpeger samtidig en del af
området til transformationsområde i henhold til Planlovens bestemmelser herom. Herudover
udpeges en ny ramme til erhverv og et tilhørende konsekvensområde.

På oversigtskortet ses lokalplanområdet i den nordøstlig del af Mørksøvejområdet med hvid
skravering. Herudover ses ny boligramme 41-B-26, ny ramme til transformationsområde
41-A-01 og ny erhvervsramme 41-E-10 – alle med rød afgrænsning
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Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/671

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41004 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 7. maj 2018 at igangsætte kommuneplantillæg nr. 17 og
lokalplan 41-004.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,9 ha og ligger i Mørksøvejkvarteret i Virklund.
Mørksøvejkvarteret står overfor en transformation fra tiloversblevet erhvervsområde til
boligområde og denne lokalplan omfatter første del af omdannelsen. Området ligger i byzone
og ligger attraktivt med nærhed til byen og rekreative naturområder.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge et transformationsområde med henblik på at etablere boliger og samtidig
muliggøre en fortsat drift af eksisterende virksomheder
 at udlægge lokalplanområdet til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og
etagebebyggelse
 at vejadgange og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde, samt at stierne bidrager til at sikre sammenhæng inden for lokalplanen,
 at sikre etablering af fælles fri- og opholdsarealer,
 at sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt for alle
boliger, dog med undtagelse af 1. række boliger mod produktionsvirksomhederne, hvor
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overskrides med op til 5 dB på
facader og udendørs opholdsarealer, der vender mod virksomhederne, og
 at sikre at der er udendørs opholdsarealer til alle boliger, hvor Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj er overholdt.
En del af lokalplanområdet ligger inden for en ny kommuneplanramme, som udpeges til
transformationsområde i henhold til Planlovens bestemmelser herom. Et
transformationsområde udpeges alene på støjbelastede arealer inden for et konsekvensområde
omkring et udpeget erhvervsområde.
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Som grundlag for lokalplanlægningen er der taget udgangspunkt i den eksisterende
støjmæssige ramme for virksomhederne i dag. Lokalplanområdet er en del af den gældende
lokalplan 80.06 fra 1979. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål, såsom industri,
lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, ligesom byrådet
kan tillade boliger i tilknytning til virksomhederne.
Muligheden for disse boliger indebærer at lokalområde 80.06 i en støjmæssig sammenhæng
må betragtes som et område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, hvorfor
virksomhederne beliggende indenfor lokalplanområdet i dag skal overholde Miljøstyrelsens
gældende vejledende grænseværdier herfor. Ligeledes sikres det med den nye lokalplan 41004, at virksomhedernes støjmæssige råderum er uændret i forhold til den nye planlægning
for boliger.
Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Indenfor delområde I gives mulighed for op til 35
tæt-lave boliger i maks. to etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter og en
bebyggelsesprocent på maks. 40. Bebyggelsen kan sammenbygges i naboskel som f.eks.
række-, gårdhave-, kæde-, eller dobbelthuse. Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed
i farver, form og materialer.
Indenfor delområde II kan der opføres op til 100 etageboliger som punkthuse i op til fire
etager med et samlet etageareal på maks. 10.000 m2. Såfremt der bygges i 4 etager skal 4.
etage opføres som tagterrasse og bygningshøjden må maks. være 12 meter. Dog må
boligenheden nærmest lokalplangrænsen mod øst højst opføres i 2 etager plus tagterrasse.
Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres støjafskærmning mod
Mørksøvej i vest mod erhvervsområdet grundet støjpåvirkning i lokalplanområdets vestlige del.
Varmeforsyningen i området er naturgas.
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
arealanvendelsen. Området ligger indenfor kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03, som
udlægger området til erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv. Derfor er der
udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028.
Med kommuneplantillæg nr. 17 sker der følgende ændringer:
 Der fastlægges et konsekvensområde på 500 m omkring erhvervsområdet i den
nordlige del af Mørksøvejkvarteret med tilhørende retningslinje.
 Der udpeges en ny kommuneplanramme 41-A-01 til transformationsområde.
 Der fastlægges ny retningslinje for udpegning af transformationsområde.
 Der udpeges en ny kommuneplanramme 41-B-26 til boligområde.
 Der udpeges en ny kommuneplanramme 41-E-10 til erhverv vest for 41-A-01.
 Kommuneplanramme 41-E-06 og 41-E-03 ophæves, samt del af 41-E-02.
Med kommuneplantillæg nr. 17 formuleres to nye retningslinjer. Retningslinjerne omhandler
udpegning af opmærksomhedszone omkring det nyudpegede erhvervsområde 41-E-10, samt
udpegning af transformationsområde for Mørksøvej-kvarteret. Retningslinjerne og
udpegningerne fremgår af kommuneplantillægget på kommuneplansiden.
Forudgående høring
Forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget blev der indkaldt idéer og forslag til
planlægningen i en forhøring i maj 2019 jf. planlovens § 23c. Plan- og Vejudvalget behandlede
forhøringen 2. september 2019. Her blev det besluttet, at de nærmeste boenheder mod
lokalplanens østlige afgrænsning, højst må opføres i 2 etager plus tagterrasse, at der sikres
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interne stiforløb i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, og at området udpeges til
transformationsområde i kommuneplan 2017-2028 i henhold til planlovens bestemmelser.
Miljøvurdering
Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 er screenet i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 9.
maj 2018, hvor det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
Bæredygtighed
Med forslag til kommuneplantillæg 17 og lokalplan 41-004 gives der mulighed for at omdanne
og fortætte et tiloversblevet erhvervsområde til et natur- og bynært boligområde i
Mørksøvejkvarteret i Virklund. Det er ligeledes hensigten at en blandet boligsammensætning
bestående af tæt-lav boliger og etagebliger, skal være med til at understøtte en varieret og
social bæredygtig beboerprofil i området.
Områdets stier bidrager til at sikre sammenhæng og smutveje på tværs i området, og samtidig
er det hensigten, at stierne med tiden skal koble sig på et større net af stier i
Mørksøvejkvarteret i takt med den gradvise omdannelse af området fra erhverv til bolig. Dette
for at sikre en rekreativ og sikker forbindelse for bl.a. skolebørn, der cykler til Virklund Skole,
sydvest for Horsensvej. Ligeledes muliggør lokalplaneforslaget, at der kan etableres
regnvandebede og -bassiner, der skal bidrage til områdets rekrative værdi, dyre- og planteliv.
På baggrund af ovenstående, og flere andre parametere, har forslaget fået følgende
bæredygtighedsprofil:

Borgerinddragelse
Der har været forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Forslag til
kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 41-004 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 8 uger.
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14 (Offentlig) Beslutning om en ny bebyggelse på
Vorretvej 15, 8653 Them - revideret projekt
Sagsbehandler: DR20218
SagsID: EJD-2019-02397

Resume
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om en ny bebyggelse til erstatning for den
eksisterende på Vorretvej 15, 8653 Them.
Det ansøgte har været sendt i naboorientering, og der er bemærkninger til det ansøgte.
Plan- og Vejudvalget skal tage stilling til, om det ansøgte kan imødekommes med en
landzonetilladelse jf. planlovens § 35.

