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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-07154

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at dagsordenen godkendes
at afholdelse af mødet som et mailmøde godkendes

Beslutning
Mødet gennemføres som skypemøde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Behandling af Silkeborg Kommunes
årsberetning og regnskab 2019
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2019-01646

Resume
Der er udarbejdet årsberetning og regnskab for Silkeborg Kommune for 2019 til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets behandling med henblik på fremsendelse til byrådet og efterfølgende
afgivelse til revisionen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at årsberetning 2019 godkendes med henblik på offentliggørelse

Kommunaldirektøren indstiller endvidere til byrådet,





at
at
at
at

årsberetning 2019 samt regnskab 2019 afgives til revisionen
orientering om målopfølgning pr. 31. december 2019 tages til efterretning
de afvigelser fra budgettet, hvortil der ikke foreligger bevillingsændringer, godkendes
udstykningsregnskaber samt afsluttede køb og salg af fast ejendom godkendes

Beslutning
Årsberetning godkendt med henblik på offentliggørelse.
Indstilling anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet årsberetning og regnskab for Silkeborg Kommune for 2019.
Årsberetningen består af en tekstdel og en taldel. Årsberetningen er digital og kan ses af
Økonomi- og Erhvervsudvalget via dette link.
Den økonomiske del af årsberetningen kan ses og downloades i pdf-format via dette link. Den
økonomiske del af årsberetningen er også vedhæftet som bilag til denne sag.
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Det detaljerede regnskab består af en række oversigter og redegørelser, som i mere
specificeret form præsenterer regnskabsresultatet. Det detaljerede regnskab er også digitalt
og er tilgængeligt fra fredag 13. marts kl. 12:00 via dette link.
Udstykningsregnskaber samt oversigter over afsluttede køb og salg af fast ejendom fremgår af
det detaljerede regnskab.
Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling vil såvel årsberetning som regnskab være
offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside forud for byrådets behandling af
årsberetning og regnskab for 2019, 23. marts 2020.
Der er desuden en orientering om målopfølgning pr. 31. december 2019. Ifølge
styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. december, i forbindelse med
regnskabsafslutningen, foretages en endelig målopfølgning. Orienteringen er vedhæftet denne
dagsordensag som bilag.
Herudover vil en række mere specifikke oplysninger, som eksempelvis
regnskabsbemærkningerne (behandlet i fagudvalgene) for de enkelte bevillinger,
udstykningsregnskaber og noter om andre regnskabsmæssige forhold, være tilgængelige for
revisionen ved deres gennemgang af regnskabet.
”Regnskabsoversigt på bevillingsniveau” (del af det detaljerede Regnskab 2019) kan for så vidt
angår ”uforbrugte beløb overført til 2020” først færdiggøres, når Økonomi- og
Erhvervsudvalgets indstilling til byrådet vedrørende overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020
kendes. Beløbene udfyldes efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts,
forud for byrådets behandling.

Bilag
1 (Årsberetning 2019 - 8352861)
2 (Målopfølgning 2019 - 8353095)
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3 (Offentlig) Godkendelse af 32 anlægsregnskaber
Sagsbehandler: Dr13860
SagsID: EMN-2020-01177

Resume
Godkendelse af en samling af anlægsregnskaber som er behandlet i Plan- og Vejudvalget,
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og
Ældreudvalget samt Klima- og Miljøudvalget. Herudover 3 anlægsregnskaber som hører under
Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet at følgende regnskaber godkendes,
- Trekløverskolen afdeling Kjellerup, udskiftning og renovering af tag
- Anlægstilskud Virklund Boldklub
- Anlægstilskud Voel Multihus
- Cykelstier mellem Sorring og Voel
- Cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup
- Asfaltering af Kjellerupbanestien
- Ombygning af Rådhusgade i Silkeborg
- Vejbelysning – kabellægning 2018-2019
- Vejbelysning fortove 2018-2019
- Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet 2019
- Undersøgelser vedrørende veje 2019
- Vejprojekter 2019
- Pulje til fremtidens læringsmiljøer
- Etablering af midlertidig specialafdeling på Skægkærskolen
- Etablering af midlertidig pavillon på Ans Skole til elever fra Inklusionscentret
Nørskovlund
- Realisering af projekter i Natura 2000-planerne, 1. planperiode
- Realisering af projekter i Natura 2000-planerne, 2. planperiode
- Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad
- Etablering af naturprojekter for bilag IV-arter 2018
- Etablering af rekreative stier ved Hedevej i Fårvang
- Etablering af discgolfbane
- Etablering af startbane og nummerbøjer til robane
- Etablering af Cruyff-bane
- Arena Park Kjellerup, etape 1
- Arena Park Kjellerup, etape 2
- Planlægning og byggemodning
- Velfærdsteknologi 2018, bevilling 53 Socialområdet
- Anlægstiltag indenfor handicapområdet 2019
- Anlægstiltag indenfor handicapområdet 2018
- Anlægstiltag indenfor handicapområdet 2017
- Plejeboligplanens omstillingspuljer
- Mindre bygningsmæssige arbejder, bevilling 73 Sundhed og Ældre

Beslutning
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Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Godkendelse af 32 anlægsregnskaber, som er godkendt i deres respektive fagudvalg.
Projekt
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Trekløverskolen afdeling Kjellerup
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Anlægstilskud til Virklund Boldklub
Anlægstilskud Voel Multihus
I alt for projekter under ØKE

Bevilling

Regnskab

Difference

1.760.000

1.946.000

-186.000

490.000
65.000

490.000
65.000

0
0

2.315.000

2.501.000

-186.000

Plan- og Vejudvalget
Bevilling 25 Veje
Cykelstier mellem Sorring og Voel
Cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup
Asfaltering af Kjellerupbanestien
Ombygning af Rådhusgade i Silkeborg
Vejbelysning – Kabellægning 2018-2019
Vejbelysning – Fortove 2018-2019
Mindre anlægsarbejder inden for
vejområdet 2019
Undersøgelser vedr. veje 2019
Vejprojekter 2019

5.400.000
2.700.000
1.000.000
8.500.000
7.500.000
7.500.000
3.500.000

6.726.000
2.601.000
996.000
8.478.000
7.630.000
7.418.000
2.583.000

-1.326.000
99.000
4.000
22.000
-130.000
82.000
917.000

1.500.000
17.680.000

1.155.000
17.685.000

346.000
-5.000

I alt for bevilling 25 Veje

55.280.000

55.271.000

9.000

Bevilling 29 Planlægning og
Byggemodning
13 byggemodninger samlet

65.064.000

56.117.000

8.947.000

65.064.000

56.117.000

8.947.000

100.000

103.000

-3.000

I alt for bevilling 29 Planlægning og
Byggemodning
Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling 34 Kultur og Fritid
Etablering af discgolfbane
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Etablering af nyt startanlæg og
nummerbøjer til robane
Etablering af Cruyff-Bane
Arena Park Kjellerup, etape 1
Arena Park Kjellerup, etape 2

750.000

727.000

23.000

422.000
2.000.000
2.500.000

661.000
1.976.000
2.700.000

-239.000
25.000
-200.000

I alt for projekterne under KFIU

5.772.000

6.166.000

-394.000

2.300.000
1.700.000

2.294.000
2.013.000

7.000
-313.000

630.000

916.000

-286.000

4.630.000

5.222.000

-592.000

2.000.000
1.600.000

2.000.000
1.600.000

0
0

1.550.000

1.550.000

0

2.695.000

2.695.000

0

I alt for projekter under SU

7.845.000

7.845.000

0

Sundheds- og Ældreudvalget
Plejeboligplanens omstillingspuljer
Mindre bygningsmæssige arbejder

3.500.000
1.000.000

3.306.000
941.000

194.000
59.000

I alt for projekter under SÆU

4.500.000

4.247.000

253.000

4.500.000

4.486.000

14.000

1.000.000

980.000

20.000

666.000

736.000

-70.000

300.000

260.000

40.000

300.000

237.000

63.000

6.766.000

6.699.000

67.000

Børne- og Ungeudvalget
Bevilling 41 Skoler
Pulje til Fremtidens læringsmiljøer
Etablering af midlertidig specialafdeling
på Skægkærskolen
Etablering af midlertidig pavillon på Ans
Skole til elever fra Inklusionscentret
Nørskovlund
I alt for projekter under BUU
Socialudvalget
Velfærdsteknologi 2018
Anlægstiltag indenfor handicapområdet
2019
Anlægstiltag indenfor handicapområdet
2018
Anlægstiltag indenfor handicapområdet
2017

Klima- og Miljøudvalget
Realisering af projekter i Natura 2000planerne, 1. planperiode
Realisering af projekter i Natura 2000planerne, 2. planperiode
Istandsættelse af jernbanebro over
Funder Ådal ved Harbovad
Etablering af rekreative stier ved
Hedevej i Fårvang
Kortlægning og naturprojekter for bilag
IV-arter 2018
I alt for projekterne under KMU
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Økonomi
Projekterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget
Merforbruget på 186.000 kr. på bevilling 12 Kommunale ejendomme, finansieres af driften på
bevilling 12 Kommunale Ejendomme.
Projekterne under Plan- og Vejudvalget
Mindreforbruget på bevilling 25 Veje på 9.000 kr. tilføres kassen.
Mindreforbruget på 8.947.000 kr. på bevilling 29 Planlægning og Byggemodning søges overført
til rammen for bevilling 29 Planlægning og Byggemodning i 2020.
Projekterne under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Merforbruget på 394.000 kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid, finansieres af driften på bevilling
34 Kultur og Fritid.
Projekterne under Børne- og Ungeudvalget
Merforbruget på 592.000 kr. finansieres af driften på bevilling 41 Skoler.
Projekterne under Sundheds og Ældreudvalget
Mindreforbruget på 253.000 kr. tilføres kassen
Projekterne under Klima- og miljøudvalget
Mindreforbruget på 67.000 kr. tilføres kassen.
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4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber på
bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner herunder
godkendelse af delvis finansiering fra kassen.
Sagsbehandler: Dr12955
SagsID: EMN-2020-01140