Ejendommen ligger 2 km vest for Katrinedal
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte uden vilkår.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget valgte ikke at behandle dagsordenspunkt 14 6. januar 2020, da Silkeborg
Kommune 2. januar 2020 har modtaget en revideret ansøgning om et nyt byggeri på matr. nr.
1b Vorret By, Them med adressen Vorretvej 15, 8653 Them.
Det fremgår i det reviderede projekt, at bebyggelsen er flyttet, så bebyggelsen ligger indenfor
byggefeltet defineret i deklaration af 13. september 1973, og sådan at udendørs ridebane ikke
længere er en del af det ansøgte projekt.
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Blå angiver byggefelt og bebyggelsens placering jf. deklaration af 13. september 1973
Rød angiver eksisterende bebyggelse
Den ændrede placering af byggeriet medfører, at der ikke vil ske ændringer af de eksisterende
vejforhold.
Ejendommens eksisterende bebyggelse ønskes fjernet, idet bebyggelsen er utidssvarende.
Der ønskes opført en ny bolig på ca. 495 m2, ca. 40 m2 overdækning og carport ca. 65 m2. Der
ønskes desuden indrettet en kælder på ca. 150 m2.
Der er samtidig søgt om at opføre en anden bygning på samlet 510 m2. Bygningen indeholder
en stald på ca. 300 m2, der er indrettet med 6 hestebokse og 2 løsdriftsbokse. Den resterende
del af bygningen er indrettet med garage, maskinhus, saddelrum, teknik rum samt
personalevelfærdsfaciliteter.
Umiddelbart nord for stalden vil der blive indrettet en mindre møddingsplads som en
containerløsning.
Den nye ejendom ønskes opført med mindst mulig terrænregulering, delvist hvor den
eksisterende bebyggelse ligger.
Bygninger ønskes opført med hvide facader, mat sorte tagsten eller mat mørkebrune tagsten
og mørke vinduer. Bebyggelsen bliver maksimum 7,5 meter høj.
Bebyggelsen vil få et udtryk, der svarer til det, som ansøger tidligere har illustreret, dog vil
bygningen blive vinklet, hvorfor der vil ske visse ændringer i facadens udtryk.
Naboorientering
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Der er afholdt naboorientering.
Det fremgår, at 2 naboer, der tidligere har været meget bekymrede overfor det ansøgte
byggeri og anlæg, finder, at det er en stor kvalitet, at det ansøgte er i overensstemmelse med
den tinglyste deklaration. De lægger desuden vægt på, at projektet ikke medfører, at færdsel
på markvejen forringes. Herudover nævnes det, at udendørs belysning ikke bør etableres, så
det påvirker det natmørke område, ligesom yderligere vandafledning bør ske i dialog med
naboer. Se vedhæftede bilag.
Naboerne ønsker at følgende tekst skal fremgå i tilladelse:
Tilladelse til opførelse af bolig og driftsbygninger som ansøgt gives i henhold til
fredningsdeklaration af 1970, idet Silkeborg Kommune tolker, at en ”normal bolig” i dette
tilfælde kan være op til 500 m2, som er den størrelse, planloven opererer med. Der er derfor
tale om et byggeri i henhold til fredningsdeklaration, som fremover skal overholdes. Det
gælder også, såfremt byggeriet i fremtiden søges ændret eller udvidet med andre indretninger
som f.eks. en ridebane.
Forhold på ejendommen
Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, men den er i dag vurderingsmæssigt en del af
en større skovejendom med et samlet areal på 1.319 ha.
Ejendommen ligger i Salten Ådal nordvest for Katrinedal ca. 400 meter nord for Salten Å i et
område med få bebyggelser og generelt mindre gårde.
Nuværende bebyggelse består jf. BBR af en bolig på 146 m2 samt 2 lader på 245 m2 og 144
m2.
Ejendommen er i kommuneplanen udpeget som Særligt geologisk interesseområde og Særligt
landskabsinteresseområde samt Visuelt uforstyrret landskaber.
Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje). Der er 270 meter
fra det ansøgte byggeri til Natura 2000 H48 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for
Salten Langsø og dele af Gudenåen
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af de problemstillinger, som naboerne har fremført,
fremgår nedenfor.
Byggefelt i deklaration:
Det reviderede projekt medfører, at al bebyggelse og anlæg er opført indenfor byggefelt i
deklaration, hvorved den eksisterende vejadgang ikke påvirkes af placeringen af den ny
bebyggelse.
Lys:
Lys påvirker området, men der er kun i begrænset grad mulighed for at regulere lys i det åbne
land.
Håndtering af vand:
Håndtering af vand skal ske i henhold til den enhver tid gældende lovgivning, og det er ikke et
forhold, der kan reguleres i en landzonetilladelse.
Ønske til konkret formulering i tilladelse:
En normal bolig i det åbne land er ca. 500 m2 jf. seneste planlovsændring juni 2018.
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Silkeborg Kommune må som myndighed ikke foregribe kommende ansøgninger om byggeri
eller anlæg på ejendommen, hvorfor kommunen ikke som ønsket i en landzonetilladelse kan
stille vilkår eller lignende om, at byggeri og anlæg til enhver tid skal være forenelig med den
tinglyste deklaration.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens samlede vurdering, at det ansøgte projekt er i
overensstemmelse med de hensyn, som kommunen skal varetage ved landzoneadministration.

Borgerinddragelse
Der har været afholdt naboorientering og partshøring.

Bilag
1 (Bemærkninger til revideret projekt Vorretvej 15 - 8227343)
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15 (Offentlig) Beslutning om udstykning og byggeri på
Ålykkevej 6, 8600 Silkeborg
Sagsbehandler: dr28651
SagsID: EJD-2019-03331

Resume
Ejeren af Ålykkevej 6 i Sejs har spurgt til mulighederne for at udstykke med henblik på at
opføre yderligere en bolig på ejendommen.
Sagen forelægges til beslutning i Plan- og Vejudvalget som konsekvens af, at spørgsmålet om
udstykning af ejendommen tidligere har været forelagt til politisk beslutning.
Den ønskede udstykning er i overensstemmelse med bygningsreglementet og en bestemmelse
i kommuneplanrammen kan ikke i sig selv anvendes til at forhindre udstykning.
Udvalget skal beslutte, om Silkeborg Kommune er indstillet på at nedlægge et forbud efter
planlovens § 14 mod udstykning og byggeri. Et § 14-forbud skal følges op med et vedtaget
lokalplanforslag senest ét år efter et forbud.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at Silkeborg Kommune ikke bør nedlægge forbud
efter planlovens § 14 mod udstykning og byggeri som skitseret i det fremsendte materiale.
På mødet den 6. januar 2020 besluttede udvalget at udsætte behandling af sagen med henblik
på supplerende oplysninger. Nye oplysninger er indarbejdet i afsnittet ”Supplerende
beskrivelse af sagen”.
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Ålykkevej 6, 8600 Silkeborg vist med rød prik

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at det tages til efterretning, at Ålykkevej 6, Silkeborg, udstykkes og bebygges som
skitseret.

Beslutning
Taget til efterretning. Kuno Danielsen stemte imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 06-01-2020

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
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Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet på potentielle udstykningemuligheder i Sejs-Svejbæk
for så vidt angår arealerne syd for banen:


Der er 183 grunde over 1.400 m2 i områder, der i lokalplaner og/eller kommuneplanen
er udlagt til åben-lav boligbebyggelse.



Heraf ligger de 61 grunde inden for områder, der ikke er lokalplanlagte.



20-25 af disse grunde vurderes umiddelbart at kunne udstykkes i grunde over 700 m2
samtidig med, at eksisterende bebyggelse bibeholdes.



En del af de 20-25 potentielt udstykkede grunde kan eller vil næsten kunne overholde
”kvadratbestemmelsen” med de 25x25 meter.

Sejs-Svejbæk har en struktur, hvor der i forvejen er mange små og uregelmæssige grunde.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at en potentiel udstykningsmulighed af yderligere
20-25 grunde ikke aktuelt kan begrunde lokalplanlægning alene med det formål, at
tilvejebringe en umiddelbar hjemmel til at forhindre udstykninger i strid med kommuneplanens
”kvadratbestemmelse”.
Teknik- og Miljøafdelingens finder på den baggrund ikke anledning til at ændre indstillingen i
forhold til den konkrete sag på Ålykkevej 6.

Beskrivelse af sagen
Ejeren af Ålykkevej 6 ønsker at gennemføre en udstykning med henblik på at opføre yderligere
en bolig på ejendommen. Den nuværende ejendom er på 1.665 m2 og på ejers skitser til
udstykning, vil de to ejendomme blive på henholdsvis 919 m2 og 746 m2. Ejer ønsker at opføre
et ca. 140 m2 stort ”længehus” på den udstykkede grund.
Ålykkevej 6 ligger i byzone, men er ikke omfattet af en lokalplan. Ejendommen ligger inden for
kommuneplanramme 36-B-01 hvor bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 og grunde skal
have en størrelse på minimum 700 m2. Det fremgår endvidere af kommuneplanrammen, at
der i forbindelse med udstykning af de enkelte grunde skal kunne indskrives et kvadrat på
minimum 25x25 meter.
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Ansøgers skitse til udstykning
Udvalget for miljø og planlægning traf i 1988 beslutning om, at der ikke kunne gives ”principiel
tilladelse til frastykning af en grund”. Begrundelsen var, at der med den nuværende
bebyggelses placering på grunden ikke hensigtsmæssigt kunne frastykkes en grund.
Beslutningen tog sit afsæt i, at kommunen kunne modsætte sig en udstykning alene med
henvisning til en rammebestemmelse.
Teknik- og Miljøafdelingen har med henvisning til udvalgsbeslutningen flere gange i 2018
overfor ejendomsmæglere og mulige købere af Ålykkevej 6 tilkendegivet, at ejendommen ikke
kan udstykkes.
Ålykkevej er en privat fællesvej. Udstykning med adgang til Ålykkevej forudsætter dels
godkendelse fra vejens ejere og dels en godkendelse fra Silkeborg Kommune. Teknik- og
Miljøafdelingen vurderer, at myndighedsgodkendelse fra Silkeborg Kommune kan opnås.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at der på den skitserede nye grund vil kunne
opføres et hus, der ligger inden for byggeretten efter bygningsreglementet. Ligeledes vil
kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og grundstørrelser kunne overholdes,
hvorimod ”kvadratbestemmelsen” ikke kan opfyldes for den udstykkede grund.
Efter planlovens § 12, stk. 3 kan kommunen i forbindelse med byggesagsbehandling modsætte
sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse, når bebyggelsen eller
anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammedel. Bestemmelsen kan derimod ikke
anvendes til at forhindre en udstykning.
Hvis Silkeborg Kommune ønsker at modsætte sig udstykning og byggeri, kan der derimod
nedlægges et forbud efter planlovens § 14. Bestemmelsen giver kommunen mulighed for at
forhindre, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan –
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f.eks. udstykning eller byggeri. Efter nedlagt forbud har kommunen ét år til at udarbejde et
forslag til lokalplan, der bl.a. kan fastlægge bestemmelser for udstykning og byggeri.
Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at den skitserede udstykning giver en
uhensigtsmæssig byggegrund, hvor bl.a. opholdsarealerne er uheldigt disponeret.
Kommuneplanramme 36-B-01 omfatter et areal på ca. 160 ha og den afgrænser den
”oprindelige” bebyggelse i Sejs. Inden for rammen er der mange mindre grunde, der er
smallere end 25 meter. Mindre grunde er ikke atypiske for Sejs-området, og det ønskede
byggeri vil kunne kan holde sig inden for byggeretten.
Teknik- og Miljøafdelingen finder på baggrund af en samlet vurdering, at det bør tilkendegives
over for ejer af ejendommen, at Silkeborg Kommune ikke finder anledning til at nedlægge
forbud efter planlovens § 14 mod udstykning og byggeri som skitseret i det fremsendte
materiale.
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16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til anlæg af
veje, stier og parkeringsplads, Områdestudie i Hvinningdal
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2020-00578

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til at realisere infrastrukturen i forbindelse
med en omdannelse af et område i Hvinningdal. Bevillingen skal bl.a. dække udgifterne til de
nye veje, sti omlægninger samt etablere et fuldt funktionsdygtigt parkeringsanlæg inkl.
vejafvanding og belysning.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
•

at anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til anlæg af veje, stier og p-plads
godkendes på bevilling 25 Veje, når det samtidig godkendes, at budgettet på
13,5 mio. kr. overføres fra Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning.



at de nye veje og stier klassificeres som offentlige, når de er færdiganlagt, undtagen
adgangsvejen til vandrekirken.