Resume
Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for ’Pulje til renovering i forbindelse
med lovkrav og pålæg 2018’, ’Pulje til daginstitutionspladser i Sejs, Funder,
Balle/Hvinningdal/Buskelund’, ’Resenbro Børnehave, tilbygning’, ’Gjern Børnehus, tilbygning’,
’Dybkærgården, etablering af midlertidige pladser (omrokering)’, ’Skovbuen, etablering af
midlertidige pladser (pavillon)’ og ’Julsøhaven, etablering af vuggestuepladser og nyt køkken’
med en samlet bevilling på 35.720.000 kr. og samlede udgifter på 41.532.504 kr.
I alt har der været et samlet merforbrug til projekterne på 5.812.504 kr.
I henhold til overførselssagerne for bevilling 12 Kommunale Ejendomme og bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner har Ejendomsafdelingen og Børne- & Familieafdelingen anbefalet
en delvis finansiering på henholdsvis 1.000.000 kr. og 2.077.000 kr.
Hvis anbefalingerne fra overførselssagerne følges, vil der fortsat være et merforbrug på
2.735.504 kr. Det er ikke umiddelbart muligt for Børne- & Familieafdelingen at dække
forbruget over driften.
Byrådet skal derfor også beslutte, om merforbruget på 2,736 mio. kr. af det samlede
merforbrug på de afsluttede anlægssager skal finansieres af kassen.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,


at anlægsregnskaberne godkendes, når
 at 2,736 mio. kr. af merforbruget på 5,813 mio. kr. på
anlægsprojekterne finansieres af kassen
 at 3,077 mio. kr. af merforbruget på 5,812 mio. kr. finansieres af
rådighedsbeløb på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, anlæg, hvis
byrådet godkender overførsel af dette budgetbeløb fra 2018 til 2019

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Side 11

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet. Under hver pulje er det
specificeret, hvad puljen er anvendt til. Der er en samlet bevilling på 35,720 mio. kr., samlede
udgifter på 41,533 mio. kr. og derved et merforbrug på 5,813 mio. kr.

Anlægsprojekt
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav
og pålæg

Bevilling

1.000

Mindre/
merudgift
-827

1.827

Askehuset - renovering af køkken (renovering ifm.
I alt

1.000

Pulje til daginstitutionspladser i Sejs, Funder,
Balle/Hvinningdal/Buskelund
Funder Børnehus, midlertidige pladser 2018
Dalhaven, midlertidige pladser
Balle Naturbørnehave, heldagslegestue
Troldebusken (Bakkebo), midlertidige pladser
Julsøhaven, midlertidige pladser

10.700

I alt
Resenbro Børnehave, tilbygning
I alt

Regnskab

1.827

-827
-1.098

10.700

3.244
238
699
5.764
1.853
11.798

-1.098

8.920

10.262

-1.342

9.000

10.256

-1.256

480

311

169

2.620

2.651

-31

Gjern Børnehus, tilbygning
I alt
Dybkærgården, midlertidige pladser
I alt
Skovbuen, midlertidige pladser
I alt
Julsøhaven, vuggestuepladser og køkken
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i alt

3.000

4.428

-1.428

I alt

35.720

41.533

-5.813

Det er primært fire af projekterne, der har forårsaget merforbruget: Askehuset, Troldebusken
(Bakkebo), Resenbro Børnehave og Gjern Børnehave.
I Askehuset er merforbruget primært forårsaget af istandsættelsen af de lokaler, hvor
køkkenet tidligere var placeret, så de kunne bruges som tumle og motorikrum. Derudover har
der været problemer med hældningen på gulvet i køkkenet, hvorfor det har været nødvendigt
at få det lagt om flere gange.
Ombygningen af Troldebusken (Bakkebo) omfattede en tilbageførsel af SFO’en til
daginstitution. Omfanget af denne ombygning blev undervurderet, da anlægsbevillingen blev
søgt i maj 2018, hvor man vurderede, at projektet ville koste 4 mio. kr. Ejendomsafdelingen
har sidenhen vurderet, at projektet ville koste 5,5 mio. kr. En tillægsbevilling burde have
været søgt på et tidligere tidspunkt, hvilket ikke er sket, da afdelingerne håbede, at et
eventuelt mindre forbrug i forbindelse med puljens øvrige projekter kunne dække
merforbruget.
Tilbygningen i Resenbro er blevet dyrere end forventet, da der på grund af brandtilsynet skulle
etableres et betondæk, derudover er der sket nogle fejldisponeringer på byggepladsen, for
eksempel blev krybberummet etableret i et forkert materiale.
I Gjern er merforbruget i høj grad forårsaget af jordbundsforholdene, da det er en gammel
mosegrund, hvor der skulle etableres en sandpude under tilbygningen.
Merforbruget vedrørende etableringen af vuggestuepladser og køkken i Julsøhaven er
misvisende, da der er et næsten tilsvarende mindre forbrug i forbindelse med etableringen af
de midlertidige pladser. Samlet har de to projekter vedrørende Julsøhaven et mindre forbrug
på 0,07 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at merforbruget søges finansieret delvis af kassen med 2,736 mio. kr.
og delvis med 3,077 mio. kr. af et rådighedsbeløb på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner,
anlæg. Rådighedsbeløbet udgøres af en overførsel på 1 mio. kr. fra driften på bevilling 12
Kommunale Ejendomme og 2,077 mio. kr. fra driften på bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner, hvis byrådet godkender overførslen af disse budgetbeløb fra 2019 til 2020.
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5 (Offentlig) Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra
2019 til 2020
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-01405

Resume
Byrådet skal godkende overførsel af drifts-, anlægs- og finansielle budgetbeløb fra 2019 til
2020.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet, i henhold til fagudvalgenes indstillinger og
aftaleparternes eftergivelse af merforbrug



at overførsel af drifts-, anlægs- og finansielle budgetbeløb godkendes, og at der gives
merbevilling på 375,649 mio. kr. finansieret af kassen
at 8 mio. kr. afsat til velfærdsområdet tilføres kassen, idet de indgår i eftergivelse af
merforbrug på 78 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at nettoafvigelsen mellem korrigeret budget og
regnskabsresultatet på serviceudgifterne overføres, dog de nedenfor beskrevne afvigelser.
Bestemmelser i budgetforudsætningerne vedrørende vintertjeneste efterkommes, ligesom det
mindreforbrug på entreprenøropgaver, der overstiger 2,5 mio. kr., tilbageføres til kunderne.
Der er i denne sag søgt om afvigelse fra overstående på følgende bevillinger, se i
øvrigt bilagene:
 På bevilling 12 Kommunale ejendomme søges om ikke at overføre mindreforbrug på
1,590 mio. kr. mio. kr. vedrørende tilskud til reduktion i indskud i landsbyggefonden
vedrørende almene familieboliger.
 På bevilling 12 Kommunale ejendomme søges om ikke at overføre mindreforbrug på
10,0 mio. kr. vedrørende projekter, der er regnskabsført på anlæg.
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På bevilling 14 Centralfunktioner, bevilling 15 Fælles formål og bevilling 16
Tværgående aktiviteter søges om ikke at overføre mindreforbrug på 0,631 mio. kr.
På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner søges om at mindreforbrug på 0,456 mio.
kr. fra midtvejsreguleringen pr. august 2019 ikke overføres.
På bevilling 45 Børn og unge med særlige behov søges om at merindtægt på 3,807
mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager overføres til
serviceudgifterne.
På bevilling 53 Socialområdet søges om at merindtægt på 3,295 mio. kr. vedrørende
refusion på særligt dyre enkeltsager overføres til serviceudgifterne.
På bevilling 61 Arbejdsmarked – serviceudgifter søges om at mindreforbrug på 1,338
mio. kr. på funktionerne beboelse, produktionsskoler, servicejobs, løn til forsikrede
ledige og sekretariat og forvaltninger ikke overføres.
På bevilling 73 Sundhed og ældre søges om at merindtægt på 0,905 mio. kr.
vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager overføres til serviceudgifterne.