at Buskelundvej nedklassificeres til sti, når den er omlagt og færdiganlagt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Lokalplanen 12-028 for projektområdet i Hvinningdal blev godkendt i byrådet 23. september
2019.
Projektområdet har et stort, uudnyttet potentiale som samlingspunkt for hele
Hvinningdalområdet.
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Målet med omdannelsen er at binde området sammen og skabe nye muligheder for den
fremtidige udvikling. Det sker bl.a. ved at etablere attraktive skole- og fritidsmuligheder.
I den sammenhæng skal infrastrukturen omdannes i området, og projektet vedrører en større
byomdannelse. Buskelundvej, der skærer gennem projektområdet i nord-sydgående retning,
fungerer som en adgangsvej til børnehaven ”Bakkebo”. Herefter fungerer den som sti mod
Buskelund. Buskelundvej er en hovedfærdselsåre for mange skolebørn, som bor nord for
området. Vejen er derudover også meget smal og er udfordret af bilister til ”Bakkebo”, og biler
der parkerer i forbindelse med sportsarealerne, hvilket får vejen til at være utryg.
Beslutningen om nedlæggelse af Buskelundvej og omdannelsen til sti kommer således for at
forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter igennem det nye område. Stiomlægningen
leder de bløde trafikanter sikkert frem via eksisterende stitunnel ved Eidervej.
Infrastrukturen:







Der etableres en ny adgangsvej til børnehaven samt en fremtidig kirkegrund med
belysning og afvanding. Forventes udført i 2020.
Der etableres en adgangsvej til eksisterende vandrekirke samt vejadgang for hallens
vareindlevering. Forventes udført i 2020.
Stien omlægges i et nyt trace ved hallen. Forventes udført i 2020/2021.
Der gennemføres diverse trafiksikkerhedstiltag. Forventes udført i 2021.
Der etableres en ny samlet parkeringsplads til området inklusiv vejafvanding og
belysning. Forventes udført i 2020/2021.
Cykelparkeringsfaciliteter til området, som erstatning til den cykelparkering, som
berøres af projektet. Forventes udført i 2021.
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Borgerinddragelse
Der har været inddragelse af borgere i området i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. kan gives på Bevilling 25 Veje
med rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2020 og med 5,5 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2021, hvis der overføres 8,0 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. i
budgetoverslagsår 2021 fra Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
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17 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
byggemodning ved Lemming Bygade, Holmmøllevej i
Lemming
Sagsbehandler: Dr28075
SagsID: EMN-2019-06166

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til byggemodningen ved Lemming
Bygade/Holmmøllevej i Lemming.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. til byggemodningen ved Lemming
Bygade/Holmmøllevej godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er et politisk ønske om flere parcelhusgrunde til salg i oplandsbyerne i Silkeborg
Kommune. Arealet består af matr. nr. 28a, som ligger ved Lemming Bygade/Holmmøllevej i
nordvestlige del af Lemming. Arealet udstykkes i 10 grunde, i overensstemmelse med
gældende lokalplan. Grundstørrelserne varierer mellem 750-1.100 m2.
Byggemodningen vil få vejtilslutning fra Holmmøllevej, hvor der etableres en boligvej med et
udlæg på 8 m. Der etableres, for enden af vejen, en vendemulighed for
renovationsvogne/lastvogne.
Anlæg i marken afventer et spildevandstillæg, men projektering og øvrige forundersøgelser
kan igangsættes, hurtigst muligt.
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Borgerinddragelse
Der har været inddragelse af borgere i området i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
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18 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
renovering af eksisterende stibro
Sagsbehandler: DR29761
SagsID: EMN-2019-06200

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til afrensning og ny overfladebehandling samt udbedring af
den eksisterende stibro (gammel fredet jernbanebro fra 1908) over Remstrup Å ved
vandrerhjemmet, Åhavevej 55.
Broen indgår i den ca. 56 km lange regionale cykelrute 29, der løber fra Silkeborg via
banestien til Langå og videre til Randers.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
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…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jernbaneloven af 27. april 1900 gav tilladelse til etablering af en jernbane mellem Silkeborg og
Langå, og i den forbindelse blev der bygget en ny banebro over Remstrup Å
Jernbanen blev indviet 12. november 1908, og nedlagt igen 23. maj 1971.
Efterfølgende har banetracéet og også den gamle banebro over Remstrup Å været benyttet
som rekreativ gang- og cykelsti.

Stålgitterbroen over Remstrup Å (Gudenåen) blev i februar 2010 fredet af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Fredningen omfatter det visuelle udtryk af broen.
De nødvendige renoveringsarbejder af stålgitterbroen udføres i 2020.
Arbejderne er indskrevet, som en option i et tidligere EU-udbud.
Broen er i hele 2020 lukket for færdsel.
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Renoveringen omfatter afrensning, sandblæsning og ny malerbehandling af alle ståloverflader.
Den eksisterende træbelægning fjernes og der monteres nye planker i douglasgran.
Broen indgår i cykelrute 29 og giver, udover almindelig gang- og cykeltrafik over Remstrup Å,
bl.a. også adgang for outdoor-interesserede borger og turister til store naturområder i
Nordskoven og Gjern Bakker mv.

Økonomi
Der var afsat 2 mio. kr. i 2019, som er overført til 2020. Derudover er der 2,5 mio. kr. i
budget 2020. Begge beløb er til renoveringen af stibroen over Gudenåen.
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2020.
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19 (Offentlig) Godkendelse af byggemodningspulje til
undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2020
Sagsbehandler: DR28072
SagsID: EMN-2020-00653

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelser,
tilslutningsbidrag og mindre ad hoc-opgaver/-projekter i forbindelse med kommunale
byggemodninger i 2020.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budget 2020 er der afsat 3,0 mio. kr. til undersøgelser, færdiggørelser og ad hoc-formål m.v.
Arbejderne i 2020 vil bl.a. omfatte udgifter i forbindelse med:







forundersøgelser
færdiggørelser
tilslutningsbidrag
vedligeholdelse af usolgte grunde, med henblik på salg
vedligeholdelse af beplantning m.v., hvor der ikke er oprettet en grundejerforening
diverse ad hoc-opgaver, som f.eks. håndtering af udfordringer med klimaregn i ældre,
men ikke afsluttede byggemodninger

Borgerinddragelse
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Grundejere inddrages i etableringen af grønne områder, og ved oprettelse af
grundejerforeninger. I alle lokalplanlagte områder er borgerne blevet hørt i forbindelse med
lokalplanprocessen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. kan gives på bevilling 29
Planlægning og Byggemodning, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
Administrativt sikres efterfølgende, at bevillingen og rådighedsbeløb til færdiggørelse af de
konkrete projekter henføres til de enkelte anlægsregnskaber, hvor det er hensigtsmæssigt.
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20 (Offentlig) Beslutning om økonomisk støtte til skilte ved
stejle bakker
Sagsbehandler: Dr15697
SagsID: EMN-2019-06367

Resume
Teknik- og Miljøafdelingen samarbejder med Kultur- og Borgerserviceafdelingen omkring
supplerende skiltning ved 25-30 af Silkeborg Kommunes bakker. Kultur- og
Borgerserviceafdelingen har i den forbindelse spurgt, om Teknik- og Miljøafdelingen vil deltage
i udgifter til at skilte med data om f.eks. længde, højde og stigning ved kommunes bedste
bakker.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at Teknik- og Miljøafdelingen bidrager til Outdoor projektet ved at afholde halvdelen af
udgifterne til at skilte Silkeborg Kommunes stejleste bakker.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af Silkeborg som Outdoor Hovedstad har Kultur- og Borgerserviceafdelingen et
projekt omkring supplerende skiltning ved Silkeborg Kommunes cykelruter. Som en udløber
heraf, vil Kultur- og Borgerserviceafdelingen gerne gøre opmærksom på de bedste bakker på
kommunens asfalterede vejnet.
Teknik- og Miljøafdelingen har bidraget med data i form af profilkort, som indeholder de
grundlæggende oplysninger og beregninger til skiltene. Skiltene tænkes sat for foden og ved
toppen af de stejleste bakker med information om længde, højde og stigningsgrad.
Skiltene udfærdiges som ved et tilsvarende projekt i Vejle:
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Kultur- og Borgerserviceafdelingen foreslår at dele omkostningerne til skiltning med Teknik- og
Miljøafdelingen med en halvdel til hver afdeling, så der også økonomisk bakkes op om ideen
med at skilte med data for Silkeborg Kommunes bedste bakker.
Skiltene vil næsten udelukkende komme til at stå på vejareal, men Kultur- og
Borgerserviceafdelingen må afholde fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Borgerinddragelse
Flere af Silkeborg Kommunes cykelklubber har bidraget med forslag til de bedste/stejleste
bakker.

Økonomi
Det forventes, at Teknik- og Miljøafdelingens andel på ca. 50.000 kr. kan afholdes på konto for
Mindre Anlæg.
Udgift til indkøb af skilte og udgift til opsætning forventes samlet at udgøre ca. 100.000 kr.
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21 (Offentlig) Beslutning om yderligere pegevejvisning i
Silkeborg
Sagsbehandler: Dr15697
SagsID: EMN-2016-05108

Resume
Vej - og Trafikudvalget godkendte i november 2016 principper for vejvisning for gående. Der
er herefter sat pegevejvisere op på Torvet i Silkeborg og på Torvet i Kjellerup.
I samme sag er der lagt op til, at der i Silkeborg ud over på Torvet skiltes fra flere steder, hvor
der kommer mange besøgende, turister m.fl., og hvorfra det er naturligt at gå til andre
attraktioner eller seværdigheder.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at afsætte 100.000 kr. af konto fra Mindre Anlæg i 2020 til at arbejde videre med at
opsætte pegevejvisere ved Havnen, Indelukket, Søndertorv og Bindslevs Plads.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ved beslutning af 14. november 2016 besluttede Vej- og Trafikudvalget blandt andet, at
antallet af skilte på en pegevejviser maksimalt bør være 6-8 stk. pr. mast, og at mål for
vejvisning for gående skulle ligge indenfor en gåafstand på 1-2 km. (helst under 1 km.).
Ved beslutning af 3. juni 2019 besluttede Plan- og Vejudvalget, at pegevejviseren på Torvet
blev tilføjet vejvisning til AQUA Akvarium og Dyrepark.
Fra Torvet i Silkeborg er der skiltet til AQUA Akvarium og Dyrepark, Museum Jorn,
Papirfabrikken, Hjejlebådene, Springvandet-Langsø, Tollundmanden og Slotsholmen.
I sagen fra 2016 blev der lagt op til at sætte flere pegevejvisere op på steder, hvor der
kommer mange besøgende, turister m.fl., og hvorfra det er naturligt at gå til andre
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attraktioner eller seværdigheder. Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at sætte pegevejvisere
op ved Havnen, Indelukket, Søndertorv, Bindslevs Plads.

Ved Havnen kan pegevejviseren placeres tæt på Hjejlekiosken eller ved Åhavevej.
Herfra kan skiltes til Torvet, Museum Jorn, Tollundmanden (Museum Silkeborg), Indelukket,
Slotsholmen, Papirfabrikken, AQUA Akvarium og Dyrepark samt til toiletterne.
Parkeringspladsen ved Museum Jorn ligger tæt på Indelukket og herfra kan f.eks. skiltes til
Indelukket, Torvet, Hjejlebådene, Tollundmanden (Museum Silkeborg), AQUA Akvarium og
Dyrepark.
Fra Søndertorv kan skiltes til Torvet, Museum Jorn, Tollundmanden (Museum Silkeborg),
Indelukket, Hjejlebådene, Papirfabrikken, AQUA Akvarium og Dyrepark
På Bindslevs Plads kan skiltes til Torvet, Museum Jorn, Tollundmanden (Museum Silkeborg),
Indelukket, Hjejlebådene, AQUA Akvarium og Dyrepark.
Der skiltes alle steder til nærmeste toilet og de steder, hvor der er toiletter, sættes ikon for
toilet på skiltet sammen med navnet på attraktionen.

Borgerinddragelse
Turistchefen og Handel Silkeborg høres i forhold til den konkrete placering af pegevejviserne.

Økonomi
For hvert sted, der sættes en pegevejviser op, forventes det at udgiften er ca. 25.000 kr.
Udgiften til pegevejvisere foreslås afholdt på konto for Mindre Anlæg.
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Bilag
1 (VTU - 14.11.2016 - Godkendelse af principperne for vejvisning for gående - 8228637)
2 (PVU - 03.06.2019 - Godkendelse af vejvisning for gående til Agua Akvarium og Dyrepark fra
Torvet i Silkeborg - 8228635)
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22 (Offentlig) Beslutning om forlængelse af cykelsti langs
Hovedgaden i Bryrup
Sagsbehandler: Dr15697
SagsID: EMN-2015-14742

Resume
På et borgermøde i Bryrup kom der ønske om at forlænge cykelstien langs vestsiden af
Hovedgaden i Bryrup, så cykelstien slutter samme sted som på østsiden, hvor cykelstien er
ført frem til Skolevej. Der vil herefter være cykelsti i begge sider af vejen frem til Skolevej.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at udvalget tager beslutning om, hvorvidt der skal afsættes midler til at forlænge
cykelstien langs vestsiden af Hovedgaden i Bryrup frem til Skolevej eller frem til
campingpladsen.