Overførsel fra drift til anlægsbudget 2020:
 Fra bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
overføres henholdsvis 1,0 mio. kr. og 2,077 mio. kr. til anlæg på bevilling 43 Dagpleje
og daginstitutioner. Beløbene skal delvist dække merforbrug på anlægsprojekter, som
bliver aflagt marts 2020.
Flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger:
 Fra bevilling 12 Kommunale ejendomme søges overført 0,261 mio. kr. vedrørende
udendørs idrætsanlæg til bevilling 34 Fritid og Kultur
 Fra bevilling 14 Centralfunktioner søges overført trepartsmidler til bevilling 41 Skoler og
bevilling 73 Sundhed og ældre på henholdsvis 0,085 mio. kr. og 0,870 mio. kr.
 Fra bevilling 34 Fritid og kultur søges overført 0,5 mio. kr. vedrørende kulturelle
projekter til bevilling 14 Centralfunktioner. I sagen på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
fremgår det ikke af indstillingen, at der flyttes 0,5 mio. kr. fra bevilling 34 Kultur og
Fritid til bevilling 14 Centralfunktioner. Men der fremgår af sagsbeskrivelsen.
Fordeling af eftergivelse af merforbrug i 2019:
I budgetaftalen for 2020-2023 indgår, at aftaleparterne, hvis de finder det forsvarligt, kan
anvende 50 mio. kr. til at reducere overførslerne af merforbrug fra 2019 til 2020. De 50 mio.
kr. skal fordeles indenfor følgende områder:
 Sundheds- og Ældreudvalget (bevilling 73 Sundhed og ældre og 78 Frit valg),
 Socialudvalget (bevilling 53 Socialområdet)
 Børne- og ungeudvalget (bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov)
Parterne har besluttet at eftergive 78 mio. kr. med følgende fordeling:
 12,000 mio. kr. til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
 3,600 mio. kr. til bevilling 53 Socialområdet
 54,330mio. kr. til bevilling 73 Sundhed og ældre
 8,070 mio. kr. til bevilling 78 Fritvalg
Parterne forudsætter i den sammenhæng, at udvalgene træffer de nødvendige beslutninger
med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2020 og fremefter.
I de 78 mio. kr. indgår også 8 mio. kr. afsat til velfærdsområdet, men som ikke er fordelt i
budget 2020. De 8 mio. kr. er afsat på bevilling 16 Tværgående funktioner og foreslås tilført
kassen i denne sag.
Økonomisk decentralisering:
Generelt er der 5 % overførselsadgang for økonomisk decentrale institutioner jf. reglerne om
økonomisk decentralisering. Der blev i efteråret 2019 jævnfør reglerne, søgt om dispensation
herfra for konkrete institutioner.
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Øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter
Mer- og mindreforbrug overføres ikke på områderne for aktivitetsbestemt medfinansiering,
ældreboliger og overførselsudgifter.
Overførsel af anlægsbudget
Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb i 2019 overføres til de relevante anlægsprojekter i
2020.
Restbudget vedrørende afsluttede projekter på indskud i landsbyggefonden (bevilling 3
Finansforskydninger) overføres til 2020.
Mindretalsudtalelser
Til Børne- og Ungeudvalgets behandling af overførselssagen stemte Peter Sig Kristensen (Ø)
imod, at overførsel af driftsbudget på i alt -17,273 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse
på -17,273 mio. kr. godkendes, da det at overføre et merforbrug fra et underbudgetteret
budget til det følgende år, som også er underbudgetteret, er en forkert tilgang.
Til Socialudvalgets behandling af overførselssagen stemte Lene Fruelund (Ø) imod, at
overførsel af driftsbudget på i alt -6,922 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på -6,922
mio. kr. godkendes, idet vi i forvejen kan se, at budgettet for 2020 er underfinansieret, og
udvalget skal ikke påføres yderligere udfordringer med at holde budget 2020.
Til Sundheds- og Ældreudvalgets behandling af overførselssagen på bevilling 73 Sundhed og
Ældre stemte Lene Fruelund (Ø) imod, at overførsel af driftsbudget på i alt -63,712 mio. kr. i
forhold til en regnskabsafvigelse1 på -64,582 mio. kr. godkendes, når mindreforbrug på 0,870
mio. kr. overføres fra bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende trepartsaftaler, idet vi i
forvejen kan se, at budgettet for 2020 er underfinansieret, og udvalget skal ikke påføres
yderligere udfordringer med at holde budget 2020.
Til Sundheds- og Ældreudvalgets behandling af overførselssagen på bevilling 78 Fritvalg
stemte Lene Fruelund (Ø) imod, at overførsel af driftsbudget på i alt -8,070 mio. kr. i forhold
til en regnskabsafvigelse1 på -8,070 mio. kr. godkendes, idet vi i forvejen kan se, at budgettet
for 2020 er underfinansieret, og udvalget skal ikke påføres yderligere udfordringer med at
holde budget 2020.

Økonomi
Overførsel af budgetbeløb til 2019 beregnet på baggrund af indstillede overførselsbeløb i
fagudvalgenes overførselssager.
Overførsel i alt i mio. kr.
Serviceudgifter
Anlæg - frigivne rådighedsbeløb
Anlæg - ikke frigivne rådighedsbeløb
Finansiering - indskud i
Landsbyggefonden (frigivne)
Finansiering - indskud i
Landsbyggefonden (ikke frigivne)
Kassetræk i alt i 2020
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2019 - 2020
87,074
257,020
3,077
27,092
1,386
375,649

Mio. kr.
Overførsel 2019 til 2020
Overførsel 2018 til 2019
Overførsel 2017 til 2018
Overførsel 2016 til 2017

I alt overførsel
af
serviceudgifter
og frigivne
rådighedsbeløb
anlæg
Serviceudgifter
344,1
354,4
340,4
520,7

Overførsel af
frigivne
rådighedsbeløb
anlæg

87,1

257,0

115,7

238,7

141,7

198,7

129,9

390,8

Overførsel 2015 til 2016

455,6

85,5

370,1

Overførsel 2014 til 2015

252,7

92,0

160,7

Bilag
1 (Bilag 1 Overførsel af driftsbudget fra 2019 til 2020 - 8364959)
2 (Bilag 2 Overførsel af anlægsbudget og finansbudget fra 2019 til 2020 - 8356947)
3 (Bilag 3 Bevilling 29 Planlægning og byggemodning - 8348737)
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6 (Offentlig) Orientering om anvendelse af rådighedsbeløb
i budget 2020
Sagsbehandler: Dr12438
SagsID: EMN-2020-01428

Resume
Der er til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering udarbejdet en oversigt over planlagt
anvendelse af rådighedsbeløb i budget 2020 på bevilling 29 Planlægning og byggemodning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er der udarbejdet en oversigt over planlagt
anvendelse af rådighedsbeløb på bevilling 29 Planlægning og Byggemodning i budget 2020.
Når et projekt bevilges, frigives rådighedsbeløb i det aktuelle år, mens rådighedsbeløb i de
kommende år disponeres inden for den i året afsatte budgetramme.
Oversigten er udarbejdet ud fra forventet forbrug i 2020 og viser bevilgede projekter og hvilke
rådighedsbeløb, der planlægges anvendt/frigivet i budget 2020.
Anlægsarbejde

00.22.02 BOLIGFORMÅL
MV.
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Forventet forbrug
af rådighedsbeløb fra
oprindeligt budget
2020

Gødvad Enge

2.131.000

Astrid Lindgrensvej
(Løvehjertevej, Tvebaksvej,
Jonatansvej og Balle Bygade)

3.648.000

Frisholmsparken etape 2

2.000.000

00.22.03
ERHVERVSFORMÅL
Industrivej (syd for),
Kjellerup

1.632.000

Fabriksvej, Kjellerup

4.304.000

Færdiggørelse af
Dybkærcentret, 1. etape
(erhvervsformål)
Nyt erhvervsområde i Funder
(Skærskovgårdsvej)
Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup
vest, etape 1
I alt

490.000

2.000.000

700.000
16.905.000

Der vil løbende blive søgt bevilling til nye projekter på bevillingen.
Ligeledes vil der løbende blive aflagt regnskaber på afsluttede projekter, hvor et
mindre/merforbrug vil blive søgt reguleret over budgetbeløbet til byggemodning.
Aktuelle oversigter vil blive fremsendt til udvalgets orientering i forbindelse med årets
budgetopfølgninger.
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7 (Offentlig) Stillingtagen til udsættelse af
beslutningsproces for reduktionskatalog
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2020-00515

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en udsættelse af beslutningsprocessen for
reduktionskataloget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at beslutningsprocessen for reduktionskataloget udsættes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 21. januar 2020, at beslutningsprocessen
for reduktionskataloget skulle følge scenarie 2, dvs. med drøftelse/præsentation på byrådets
målseminar 26. februar 2020 og efterfølgende beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og
Byrådet i maj måned.
Pga. myndighedernes tiltag mod coronavirus/covid-19 foreslås, at beslutningsprocessen for
reduktionskataloget udsættes til senere, og at der først tages stilling til ny beslutningsproces,
når myndighedernes tiltag er ophævet.
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8 (Offentlig) Godkendelse af anskaffelsessummen efter
licitation (skema B)
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2013-63765

Resume
AAB Silkeborg, afdeling 33, søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om
godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse af ombygning af 8 almene
ungdomsboliger samt nedlæggelse/nedrivning af 11 almene ungdomsboliger på Borgergade
113-149, Silkeborg (skema B).
Silkeborg Kommune indgik efter godkendelse af skema A aftale med AAB Silkeborg om leje af
boligerne til flygtninge. Derfor har fristen for skema B været udskudt til efter flygtningenes
fraflytning i efteråret 2019. Desuden er ministeriets godkendelse af nedrivning først givet i
december 2019.
Da anskaffelsessummen er steget med mere end 10 % i forhold til anskaffelsessummen i
skema A, skal skema B derfor behandles af byrådet.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at AAB Silkeborgs ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse
på i alt 10,049 mio. kr. til nedrivning af 11 almene ungdomsboliger og ombygning af 8
almene ungdomsboliger i afdeling 33 (skema B), videresendes til Landsbyggefonden.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
AAB Silkeborg, afdeling 33, ansøgte i 2014 om godkendelse af støtte til nedrivning af 3 2rumsboliger samt ombygning af 16 1-rumsboliger til 8 2-rumsboliger. I alt nedlægges 11
almene ungdomsboliger.
Boligerne er beliggende Borgergade 113-149, 8600 Silkeborg.

Side 21

Boligerne er små, og både bygning og udearealer fremstår nedslidte og triste. Projektet skal
sikre at boligerne bliver mere tidssvarende og energirigtige, og dermed nemmere at udleje.
Ved renoveringen vil der ske efterisolering af ydervægge og tag, udskiftning af vinduer samt
udskiftning af VVS-installationer. Endvidere etableres der ventilation med genindvending.
Efter godkendelse af skema A indgik Silkeborg Kommune aftale med AAB Silkeborg om brug af
de eksisterende boliger til flygtninge. Ministeriet har derfor først godkendt nedrivningen efter
at boligerne igen er blevet tomme. Ministeriets godkendelse til nedrivning og nedlæggelse af
boligerne er givet 3. december 2019.
Anskaffelsessummen er opdelt i en støttet andel og en ustøttet andel. Den støttede andel
modtager ydelsesstøtte og garanti fra Landsbyggefonden. Den ustøttede andel modtager ikke
støtte fra Landsbyggefonden, men finansieres af boligselskabet ved optagelse af lån samt
bidrag fra egen trækningsret hos Landsbyggefonden og/eller boligselskabets egenkapital.
Anskaffelsessummen er sammensat som følger:
Støttet andel
Ustøttet andel
I alt

Skema A
6.884.691 kr.
1.307.379 kr.
8.192.070 kr.

Skema B
7.317.738 kr.
2.731.117 kr.
10.048.885 kr.

Stigning
433.047 kr.
1.423.738 kr.
1.856.785 kr.

Den samlede anskaffelsessum er steget fra 8.192.070 kr. til 10.048.885 kr., svarende til en
stigning på 22,67 %.
Byrådet godkendte på møde den 23. marts 2015 skema A, og gav i den forbindelse
bemyndigelse til at Ejendomschefen kan godkende skema B medmindre der er væsentlige
ændringer af anskaffelsessummen i forhold til skema A. Da anskaffelsessummen er steget med
mere end 10 % i forhold til anskaffelsessummen i skema A, skal skema B derfor behandles af
byrådet.
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Som et element i helhedsplanen er en reduktion i huslejen. Huslejen er i dag 1.218 kr. pr. m2.
Efter renoveringen forventes huslejen at blive nedsat til 950 kr. pr. m2.
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9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for
adgangsvej til Vestergades Børnehus
Sagsbehandler: DR10047
SagsID: EMN-2020-00495

Resume
Plan- og Vejudvalget igangsatte den 6. januar 2020 en ny lokalplan for Vestergades Børnehus i
Kjellerup. Den 2. marts 2020 godkendte udvalget en ny adgangsvej til børnehuset, som i dag
rummer 60 børn men fremover skal rumme det dobbelte antal. Etableringen af Vestergades
Børnehus forudsætter, at den valgte vejadgang etableres, og at anlægget bevilliges 2.190.000
kr.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at godkende at anlægsbevilling på 2,190 mio. kr. til etablering af ny adgangsvej til
Vestergades Børnehus indarbejdes i budget 2021 - 2024.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen af en ny daginstitution sydøst for det gamle
sygehus i Kjellerup med plads til ca. 120 børn. Daginstitutionen ’Satellitten’, som er placeret
på arealet i dag, har plads til ca. 60 børn. De nuværende adgangs- og parkeringsforhold til
institutionen er uhensigtsmæssige og med dårlige oversigtsforhold ift. udvidelsen. Derfor har
Plan- og Vejudvalget bestilt en undersøgelse af den fremtidige adgangsvej med fokus på
trafiksikkerhed og på denne baggrund godkendt en ny vejføring fra Fuglemosevej. Se figur 1.
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Figur 1 - vejadgang fra Fuglemosevej til Vestergades Børnehus.
Der etableres vejadgang fra Fuglemosevej via adgangen til plejecenteret Fuglemosen.
Adgangen til daginstitutionen etableres mellem de to plejehjem på Silkeborg Kommunes
ejendom. Den nye vej udmatrikuleres fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen til Børne- og
Familieafdelingen. Vejføringen kræver, at kælderen i Fuglemosen lukkes af, og at der etableres
en ny flugtvej. Mellem vejen og Fuglemosen plantes et grønt hegn, så beboere og brugere
skærmes visuelt. Der er ingen støjgener forbundet med anlægget.
Teknik- og Miljøafdelingen og den eksterne rådgiver vurderer denne løsning som den teknisk
bedste, da den også umiddelbart giver de mest velegnede adgangsforhold ud fra en
trafiksikkerhedsvurdering. Rådgiver vurderer samtidig, at det er muligt for en sættevogn at
komme af denne adgangsvej ind til byggepladsen, hvorved vejen kan benyttes som byggevej.
Børnehuset udføres med start primo 2022, hvorfor vejen skal udføres 2021 for at holde
tidsplanen for byggeriet.

Borgerinddragelse
Som et led i undersøgelsen af den bedste adgangsvej, har Ejendomsstaben været i dialog med
lokallederne for Fuglemosens plejehjem og dagtilbud samt administrationen, der også
repræsenterer Sundhedshuset.
Sektionslederen for dagtilbud i Børne- og Familieafdelingen har været involveret i processen,
ligesom lederen af Friplejehjemmet, Teknisk Service område nord, Skt. Jørgen Boligselskab og
BACH gruppen. Den godkendte vejføring er et trafiksikkert kompromis på tværs af
interessenterne.

Økonomi
Anlægssum for vejadgang fra Fuglemosevej mellem de to plejehjem samt parkering på egen
grund uden kanaliseringsanlæg ekskl. moms: 2.190.000 kr.
Se bilag 1 - anlægsoverslag.
Det foreslås at der i budget 2021-2024 indarbejdes 2,190 mio. kr. til anlægsprojektet på
bevilling 25 Veje i 2021.
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Bilag
1 (Bilag 1 - anlægsoverslag - 8347416)
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10 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 32 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016
Erhvervsområde og naturformidlingscenter
Ferskvandscenteret og AQUA
Sagsbehandler: Dr17208
SagsID: EMN-2019-03319

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
10-016 Erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA med henblik
på endelig vedtagelse af planerne.
Planerne giver mulighed for udvidelse af AOUA Akvarium og Dyrepark, tilbygning til Silkeborg
Orienteringsklub, mulighed for etablering af yderligere bebyggelse til erhvervsformål indenfor
Ferskvandscenteret samt etablering af p-hus.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/910
Byrådet godkendte 3. juni 2019 forslag til tillæg nr. 32 og lokalplan 10-016 med henblik på
offentlig fremlæggelse. Lokalplanen og Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig
høring i perioden 1. juli 2019-27. august 2019. Der indkom 11 høringssvar.
På baggrund af et forslag om ændret disponering af p-anlæg, har lokalplanen været i
supplerende høring hos nærmeste naboer i perioden 15. januar-29. januar 2020. Der indkom 5
høringssvar i høringsperioden.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med nedenstående ændringer,



at lokalplan 10-016 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
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Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstilingen anbefales, dog således at byggefelt til lægehus på matr.nr. 158f ændres til ”et
omvendt T” (i overensstemmelse med lægernes ønske), og der etableres 5 autocamper ppladser på den midlertidige grus parkeringsplads.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
AQUA Akvarium og Dyrepark har et ønske om at udvide, for at kunne forbedre formidlingen af
dansk natur og dyrelivet i de ferske vande. Lokalplanen giver således mulighed for at udvide
parken med ca. 26.000 m2 på arealer øst for den eksisterende aktivitetspark, ned mod
Remstrup Å. Arealerne ejes af Silkeborg Kommune. Målet er på sigt at opnå et besøgstal på
ca. 300.000 gæster om året. I dag er besøgstallet ca. 100.000 gæster pr. år.
Silkeborg Orienteringsklub har et ønske om at udvide deres klubfaciliteter bl.a. med et større
mødelokale samt bedre omklædningsfaciliteter. Nyt byggeri skal opføres i umiddelbar
tilknytning til orienteringsklubbens nuværende bygninger nord for det ønskede
udvidelsesområde for AQUA.
Samtidig vil Silkeborg Kommune gerne give mulighed for, at der kan etableres yderligere 3280
m2 etageareal til erhvervsformål indenfor Ferskvandscenteret, med henblik på en fortætning af
det attraktive erhvervsområde.
Den øgede aktivitet i lokalplanområdet forventes at ville medføre yderligere trafik i
nærområdet og behov for yderligere parkeringspladser i området. Lokalplanen giver derfor
mulighed for at etablere et parkeringshus i den nordvestlige del af lokalplanområdet.
Lokalplanens formål er,


at ny bebyggelse indenfor erhvervsparken Ferskvandscenteret indpasses i området,
således at området opleves som et sammenhængende bykvarter,



at områdets grønne karakter understøttes og bevares, ved at ny bebyggelse opføres
med så lille et fodaftryk på terræn som muligt og at parkeringsarealer på terræn
minimeres



at udvidelsen af AQUA Akvarium og Dyrepark sker på en sådan måde, at områdets
skovkarakter bevares, og at ny bebyggelse og anlæg opleves som en naturlig del af den
omgivende natur
at Silkeborg Orienteringsklub kan udvide og at udvidelsen tilpasses den oprindelige
bebyggelses udtryk, så den samlede bebyggelse ikke skæmmer området.



Lægehus
Der har gennem en længere periode været dialog med grundejer om udformning at byggeri til
lægehus på matr.nr. 158f. Grundejer ønsker at byggefeltet ændres i forhold til byggefeltet vist
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i forslag til lokalplan 10-016. Baggrunden er et ønske om bedre funktionalitet i huset.
Lægernes forslag til byggefelt er ikke i overensstemmelse med ønsket om at understøtte den
nord-sydgående bygningsretning indenfor området.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der tages beslutning om udformning af byggefelt til
lægehus indenfor matr.nr. 158f i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 10-016.
Kommuneplantillæg 32
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanramme 10-E-40 og 10-R-43. Der er ikke
overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår afgrænsning og anvendelse.
Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan
2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 1. juli 2019-27. august 2019.
Der er












modtaget 11 høringssvar fra:
Visit Aarhus v/ Liselotte Nis-Hansen
Formand for Bevaringsforeningen v/ Ejgild Prinds
Silkeborg Orienteringsklub v/ Bjarne Christensen
Museum Silkeborg v/Peter Mohr Christensen
Ferskvandscenteret og AQUA v/ Knud Bundgaard og Lisbeth Skovmand Høgh
Rubow Arkitekter v/ Jakob Simonsen, på vegne af Ferskvandscenteret
Envidan A/S v/ Morten Fjerbæk
AA Ejendomme v/ Steen Zaulich, ejer af Vejlsøvej 23
Lægerne Søndergade v/Randi Hoffmann
Lene Fruelund, byrådsmedlem
Dorthe Genz og Kenneth Kristensen

Supplerende høring
Der har i perioden 15. januar-29. januar 2020 været afholdt supplerende høring for nærmeste
naboer til p-huset efter planlovens §27, stk. 2. Baggrunden herfor var forslag om en ændret
udformning af parkeringshuset som følge af en reduceret byggemulighed indenfor området.
Der er modtaget 5 høringssvar fra:






Knud Bundgaard, Direktør Ferskvandscenteret og AQUA
Birgit Pedersen, Bestyrelsesmedlem i Haveforeningen Marienlund 1918
Bjarne Lomborg, Formand for Haveforeningen Marienlund 1918
Morten Fjerbæk, Envidan A/S
Erik Mikkelsen, Lejer af have nr. 30

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
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der foretages følgende
ændringer i lokalplanen:


7.2-7.3:
Byggefelt 9+10 Orienteringsklub undtages fra bestemmelse om maks. facadehøjde, så
tilbygning tilpasses eksisterende bygningsvolumen, og det samlede byggeri fremstår
med en arkitektonisk sammenhæng. Byggefelt 10 øges fra maks. 70 m2 til maks. 95
m2. Kortbilag 3 tilrettes.
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Byggefelter 11+14 indenfor AQUA Akvarie og Dyrepark gøres mere rummelige.
Kvadratmeter til bebyggelse fastholdes. Kortbilag 3 tilrettes.
Byggefelt 7+8 ændres, så bygningshøjde reduceres fra 4 til 3 etager, bygningshøjde fra
16 m til 12 m, areal fra maks. 2.400 m2 til maks. 1.800 m2 for det enkelte byggefelt.
Kortbilag 3 tilrettes.