Beslutning
Cykelstien forlænges frem til campingpladsen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På den østlige side af Hovedgaden er cykelstien ført frem til Skolevej. En forlængelse af
cykelstien på vestsiden med 50 m frem til Skolevej, vil primært gavne de cyklister der
fortsætter syd ud af byen, idet skoleelever anbefales at krydse Hovedgaden ved én af de to
nyanlagte krydsningsheller ved Sportsvej eller Østervang. En forlængelse med yderligere 50 m
vil føre cykelstien frem til campingpladsen til gavn for cykelturister.
Der er adgang til skolen fra både den nyrenoverede Østervang med mindre trafikintensitet og
fra Sportsvej, der er lukket på stykket langs med skolen.
Under detailplanlægningen af trafiksikkerhedsprojektet på Hovedgaden, er muligheden for
indsnævring til ét spor blevet drøftet med lokalrådet. Denne løsning anbefales ikke når
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trafikmængden i den største time overstiger 300 køretøjer – på Hovedgaden er
eftermiddagsspidstimen 386 køretøjer. Parkering på vejen vil indsnævre kørebanen til et spor.

Der er parkering forbudt i østsiden af Hovedgaden, og inden der blev etableret cykelsti, har
beboernes langs Hovedgadens vestside lovligt kunnet parkere med det ene hjulsæt oppe på
fortovet. Efter etableringen af cykelstien er denne praksis ulovlig og derfor ikke en mulighed.
Efter renovering af Hovedgaden parkerer bilisterne, hvor det er tilladt, ikke længere oppe på
fortovet med det ene hjulsæt, fordi de nye kantsten er højere og mere skarpe end de tidligere.
Flere af beboerne langs Hovedgaden har ikke parkering på egen grund og muligheden for at
parkere med 2 hjul på fortovet forsvinder for ejendommene Hovedgaden 42-50, hvis
cykelstien forlænges.
På Søndergade i Kjellerup er der for nylig - efter etablering af cykelstier – afmærket 2 x 2
parkeringsbåse på kørebanen og i princippet blevet indsnævret til et spor to steder i
parkeringszonen mellem Brogade og Bakkevænget. Søndergade i Kjellerup er i trafikmængde
at sammenligne med Hovedgaden i Bryrup.
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For at imødekomme ønsket om parkering langs Hovedgaden, kunne det være et tiltag at
etablere en parkeringszone langs Hovedgaden og afmærke 2 x 2 parkeringsbåse på
kørebanen. Det vil begrænse længden af strækningen, hvor vejen indsnævres til et spor, hvis
trafikanterne kun skal udenom 2 parkerede biler, når der er mest trafik. Uden begrænsning
kan trafikanterne risikere at skulle overskue at passere udenom en række på 4-5 parkerede
biler.
I Trafiksikkerhedsplan 2017 ligger en beslutning om at etablere hastighedsdæmpning i form af
en krydsningshelle på Hovedgaden ved indkørsel til Bryrup fra syd. Den nærmere placering
bliver først fastlagt i projektfasen i 2021.
Beslutter Plan- og Vejudvalget at forlænge cykelstien, afsluttes stien med en afstribning, der
visuelt skal gøre plads til cyklisterne på kørebanen. Forlænges cykelstien ikke i venstre side,
forbedres den nuværende afslutning af cykelstien ud for Hovedgaden 42 tilsvarende.

Økonomi
En forlængelse af cykelstien langs vestsiden af Hovedgaden frem til Skolevej forventes at
koste 118.000 kr. En forlængelse frem til campingpladsen vil koste 210.000 kr.
Udgiften kan afholdes på konto for Mindre Anlæg.
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23 (Offentlig) Beslutning om tildeling af 4 mio. kr. til
cykelstier i 2020 og 2021
Sagsbehandler: DR14600
SagsID: EMN-2016-03839

Resume
I Budget 2020 er der afsat i alt 4 mio. kr. til cykelstiprojekter. Beløbet er fordelt lige mellem
2020 og 2021, hvor der begge år er afsat 2 mio. kr. Beløbet er endnu ikke tildelt til bestemte
projekter. Derfor bedes Plan- og Vejudvalget anbefale parterne bag budgetforliget, hvilke
projekter der skal tildeles 4 mio. kr.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at Plan- og Vejudvalget anbefaler parterne bag budgetforliget, hvilke projekter de
budgetterede 4 mio. kr. skal tildeles.

Beslutning
Udvalget anbefaler at midlerne prioriteres til sammenbinding af banestierne ved
Trafikterminalen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I det følgende beskrives Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling til projekter som de
budgetterede 4 mio. kr. kan tildeles.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler følgende projekter i prioriteret rækkefølge:
1. Sammenbinding af banestierne ved Trafikterminalen
2. Cykelfaciliteter på samkørselspladser ved motorvejen
3. Cykelkantbaner langs Grønbækvej
Sammenbinding af banestierne ved Trafikterminalen
På Plan- og Vejudvalgsmødet 2. september 2019, blev det besluttet at binde banestierne
sammen i en basisversion. Basisversionen blev sammen med en supercykelstiversion
beskrevet i idékataloget for supercykelstier, som blev præsenteret på mødet. Idékataloget er
vedhæftet som bilag.
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Cykelfaciliteter på samkørselspladser ved motorvejen
Idékataloget for supercykelstier beskriver også muligheden for at etablere aflåste og
overdækkede cykelfaciliteter ved eksisterende samkørselspladser langs motorvejen. Dette vil
gøre det mere attraktivt at skifte mellem bil og cykel på en tur til og fra Silkeborg.
Cykelkantbaner langs Grønbækvej
Som 3. prioritet kan de afsatte penge tildeles nye cykelkantbaner langs Grønbækvej.
Cykelkantbanerne mangler finansiering til anlægsarbejdet. Finansieringen kan delvist findes
ved at tildele 4 mio. kr. til projektet.

Økonomi
Der gøres opmærksom på, at der til projekterne kan søges om medfinansiering via relevante
puljer.

Bilag
1 (Idékatalog supercykelstier Silkeborg Kommune - 8256074)
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24 (Offentlig) Beslutning om lukning af Skoletorvet samt
ensretning af gaderne i Silkeborg Midtby
Sagsbehandler: DR14600
SagsID: EMN-2018-05780

Resume
I 2020 kloakrenoveres Vestergade. I den forbindelse skal der tages stilling til, om de
tilstødende veje samt øvrige gader i midtbyen, herunder Skoletorvet, fortsat skal give
mulighed for de samme kørselsretninger eller om kørselsretningerne skal ændres. Derfor
bedes Plan- og Vejudvalget beslutte ensretningen af gaderne samt lukning af Skoletorvet på
baggrund af sagens forslag.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at det besluttes at Skoletorvet lukkes og at ensretningen af gaderne i midtbyen følger
sagens anbefaling.