Der oprettes bestemmelse i §7 om mulighed for midlertidigt byggeri til plejestation til
odder i den sydøstlige del af delområde I, Ferskvandscenteret. Byggeri må opføres i
maks. 1 etage, og byggeriet skal være beklædt med sortmalede træ, så byggeriet
falder så naturligt ind i området som muligt. Arealet til midlertidig plejestation
indtegnes på kortbilag 3.



Der tilføjes bestemmelser om vinduesudtryk.
”8.7. Vinduer skal opdeles i mindre glasflader enten via rammer eller opsprosning af de
enkelte rammer”.
Følgende tilføjes i kommentar til 8.7: ”Vinduer i eksister bebyggelse er karakteriseret
ved af være opdelt i mindre dele, og er således et karaktergivende bygningstræk, som
ønskes videreført i ny bebyggelse”.

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger til
kommuneplantillægget og lokalplanen.
(Uddybende kommentar samt mindre væsentlige rettelser kan ses på lokalplansitet under
”høringsnotat”)


Der åbnes mulighed for midlertidig tilladelse til parkering på terræn for byggefelt 1 og 2
(trailcenter), indtil p-huset er opført under forudsætning af, at der sker en optimering
af grusparkeringspladsen.



6.6 ændres, så det også er muligt at opsætte solfangere/solpaneler på mindre
bygninger.



7.2. rettes, så muligheden for at etablere erhverv indenfor delområde I reduceres fra
ca. 7.000 m2 til ca. 3.300 m2 etageareal. Kommuneplantillæg 32 tilrettes tilsvarende.



7.2-7.3: Højden på byggefelt 1 og 2 reduceres fra 4 etager til 1 etage. Aftrykket af
byggefelt 1 øges i længden og byggefelt 2 reduceres tilsvarende i længden.



Der oprettes en ny selvstændig bestemmelse for udformning af byggeri i byggefelt 1 og
2. Da der er tale om en mindre bygning i forhold til områdets dominerende bebyggelse
(omkring 400 m2), stilles der ikke krav om en maks. facadehøjde på 4 m. Byggeriet vil
også kunne opføres i andre materialer, f.eks. med facader i sortmalet træ jf. §8.7.



7.4: Bestemmelser om byggefelt til p-hus ændres, så der kan etableres p-hus i 3 etager
med maks. bygningshøjde på 11 m indenfor den nordlige del af byggefeltet. Der tilføjes
bestemmelse om parkering på terræn.



Der oprettes ny bestemmelse som sikrer bevaring af karaktergivende træer i området.
Træerne fremgik af kortbilag 3 i lokalplanforslaget, men bestemmelsen er ved en fejl
ikke blevet indskrevet som paragraf.



Kortbilag 2: Beskyttet natur i den sydvestlige del af lokalplanområdet slettes.
Vandhullet er under 100 m2, og er således ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
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Miljøvurdering
Klima- og Miljøudvalget besluttede på deres møde 8. august 2019, at planforslagene skulle
miljøvurderes på trafikafviklingen i området.
Der er udarbejdet sammenfattende redegørelse af miljøvurderingsrapporten. Den
sammenfattende redegørelse kan ses på lokalplansitet og vil blive præsenteret på Klima- og
Miljøudvalgets møde 4. marts 2020.
Bæredygtighed
I forbindelsen med udvidelsen af AQUA Akvarie og Dyrepark ind i skovarealer, stilles der i
lokalplanen krav om, at skovpræget bevares og at terrænbearbejdning sker på en sådan
måde, at dyreanlæg og hegning falder så naturligt ind i området som muligt.
Lokalplanen indeholder mulighed for etablering af et trailcenter samt udvidelse af
orienteringsklubben. Fra trailcenteret i den nordøstlige del af området og ned til AQUAs
hovedbygning, er der mulighed for at etablere et aktivitetsstrøg.
Udvidelse af AQUAs park samt mulighed for etablering af trailcenter og udvidelse af
orienteringsklubben, vurderes at styrke fællesskabet og underbygge sundhedsfremmende
tiltag i området.
Ferskvandscenteret indeholder særlige bygninger, f.eks. Vejlsøhus, som er bevaringsværdige
og som fortæller en historie. I lokalplanen er der arbejdet med at sikre, at Vejlsøhus fortsat er
hovedbygningen i området og at ny bebyggelse opføres i en struktur og med en arkitektur og
med materialer, som sikrer at området opleves som et sammenhængende bykvarter.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af yderligere erhverv (herunder lægehus) indenfor
Ferskvandscenteret, som underbygger muligheden for øget erhverv og beskæftigelse indenfor
området.

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og
fællesskab (S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed,
herunder levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter
omhandler miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer
(E), transport (T) og vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder
kommunikation (K), inddragelse (I) og ejerskab (E).
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.
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Borgerinddragelse
Kommuneplantillæg 32 har været i forhøring i perioden 26. november 2019 - 12. december
2019. Lokalplan 10-016 og kommuneplantillæg 32 har været i 8 ugers offentlig høring. Der
blev holdt borgermøde 15. august 2019. Lokalplanen har været i supplerende høring hos
nærmeste naboer af kommende p-hus i perioden 15. januar - 29. januar 2020.
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11 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 46 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 for et
centerområde (Fredensgård) i midtbyen
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2019-05992

Resume
Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan
10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen med henblik på endelig vedtagelse af
planerne.
Planforslagene blev godkendt af byrådet 25. november 2019 og har været i 9 ugers offentlig
høring. Der er i høringsperioden indkommet 472 høringssvar og 704 underskrifter ved
indsamling.
Planforslagene kan ses her:
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/935

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at lokalplan 10-032 vedtages med nedenstående ændringer,



at der tages stilling til bygningshøjde og etageantal på bebyggelsen langs Fredensgade,



at der indarbejdes krav om offentlig adgang til tagterrasse på tidl. Torvecenter med
mulighed for café og udeservering,



at tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med ændringer på baggrund af
den politiske beslutning om lokalplanen.

Beslutning
Indstillingen fra Plan-og vejudvalget anbefales herunder anbefalingen om almene boliger.
Dansk Folkeparti (O) stemmer imod tillæg til lokalplan 10-032 (Fredensgård)
Idet vi mener at 4 etager ud mod torvet er for højt ift. Kirken, at højhuset på 20 etager er
meget for højt
Ift. Byens øvrige skala. Vi kan heller ikke se at der kommer en gangbro over Kristians d. 8. vej
samt at nedkørslen til P. kælder på samme vej fjernes som der var lagt op til, på det første
møde i ØKE, betalt af udvikler, på dette møde var højhuset også på 17 etager.
Claus Løwe Klostergaard (F) stemmer imod, idet projektet er for højt i forhold til byens skala.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales, idet bygningshøjderne og etageantallet reduceres på bebyggelsen
langs Fredensgade fra 4-7 etager til maks. 4 etager, og bygningshøjderne og etageantallet
reduceres på højhuset fra 23 etager til maks. 20 etager. Det skal være de midterste etager, så
det ikke gå ud over de øverste 3 etagers aftrappende form, hvor facaderne tilbagetrækkes. I
konsekvens heraf ændres:
1.

4.

Lokalplanen:
1.
Bygningshøjderne og etageantallet på bebyggelsen langs Fredensgade
reduceres:
Byggefelt B2, B3 og B4, på henholdsvis maks. 7, 6 og 5 etager, reduceres til maks. 4
etager.
§ 7.2 justeres så byggefelt B2, B3 og B4 ændres til maks. 4 etager i en højde på maks.
18 m.
Redegørelsen tilrettes tilsvarende.

5.
6.
7.

1.
Bygningshøjderne og etageantallet på højhuset reduceres:
Byggefelt B1 på 23 etager reduceres til maks. 20 etager.
§ 7.2 justeres så byggefelt B1 ændres til maks. 20 etager i en højde på maks. 70 m.
Redegørelsen tilrettes tilsvarende.

2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.

1.

Det tilføjes i § 9.1, at opholdsarealet i gårdrummet skal være offentligt
tilgængeligt med siddemuligheder og beplantning.

2.

I § 4.6 ændres bredden på portåbningen mellem kirkepladsen og gårdrummet
(gangforbindelse b-b) fra min. 8 m til min. 13 m som angivet i § 7.5.

Kommuneplantillæg:
1.
Bygningshøjderne og etageantallet på bebyggelsen langs Fredensgade
reduceres:
Byggefelterne for maks. 5, 6 og 7 etager langs Fredensgade, ændres til maks. 4 etager
på kommuneplantillæggets kortbilag.
Tillæggets redegørelse tilrettes tilsvarende.
1.
Bygningshøjderne og etageantallet på højhuset reduceres.
Byggefeltet for maks. 23 etager for højhuset ændres til maks. 20 etager på
kommuneplantillæggets kortbilag.
Tillæggets redegørelse tilrettes tilsvarende.

Af hensyn til en alsidig boligsammensætning anbefaler udvalget, at der indgås aftale om at der
i projektet etableres
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13.
14.

Ca. 20 almene ungdomsboliger og
Ca. 30 almene familieboliger.

Kuno Danielsen (O) stemmer imod, idet han mener, at højhuset er for højt og at det derfor
ikke er tilpasset indre by´s skala, og at 4 etager ud mod torvet burde være max. 3 etager
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 25. november 2019 forslag til tillæg nr. 46 og lokalplan 10-032 med
henblik på offentlig fremlæggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en ombygning af tidligere Torvecenter, modernisering af
eksisterende etageboliger mod Christian 8.s Vej, højhusbyggeri i 23 etager ved Fredensgade
og Christian 8.s Vej samt 4-7 etagers byggeri langs Fredensgade. Byggeriet kommer til at
indeholde ca. 200 boliger samt liberale erhverv og detailhandel. Lokalplanen sikrer tillige, at
parkeringskælderen under Fredensgård forbindes med parkeringskælderen under Torvet.
Lokalplanens formål er,
 at udlægge lokalplanens område til centerformål og offentlige formål,
 at understøtte et godt by- og boligmiljø,
 at give mulighed for ny bebyggelse og udvikling af den eksisterende bebyggelse,
 at højhuset i materiale- og farvevalg ikke virker dominerende,
 at offentligheden sikres adgang mellem kirkepladsen og bebyggelsens gårdrum,
 at vejadgang kun sker fra Fredensgade, Christian 8.s Vej og parkeringskælderen under
Torvet,
 at der skabes en adgang mellem parkeringskælder under bebyggelsen og Torvets
parkeringskælder,
 at der etableres fri- og opholdsarealer.
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. 46 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 3. december 2019 til 5. februar 2020.
Der er modtaget 472 høringssvar og 704 underskrifter ved indsamling. Høringssvarene er
indkommet fra:
 Århus Stift med vedhæftet høringssvar fra Silkeborg Provsti og Silkeborg Menighedsråd
 Museum Silkeborg
 Silkeborg Forsyning
 Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
 Foreningen Skøn på Silkeborg
 329 fra virksomheder og privatpersoner
 704 underskrifter og 138 enslydende mails
Overordnet handler høringssvarene om:

Side 35








Byggeriets skala i forhold til omgivelserne og byen
Byggeriets højde, etageantal og tæthed
Skygge- og vindgener
Indbliksgener for naboområdet
Manglende offentlig adgang til byggeriet
Dårlige trafikforhold

Teknik- og Miljøafdelingen har lavet resumé af de indkomne høringssvar i et notat. Resuméet
kan ses på lokalplansiden under ”Høringssvar (lokalplan)” og ”Resumé af høringssvar”.
Samtlige indkomne høringssvar kan ses samme sted. Teknik- og Miljøafdelingen har også
kommenteret hovedindholdet i de indkomne høringssvar tematisk i et ”Høringsnotat” som ses
samme sted på lokalplansiden.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
Lokalplanen


På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der tages
politisk stilling til bygningshøjde og etageantal på bebyggelsen langs Fredensgade. Den
4-7 etagers bebyggelse foreslås i mange høringssvar reduceret til maks. 4 eller 5
etager og det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at det kan give et bedre miljø i
Fredensgade og gøre byggeriet mindre synligt set fra havnen. Bygherre A. Enggaard
A/S har i deres partshøringssvar oplyst, at de ikke ønsker at reducere bebyggelsen
langs Fredensgade, fordi bebyggelsens skala forholder sig til stedets kontekst.
Herunder ses bebyggelsen set fra havneområdet med de 4-7 etager, samt et reduceret
projekt for bebyggelsen langs Fredensgade med maks. 4 etager.

Visualisering fra Miljørapporten (4-7 etager)



Ny visualisering med 4 etager langs Fredensgade

Der stilles mere specifikke krav om offentlig adgang til tagterrassen på taget af tidl.
Torvecenter, byggefelt B6.
- I § 3.2 indføres en bestemmelse om, at der skal etableres en tagterrasse på
byggefelt B6 med offentlig adgang.
- I § 7.6 tilføjes, at etablering af mindre bygning til drivhus eller café på tagterrassen
på B6, ikke medregnes som etage.
- I § 9.1 ændres ordet ”må” til ”skal” i bestemmelsen: ”Der må etableres en større
offentlig tilgængelig tagterrasse på byggefelt B6”.
- Under § 11 om forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, indføres en
bestemmelse om: ”Den i § 3.2 og § 9.1 nævnte offentlige tilgængelige tagterrasse
er etableret med belægning, møblering og beplantning på byggefelt B6, før
ibrugtagen af byggefeltet”.
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-

Redegørelsen tilrettes tilsvarende og nye visualiseringer fra tagterrassen indsættes i
lokalplanens redegørelsesdel.

Herunder ses en ny visualisering som viser, hvordan den offentlige tilgængelige tagterrasse på
taget af tidl. Torvecenter, kunne se ud.

Ny visualisering ved Årstiderne Arkitekter


Det tilføjes i § 9.1, at opholdsarealet i gårdrummet skal være offentligt tilgængeligt
med siddemuligheder og beplantning.

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i lokalplanen:
- I § 4.6 er portåbningen mellem kirkepladsen og gårdrummet (gangforbindelse b-b)
fejlagtigt angivet i en bredde på min. 8 m. Den skal ændres til min. 13 m som
angivet i § 7.5.
Kommuneplantillæg
 Kommuneplantillægget tilrettes hvis der vedtages ændringer af etageantallet på
bebyggelsen.
Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene er miljøvurderet.
Klima- og Miljøudvalget behandler den sammenfattende redegørelse for miljørapporten på
mødet 4. marts 2020.
Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Lokalplanen bidrager primært til
bæredygtighed i forhold til den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed ved ikke at
inddrage jomfruelig jord og sikringen af yderligere beskæftigelse. Lokalplanen har følgende
bæredygtighedsprofil:
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De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og
fællesskab (S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed,
herunder levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter
omhandler miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer
(E), transport (T) og vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder
kommunikation (K), inddragelse (I) og ejerskab (E).
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 9 ugers offentlig høring. Der blev holdt 2 borgermøder 14. januar
2020 og 22. januar 2020.
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12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg 58 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-010 Område til
boliger og plejehjem i Voel
Sagsbehandler: DR16055
SagsID: EMN-2019-03438

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 32-010 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for et friplejehjem med 24 boliger og 20 åben-lave boliger
og 23 tæt-lave boliger.

Planforslagene kan ses her

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
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at forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-010 godkendes
og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 2. december 2019 at igangsætte arbejdet med
kommuneplantillæg og lokalplan.
Ansøger er Atra Arkitekter, Holstebro. Grundejer er Jens Ole Futtrup, Voel. Fremtidige ejere
forventes at blive Sollystgård A/S, hvis ejere er Maja Knudsen Mark, Voel, René Bach Kjær,
Herning og Jens Ove Mogensen, Voel. Initiativtager til friplejehjemmet er Jon Pugholm,
Klejtrup.
Se lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6,2 ha og ligger i den sydvestlige del af Voel vest for
Thorupgårdsvej. Området er dyrkede marker med en maksimal højdeforskel i terrænet på 4 m.
Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning om lokalplan for et friplejehjem og en ansøgning
om lokalplan for et boligområde.
Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til
byzone.
Lokalplanens formål er,


at give mulighed for opførelse af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse samt et
plejehjem



at sikre vejadgang til området og sikre udlæg af færdselsarealer



at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
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Lokalplanområdet må anvendes som følger:
Delområde I: Må kun anvendes til plejehjem.
Delområde II: Må kun anvendes til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.
Delområde III: Må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse.
Delområde IV: Udlægges til rekreativt område og kan anvendes som friareal for boligerne i
delområde II og III. Området kan desuden anvendes til teknisk forsyning.
I den del af delområde IV som ligger nord for delområde II, må der opstilles en
mobilantennemast.
Delområde V: Må kun anvendes til færdselsarealer, herunder fordelingsvej, stamvej og stier.
Bebyggelsesprocenter:
Delområde I: 25 %
Delområde II: 30 % / 40 % ved henholdsvis åben- og tæt-lav boligbebyggelse
Delområde III: 30 %
Bebyggelsens placering bestemmes af byggefelterne på lokalplankortet.
Udstykning:
Delområde I må udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og
vejstruktur som vist på kortbilag 3.
Delområde II
Grundstørrelsen for den enkelte tæt-lave grund må ikke være mindre end 300 m2 inkl.
eventuel andel af fælles friareal. Mindste grundstørrelse eksklusiv eventuel andel af fælles
friareal fastlægges til 200 m2. Grunde til åben-lav i delområde II må ikke udstykkes mindre
end 400 m2.
Delområde III: Mindste grundstørrelse for åben-lav bebyggelse fastlægges til 700 m².
Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
lokalplanens sydlige afgrænsning. Tillægget medfører desuden at der ikke som hidtil stilles
krav om en minimumsafstand på 5 m mellem bebyggelse og vejarealer, hvorved byggefelterne
kan udnyttes bedre.
Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til Tillæg nr. 58 til Kommuneplan
2017-2028. Idet der er tale om en mindre justering af kommuneplanrammen er der ikke
foretaget for-høring om rammeændringen.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 58 og lokalplan 32-010 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslagene ikke skal
miljøvurderes. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 4. december 2019, hvor det er
besluttet, at der ikke skal laves miljøvurdering.
Bæredygtighed
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Der er ikke indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanforslaget, så der er tale om
standardløsninger.
Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og
fællesskab (S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed,
herunder levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter
omhandler miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer
(E), transport (T) og vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder
kommunikation (K), inddragelse (I) og ejerskab (E).
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Planerne fremlægges i offentlig høring i 4 uger.
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13 (Offentlig) Godkendelse af forslag til tillæg nr. 59 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-021 for et
boligområde i det centrale Alderslyst
Sagsbehandler: DR18696
SagsID: EMN-2018-01652

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2028 og
lokalplan 11-021 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4
uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for omdannelse af en tidligere supermarkedsgrund til en
åben boligkarré på mellem 4-6 etager inklusiv tagterasse og med op til 96 boliger i det
centrale Alderslyst. I forslaget er der blandt andet lagt vægt på at muliggøre etablering af en
tagterrasse og et attraktivt grønt gårdrum, som ikke er støjbelastet. Gårdrummet friholdes
desuden for parkering, som placeres mod Lupinvej og langs intern vej.