Beslutning
Skoletorvet lukkes og ensretningen af gaderne sker efter scenarie 2. Ændringen evalueres
efter 1 år. Helga Sandorf Jacobsen stemte imod at lukke Skoletorvet, idet fremkommeligheden
i midtbyen derved ville vanskeliggøres kraftigt til skade for handelsliv og parkeringsvalg.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Køreretningerne i midtbyens gader skal tages op til revision. I forbindelse med kloakrenovering
lukkes Vestergade for gennemkørende biltrafik. Trafikken ad Vestergade har stor betydning for
trafikafviklingen i de øvrige gader, og derfor er det en god anledning til at kigge på og evt.
ændre på de trafikale forhold, inden Vestergade åbner for trafik igen. Det er desuden besluttet
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i den eksisterende kommuneplan at gøre Skoletorvet mere fredeligt. Derfor indeholder sagen
to forslag til, hvordan trafikken kan ledes uden om Skoletorvet.
Eksisterende forhold
De eksisterende kørselsretninger ad gaderne i midtbyen fremgår af nedenstående kort.

Hostrupsgade er i dag dobbeltrettet og en meget trafikeret gade i midtbyen. Hostrupsgade går
på tværs af Skoletorvet og bliver nævnt af mange som en gade, hvor biltrafikken er en
bekymring. Oplevelsen er at der bliver kørt hurtigt og at biltrafikken skaber kaotiske forhold.
Der ligger to skoler tæt på Skoletorvet, hvilket medfører trafik, der skal bringe og hente
elever.
Forslag til fremtidige kørselsretninger
Rambøll har udarbejdet et notat med to scenarier til mulige fremtidige kørselsretninger i
midtbyen. Notatet er udarbejdet med baggrund i Skoletorvet, hvor det er besluttet, jf.
kommuneplanen, at belyse udviklingsmulighederne. En fredeliggørelse af Skoletorvet er derfor
en central faktor i den fremtidige trafikale løsning. I 2016 blev der gennemført et forsøg med
lukning for gennemkørsel, hvor mulighederne for lukning af Skoletorvet blev vist. På
nedenstående to kort fremgår scenarie 1 og 2.
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Den eneste forskel mellem de to scenarier er, at Estrupsgade er åben for ensrettet kørsel i
nordgående retning forbi Skoletorvet. I scenarie 1 fredeliggøres Skoletorvet mest muligt. I
begge scenarier vendes ensretningen i Nygade. Dette vil skabe et godt flow sammen med
ensretningen i Skolegade. Det forhindrer også, at bilister kører via Nygade og Amaliegade til
Drewsensvej, hvilket var tilfældet under forsøget med lukning af Skoletorvet i 2016.
Samtidig ensrettes Estrupsgade fra Drewsensvej til Skoletorvet (fra syd mod nord) og
Hostrupsgade ensrettes fra Skoletorvet til Drewsensvej (fra nord mod syd). På den måde
skabes der et loop, der fint kan håndtere trafikken til den sydlige del af Skoletorvet og Th.
Langs Skolen. Samtidig skabes der mulighed for en bredere fodgængerpassage langs
Estrupsgade, der tydeliggør og inviterer gående fra stationen og ind mod centrum.
De trafikale ændringer vanskeliggør gennemkørsel af bymidten. Trafikken der skal på tværs af
byen, forventes i højere grad at benytte det overordnede vejnet.
Scenarie 2 giver mulighed for en syd-nordgående forbindelse på tværs af byen, som i scenarie
1 skal foregå via Amaliegade. Overordnet bliver Amaliegade med de to scenarier en betydende
vejstrækning til og fra den østlige del af byen, når såvel Nygade som Bindslevs Plads bliver
ensrettet mod vest.
Trafikale konsekvenser
Af de nedenstående tre kort fremgår det, hvordan trafikmængden ændres som følge af
realisering af enten scenarie 1 eller 2. Det første kort viser den fremskrevne trafikmængde i år
2030 uden realisering af hverken scenarie 1 eller 2. Derefter vises to kort med den ændrede
trafikmængde ved scenarie 1 og 2 (trafikmængder i 2030) i forhold til det første kort.

Trafikmængde 2030
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Stigning/fald i trafikmængde ved realisering af scenarie 1 (lukning af Skoletorvet)

Stigning/fald i trafikmængde ved realisering af scenarie 2 (ensrettet kørsel ved Skoletorvet er muligt)

Både ved realisering af scenarie 1 og 2, bliver Hostrupsgade og dermed også Skoletorvet
væsentlig mere fredelig. Trafikken skubbes til Amaliegade, Toldbodgade, Grønnegade og
Dalgasgade. Forskellen mellem de to scenarier er, at trafikken stiger en anelse mere på
Amaliegade ved lukning af Skoletorvet og falder på Estrupsgade, mens den ved scenarie 2
stiger en anelse på Estrupsgade på grund af fortsat mulig gennemkørsel ad Skoletorvet.
Uanset hvilket af de to scenarier der foretrækkes, vil det medføre et potentiale for at indrette
Hostrupsgade til en cykelgade, hvor bilerne skal indordne sig efter cyklisterne. Samtidig vil det
skabe en god cykelforbindelse mellem Sydbyen og Midtbyen, hvor den eksisterende
stiunderføring ved jernbanen kan benyttes.
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Lukning af Skoletorvet for trafik
Lukning af Skoletorvet som vist i scenarie 1, vil give mulighed for at skabe et fredeligt byrum
fra facade til facade. Til en start, vil lukningen kunne foregå ved afspærring af vejen med
eksempelvis bænke og plantekummer. Derved vil det relativt let og uden store omkostninger,
være muligt at påbegynde en lukning af Skoletorvet, når kloakrenoveringen af Vestergade er
gennemført. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Skoletorvet lukkes helt samtidig med at
ensretningen vendes i Toldbodgade og Grønnegade. Dette kan betragtes som første step. Ved
senere lejlighed, kan der tages stilling til kørselsretningen i de øvrige gader. Dette kan
betragtes som step nummer to.