Lokalplanområdet er markeret med rød skravering.
Planforslaget kan ses her:
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https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/952

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-021 for et
boligområde i det centrale Alderslyst godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4
uger.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 2. september 2019 at igangsætte tillæg 59 til kommuneplan
2017-2028 og lokalplan 11-021 for et boligområde i det centrale Alderslyst (dengang under
titlen: tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-017).
Lokalplanen omfatter et areal på 8.750 m2 og ligger ved krydset, Lupinvej og Kejlstrupvej i
Alderslyst, i den nordlige del af Silkeborg By. Lokalplanområdet ligger i byzone og området har
tidligere været anvendt til dagligvarebutik, men henligger i dag ubenyttet.
Lokalplanen giver mulighed for op til 96 boliger og bebyggelsen skal opføres som en åben
karré og med en bygningskrop på mellem 4-6 etager inklusiv tagterrasse. Den maksimale
bygningshøjde er fastlagt til 23 m. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 110 %.
Ligeledes er der med lokalplanen fastsat bestemmelse om, at bebyggelsen skal opføres med
facadeforskydninger, at tagflader skal udføres som grønne tage, og at gårdrummet og
arealerne ud til Lupin- og Kejlstrupvej skal fremstå grønne og med parkpræg.
Lokalplanens formål er:


at udlægge området til boligformål
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at nybyggeri og anlæg indpasses i bymiljøet
at bebyggelsen udformes og placeres, så der skabes attraktive grønne fælles friopholdsarealer
at der i stueetagen mod Lupinvej kan indrettes fællesrum eller beboerlokaler
at vejadgang og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde
at boligerne placeres, så der opnås en bymæssig karakter og afslutning af Lupinvejs
boligområde mod Kejlstrupvej

Illustrationsplan
Parkering
I forbindelse med den politiske godkendelse af igangsætning af planerne 2. september 2019,
blev projektet mødt med et ønske om at undersøge muligheden for parkering i
konstruktion/under terræn.
Det har ikke været muligt at forfølge det politiske ønske om at få parkering under terræn/i
konstruktion, idet det vil øge projektets kompleksitet og fordyre projektet i en grad der vil gøre
projektet urentabelt. Bebyggelsens 96 parkeringspladser er derfor fastholdt på terræn, og er
placeret i relation til den nødvendige brand- og redningsvej ind til nabobebyggelsen. Ved at
trække parkering ind mod nabobebyggelsen undgås det, at der skabes en barriere af asfalt og
parkerede biler mellem bebyggelsen og Kejlstrupvej, og ligeledes skabes der luft til
nabobebyggelsen således at indbliksgener mindskes.
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For uddybende parkeringsredegørelse henvises til vedlagte bilag.

Visualisering af ny bebyggelse i 4,5 og 6 etager set fra krydset ved Lupinvej og Kejlstrupvej

Volumendiagram der viserlokalplanområdet og omgivelserne set i fugleperspektiv fra syd-øst
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Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Der er derfor sideløbende med lokalplanforslaget,
udarbejdet et forslag til tillæg nr. 59 til kommuneplan 2017-2028.
Kommuneplantillægget giver mulighed for en højere bygningshøjde og bebyggelsesprocent,
end det den nuværende ramme 11-B-07 muliggør i dag.
Forslag til kommuneplantillæg 59 muliggør etageboliger i op til 6 etager med en bygningshøjde
på maksimalt 23 m og en bebyggelsesprocent på 110 %. Herudover sikres det med tillægget,
at der udlægges et areal på min. 30 % af det samlede områdes grundareal til fælles grønne
friarealer. Dette er 10 % mere end den nuværende ramme har fastlagt.
Miljøvurdering
Forslag til tillæg nr. 59 og lokalplan 11-021 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Planforslagene er miljøvurderet i forhold til trafikstøj og sagen skal
behandles på møde i Klima- og Miljøudvalget 4. marts 2019.
På baggrund af miljøvurderingen af trafikstøj er der i lokalplanen indarbejdet særlige tiltag i
forhold til facadeisolering og lydruder på dele af facaden. Desuden skal projektets tagterrasse
støjafskærmes, for at kunne indgå i det samlede, primære, udendørs opholdsareal.
Bæredygtighed
Med forslag til kommuneplantillæg 59 og lokalplan 41-004 gives der mulighed for at omdanne
og fortætte et tiloversblevet detailhandelsområde til et centralt boligområde i Alderslyst, i
Silkeborg By. Planerne bidrager således til at reducere brugen af jomfruelig jord.
Bebyggelsen udformes desuden med grønne tage og fælles tagterrasse, som et bæredygtigt
tiltag og til rekreativ værdi for de kommende beboere. Foran bebyggelsen ud mod vej er der
lagt vægt på at skabe grønne kantzoner, der kan bidrage til oplevelsen og kvaliteten langs
med Lupinvej og Kejlstrupvej. Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:

De orange felter omhandler social bæredygtighed, herunder fysiske rammer (F), sundhed og
fællesskab (S) og identitet og kultur (I). De røde felter vedrører økonomisk bæredygtighed,
herunder levetidsomkostninger og drift (L) og erhverv og beskæftigelse (E). De grønne felter
omhandler miljømæssig bæredygtighed, herunder landskab og natur (L), energi og ressourcer
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(E), transport (T) og vand (V). De blå felter vedrører processuel bæredygtighed, herunder
kommunikation (K), inddragelse (I) og ejerskab (E).
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg nr. 59 og lokalplan 11-021 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i
offentlig høring i 4 uger.

Bilag
1 (Redegørelse for parkering Lokalplan 11-021 - 8029609)
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14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til ny bro
over Gudenåen ved Østre Ringvej
Sagsbehandler: DR29761
SagsID: EMN-2015-13943

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 175 mio. kr. til udskiftning af ringvejsbroen over Gudenåen,
finansieret af anlægsloven for anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15).
Den nye bros hovedformål er at sikre passagemulighed for faunaen i Gudenåsystemet.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 175 mio. kr. i bruttoudgifter og 175 mio. kr. i bruttoindtægter
(netto 0 kr.) til ny bro over Gudenåen godkendes



at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i bruttoudgifter og 25 mio. kr. i
bruttoindtægter.

Beslutning
Indstillingen anbefales og bevillinger tilpasses den supplerende sagsbeskrivelse.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Beslutning i Plan- og Vejudvalget giver følgende udskydelser i forhold til anlægsbudget 20202023:
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bruttoudgifter på 20 mio. kr. og 80 mio. kr. udskydes fra 2020 til hhv. 2021 og 2022.
bruttoindtægter på 70 mio. kr. udskydes fra 2021 til 2022.

Rådighedsbeløbene bliver således fordelt over årene jævnfør nedenstående tabel:
Mio. kr.
2020
2021
2022
I alt
Udgifter
10
80
85
175
Indtægter
-80
-95
-175

Beskrivelse af sagen
Projektet er opstået som en konsekvens af Silkeborgmotorvejen, idet der i Lov om anlæg af
motorvej mellem Funder og Låsby er angivet i §2:
”Efter anmodning fra Silkeborg Kommune kan transportministeren efter 1. januar 2021 yde
Silkeborg Kommune et tilskud på 130 mio. kr. (2007-priser) til opførelse af en ny bro over
Gudenåen for lokaltrafik på Østre Ringvej, som erstatning for den nuværende ringvejsbro”.
Projektet skal sikre at faunaen kan passere under broen. Under motorvejsbroen er passagen
allerede sikret.
Den nuværende ringvejsbro fra 1960 er meget kort, med opfyld og vejdæmninger, og
optræder derfor som en barriere i spredningskorridoren langs Gudenåen for dyr.

Den ca. 60 m lange eksisterende ringvejsbro

Ny ringvejsbro - ca. 350m (blå) placeret ved siden af motorvejsbroen(rød)
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Desuden er der behov for at skabe en æstetisk helhedsløsning i området, hvor motorvejsbro
og ringvejsbro tilsammen vil skabe en markering, der viser at man som trafikant passere det
helt centrale punkt over Gudenåen, og at gående og sejlende under broerne oplever en
sammenhæng.

Motorvejsbroen er en syvfags tvillingebro med vingeprofil og arkitekt Preben Skaarups vision
var, at broen skulle hvile på flydende åkander.
Broerne er designet ud fra et ønske om at skabe lave, men alligevel lette broer.
Det essentielle er, at udsynet og kigget på tværs gennem ådalen er bevaret – både for
trafikanterne på broerne og for dem der færdes i området
Sammen med motorvejsbroen vil broen blive en signatur for Silkeborg og vise, at et teknisk
anlæg kan skabe en smuk helhed med naturen.
Set fra øst – fra nordlig å bred
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Set fra vest – fra nordlig å bred

Ringvejsbroen (til højre) set fra syd stående ved sti
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Begge broer set i fugleperspektiv fra nord