Borgerinddragelse
I forbindelse med udarbejdelse af det beskrevne notat, er der blevet afholdt et dialogmøde
med lokale interessenter. På dialogmødet blev der blandt andet drøftet, hvad der fungerer godt
og hvad der fungerer mindre godt på Skoletorvet. Det blev nævnt at trafikken ad
Hostrupsgade er meget dominerende.
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25 (Offentlig) Beslutning om omlægning af privat fællesvej
over ejendommen Elkær 12, Fårvang
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-05482

Resume
Beslutning om omlægning af privat fællesvej over ejendommen Elkær 12 i Fårvang. Ejeren af
ejendommen Elkær 12 har ansøgt om tilladelse til omlægning af vejen. Der er indkommet
indsigelser imod vejomlægningen fra ejerne af naboejendomme, der bruger vejen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at den private fællesvej over ejendommen Elkær 12, 8882 Fårvang, matr.nr. 28a
Truust By, Tvilum omlægges, som ansøgt.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ejerne af ejendommen Elkær 12, 8882 Fårvang, har 30. september 2019 ansøgt om
omlægning af den private fællesvej over deres ejendom matr.nr. 28a Truust By, Tvilum, se
nedenstående kort. Det fremgår af ansøgningen, at ejerne afholder alle udgifter til
anlægsarbejdet og at vejen anlægges tilsvarende grusvejen, der nedlægges. Ud mod Sørkelvej
bliver der beskåret træer, så der er gode oversigtsforhold. Vejen omlægges til en beliggenhed
som vist med blå farve. Vejstrækning vist med rød farve nedlægges som vej i forbindelse med
omlægningen.
Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal omlægges, hvis en
grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Plan- og
Vejudvalget har 7. januar 2019 truffet beslutning om, at den private fællesvej over
ejendommen Elkær 12, 8882 Fårvang, matr.nr. 28a Truust By, Tvilum ikke nedlægges, idet
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nedlægningen forventes at have en uforholdsmæssig negativ konsekvens for de nuværende
brugere af vejen. Vejdirektoratet har ved afgørelse af 29. marts 2019 stadfæstet Silkeborg
Kommunes afgørelse. Det nye i sagen er, at der ikke alene er tale om nedlæggelse af et
vejstykke, men om en omlægning af vejen Elkær.
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Indsigelse, ejerne af Elkær 14:
Ejerne af Elkær 14 gør indsigelse mod flytning af Elkær over i skel til deres ejendom.
Ejerne skriver blandt andet:
 Vejens kommende placering er helt urimelig for Elkær 14.
 Der er vej ned langs skel til naboen i Elkær 19, hvis der også skal være vej i skel mod
Elkær 12, bliver ejendommen helt omringet af veje.
 EDC vurderer, at ejendommen bliver væsentlig mindre attraktiv, hvis der skal være vej
ned langs begge sider af ejendommen.
 Det fremgår ikke af ansøgningen fra Elkær 12, hvorledes de har tænkt sig at anlægge
vejen, hvem der skal udføre arbejdet og af hvilke materialer, hvordan og af hvem skal
vejen vedligeholdes og heller ikke vejens nøjagtige placering.
 Hvis vejen bliver omlagt, bliver der udkørsel på et farligt sted, hvor der ikke er
mulighed for at se biler der kommer fra Truust siden.
Indsigelse, ejerne af Elkær 13 og 15:
Ejerne gør indsigelse mod omlægningen og skriver blandt andet:
 Hvis vejen omlægges bliver udkørslen på Sørkelvej farlig fra højre side, da der er
dårligt udsyn på grund af en bakketop. Den nuværende udkørsel er lige midt på
bakketoppen med frit udsyn til begge sider. Der køres stærkt på Sørkelvej.
 Hvis vejen omlægges må vi kræve, at den bliver anlagt fagligt korrekt og ejeren har
pligt til at vedligeholde den i fem år, til jorden har sat sig.
Indsigelse, ejeren af Nørskovvej 40:
Ejeren gør indsigelse mod omlægningen og skriver blandt andet:
 Udkørslen fra Elkær 12 er på toppen af mindre bakke, hvor man har udsyn til begge
sider. En ny udkørsel 100-150 meter længere mod syd vil gøre, at man ikke kan se
biler, som kommer på Sørkelvej fra Truustsiden og det kan give uheldige situationer.
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering og bemærker til indsigelserne:
 Det er en betingelse for godkendelse af vejomlægningen, at vejkassen og vejen
opbygges forsvarligt, så vejen får samme kvalitet, som vejen der nedlægges.
 Der skal sikres tilstrækkelig oversigt ved Sørkelvej ved beskæring af grene mv.
 Vedligeholdelsen af vejen er de vejberettigede ansvarlige for, jf. bestemmelserne i
privatvejsloven.
 Vejens placering er fastlagt, så vejen er beliggende på ejendommen Elkær 12 og følger
skellet mod naboejendommen Elkær 14.
 Den omlagte vejs tilslutning til Sørkelvej er placeret ca. 25 meter fra eksisterende
tilslutning af privat fællesvej Elkær (mod syd).
 Det vil kræve en aftale med ejerne af ejendommen Elkær 14, hvis den eksisterende vej
på Elkær 14 skal anvendes, som en del af vejforløbet.

Borgerinddragelse
Der har været gennemført offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet høringssvar vedrørende
omlægningen af vejen. Høringssvarene er vedlagt.

Økonomi
Da Silkeborg Kommune ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens omlægning, afholdes
udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen af ejerne af ejendommen Elkær
12, 8882 Fårvang, der har interesse i omlægningen.

Bilag
1 (Høringsbemærkninger - 8220204)
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26 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2019-04001
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27 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-00787
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28 (Offentlig) Orientering om klagesager
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2017-06821

Resume
Orientering om klagesager.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Afgørelse fra Planklagenævnet:
Silkeborg Kommune har 12. august 2019 endeligt vedtaget lokalplan nr. 36-013 Institution- og
boligområde syd for Tværdalsvej.
Ejeren af et areal klagede over afgørelsen, idet denne ikke vurderede, at kommunen har
hjemmel til at fastlægge bestemmelser for det privatejede areal.
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen, idet de gør følgende gældende:
Lokalplanlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering.
Det fremgår videre:
”Det fremgår af planlovens § 15, stk. 2, nr. 10, at kommunen i en lokalplan kan fastsætte
bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer herunder
bl.a. bevaring af beplantning og beplantningsforhold.
Silkeborg Kommune har således haft hjemmel i planloven til at fastsætte
lokalplanbestemmelserne i § 9.1 om anvendelse af ejendommen til fri- og opholdsareal og §
9.7 om bevaring af bevoksning på arealet.”

Side 94

Afgørelsen er vedhæftet som bilag.

Borgerinddragelse
Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Økonomi
ØkonomiskeForhold

ØkonomiskeForhold

Bilag
1 (Planklagenævnets afgørelse af 6. januar 2020 vedr. lokalplan 36-013 - 8203703)
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29 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2019-05575

Beslutning
Udvalget holder temamøde om kollektiv trafik 20. april 2020, kl. 12.00 – 15.00.
Udvalget planlægger en studietur til besigtigelse af P-huse 29. april 2020.
Spørgsmål til placering af skilt ved Burgerking/Borgergade.
Spørgsmål om skraldestativer.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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30 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DR20598
SagsID: EMN-2019-05577

Beslutning
Protokol underskrevet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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