Sammen design er også anvendt på kommunens bro over Gudenåen på Resendalvej, ved
Resenbro.
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Resen Bro er fra 2017, og blev etableret i forbindelse med moderniseringen af Resendalvej.
Silkeborg Byråd vedtog den 24. november 2014, at igangsætte arbejdet med etablering af den
nye ringvejsbro.
Den nye ringvejsbro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Siden er der dog
ændret i broprojektet, idet der også skal etableres en midlertidig cykelsti og broens længde er
ændret.
Plan- og Miljøudvalget i Silkeborg besluttede den 6. juni 2018, at projektændringerne ikke skal
miljøvurderes, da de ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Der indkom ingen klager
over beslutningen i høringsperioden.
Den 29. november 2018 genbekræftede departementet ved Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet, at staten er forpligtet til at yde Silkeborg Kommune et tilskud på 130 mio. kr.
(2007-priser), hvis kommunen udskifter den nuværende ringvejsbro. Broen skal udføres som
en landskabsbro over vand - type A1(våd).
I forbindelse med de arkæologiske udgravninger for motorvejsbroen fandt Museum Silkeborg,
bebyggelser fra stenalderen på både nord- og sydsiden af Langsøen/Gudenåen, samt rester fra
et teglværk fra slutningen af 1800-tallet.
Det er Museum Silkeborgs vurdering, at der er stor sandsynlighed for at støde på skjulte
fortidsminder, der kræver undersøgelse i henhold til museumslovens §27.
Arealerne til ringvejsbroen planlægges forundersøgt og evt. nødvendig udgravning udført i
2020.
Endvidere udføres der også geotekniske undersøgelser og opmåling af de eksisterende forhold.
Nedrivningen og etableringen af den midlertidige stiforbindelse udføres efterfølgende.
Den nye bro forventes indviet efteråret 2022.
Gudenåen er ud over at være et beskyttet vandløb også et rekreativt vandløb med omfattende
kanosejlads specielt i sommerhalvåret
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I hele byggeperioden planlægges sejladsen på Gudenåen opretholdt, dog er spærring
nødvendig i korte perioder ved opsætning og nedtagning af stillads.
Det planlægges at lede biltrafikken over motorvejsbroen i byggeperioden. På den vestlige side
af broen er der en til- og frakørsel fra motorvejen til den nuværende krydsning mellem Ansvej
og Øster Ringvej. På den østlige side af broen er der en til- og frakørsel til Århusvej.
Mulig trafikomlægning for biltrafik i byggeperioden

Arealerhvervelsen forventes også gennemført i 2020.

Borgerinddragelse
Borgerne og trafikanterne vil blive informeret og inddraget via bl.a. nyhedsbreve, infomøder og
åben hus arrangementer, samt via hjemmeside.

Økonomi
Projektets økonomi skal dækkes af den statslige bevilling, der også vil dække omkostningerne
til Silkeborg Kommunes interne timer til f.eks. styregruppe og projektledelse. Projektet
forventes løst med bistand fra en bygherrerådgiver. Rådgiveren findes via EU-udbud, som
pågår på nuværende tidspunkt. Efterfølgende udbydes brobyggeriet i totalentreprise.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives en anlægsbevilling med bruttoudgifter på 175 mio.
kr. og bruttoindtægter på 175 mio. kr. (netto 0 kr.) på Bevilling 25 Veje, såfremt der gives en
tillægsbevillingen på 5 mio. kr. i bruttoudgifter og 25 mio. kr. i bruttoindtægter.
Anlægsbevillingen fordeles med følgende rådighedsbeløb på bevilling 25 Veje:
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10 mio. kr. i udgifter i 2020 med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.



80 mio. kr. i udgifter i 2021 med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021,
når der samtidig udskydes 20 mio. kr. fra 2020 til 2021 og med 80 mio. kr. i indtægter
med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2021.



85 mio. kr. i udgifter i 2022 med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022,
når der samtidig udskydes 80 mio. kr. fra 2020 til 2022 og rådighedsbeløbet øges med
5 mio. kr.



95 mio. kr. i indtægter med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022, når der
samtidig udskydes 70 mio. kr. i indtægter fra 2021 og rådighedsbeløbet øges med 25
mio. kr.

Der er i ”Budget 2020” på anlægsoversigten afsat 90 mio. kr. i 2020 (30 mio. kr. er overført
fra 2019), i 2021 er der afsat 60 mio. kr. samt kalkuleret med en indtægt på 150 mio. kr.
Forslag til fordeling af rådighedsbeløb i budget 2020

Tabel 1. Forslag til fordeling af rådighedsbeløb i budget 2020
Som konsekvens heraf
a. Udskydes bruttoudgifter på 20 mio. kr. og 80 mio. kr. fra 2020 til hhv. 2021 og 2022.
b. Udskydes bruttoindtægter på 70 mio. kr. fra 2021 til 2022.
c. Anlægsbevillingen øges med hhv. 5 mio. kr. i bruttoudgifter i 2022 og 25 mio. kr. i
bruttoindtægter i 2022.
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15 (Offentlig) Beslutning vedr. evt. køb af kommende
rekreativt område i Astrid Lindgrens kvarteret
Sagsbehandler: DR28733
SagsID: EMN-2019-02728

Resume

Teknik- og Miljøafdelingen ønsker at udlægge et ca. 120.000 m2 stort areal nord for Astrid
Lindgrens Vej i Balle/Buskelund til rekreative formål i forbindelse med kommuneplanrevisionen
(Kommuneplan 2020-2032).
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om Silkeborg Kommune skal arbejde videre med
opkøb af arealet.

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


at beslutte om Silkeborg Kommune skal optage forhandlinger om køb af et ca. 120.000
m2 stort areal til kommende rekreative formål nord for Astrid Lindgrens Vej i
Balle/Buskelund.

Beslutning
Indstillingen fra Plan- og Vejudvalget godkendes.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 02-03-2020

Plan- og Vejudvalget anbefaler indstillingen, idet det præciseres, at det ikke er til boldbaner.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Astrid Lindgrens kvarteret er et nyt, større boligområde i den nordlige del af Silkeborg, syd for
Silkeborgmotorvejen og nord for Nordre Højmarksvej på grænsen mellem Balle og Buskelund.
Opstarten på udviklingen af Astrid Lindgrens kvarteret tager udgangspunkt i en strukturplan
for hele området, der blev vedtaget i 2016 sammen med den første lokalplan i området
(Lokalplan 12-014). Derefter er der vedtaget yderligere tre lokalplaner i området – alle med
boligformål.
Der er nu ønske om opstart på den første lokalplan inden for den tredje og sidste del af
kvarteret. Denne del af kvarteret ligger inden for ramme 12-B-35 i Kommuneplan 2017-2028
og udlægger området til boligformål i form af åben-lav-, tæt-lav- og etagebebyggelse i op til 2
etager og 8,5 meter.
Udlæg til rekreative formål
Mellem kommuneplanramme 12-B-35 og Silkeborgmotorvejen ligger et areal, som pt. ikke er
udlagt i en kommuneplanramme. Arealet har dog tidligere været udlagt til rekreative formål og
er i Planstrategi 2040 udlagt til offentlige formål. Arealet sikrer en vis afstand til motorvejen og
fungerer som en støjmæssig ”buffer” for boligområdet. Arealet udgør ca. 120.000 m2.
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller i forbindelse med kommuneplanrevisionen, at arealet langs
motorvejen udlægges til rekreative formål af flere grunde, som beskrives herunder.
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Hvid linje angiver boligramme 12-B-35. Hvid stiplet linje angiver det areal, der i forbindelse
med kommuneplanrevisionen indstilles udlagt til rekreative formål.
Støj
Arealet og en større del af arealet inden for ramme 12-B-35 er belastet af støj fra
Silkeborgmotorvejen, som overstiger de 58 dB, der er Miljøstyrelsens vejledende grænse for
boligområder. Den bedste støjreducerende løsning er at håndtere støjen tættest på støjkilden,
som i dette tilfælde er Silkeborgmotorvejen. Samtidigt skabes en samlet løsning for hele
området.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at et udlæg til rekreative formål kan være med til at sikre
en samlet løsning og håndtering af støjproblematikken i området.
Landskab
Det samlede landskab langs Silkeborgmotorvejen er noget særligt, der skal værnes om. Især
måden, hvorpå motorvejen ligger i landskabet har betydning for, hvordan det opleves for
færdende på motorvejen og for dem, der bor i området.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at et udlæg til rekreative formål kan være med til at sikre
et større, grønt areal i et ellers tæt boligområde.
Ved at bearbejde landskabet inden for arealet langs motorvejen, så det rummer en integreret
støjafskærmning, kan det foruden den støjdæmpende funktion bidrage med attraktive,
rekreative kvaliteter og funktioner. Derved kan landskabet være med til at give noget tilbage
til oplevelsen langs motorvejen og det kommende boligområde, hvis støjafskærmningen ikke
bærer præg af teknisk anlæg.
Udlæg til rekreative formål og erhvervelse af arealet sikrer:
 Et større fælles rekreativt areal for hele områdets beboere (arealet er derved offentligt
tilgængeligt),
 En samlet, integreret støjafskærmning for hele den resterende del af Astrid Lindgrens
kvarteret, hvorved det kan undgås af støjafskærme individuelt,
 Et landskab, der trækker referencer fra Silkeborg bys natur og skovarealer med bakker
og søer,
 Et rum til boldspil-aktiviteter og rekreative faciliteter, såsom løbe- eller cykelbane i
landskabet samt shelters og bålsplads, som kan understøtte Silkeborg Kommunes
ambition om at være Outdoor Hovedstad i tæt tilknytning til eksisterende og
kommende boligområder,
 En integreret plads til et større regnvandsbassin, som Silkeborg Forsyning planlægger i
området.
I forbindelse med lokalplanlægning af den tredje og sidste del af Astrid Lindgrens kvarteret er
Teknik- og Miljøafdelingen i gang med at udarbejde en strukturplan for området.
Strukturplanen redegør også for arealet langs motorvejen og de indledende undersøgelser for,
hvordan landskabet og støjafskærmningen kan integreres i ét stort rekreativt område, er i
gang.
På næste side ses inspiration til bearbejdning af landskabet:
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Planen viser, hvordan der kan arbejdes med landskabet som bløde former, der danner
bakker og søer i området og skaber rum til aktivitet.

Snittet viser, hvordan landskabet kan bearbejdes, så der opnås en afskærmende effekt fra
motorvejen og samtidig sikres rum til beplantning og aktivitet.
Teknik- og Miljøafdelingens anbefaling
I takt med, at der bygges tættere og tættere er det er ekstra vigtigt at sikre store,
sammenhængende, grønne arealer i boligområderne.
Ved at




arbejde videre med den beskrevne løsning opnås følgende:
Der skabes et større, grønt område til hele områdets beboere,
Der muliggøres offentligt tilgængelige aktiviteter,
Der løses en udfordring omkring støj fra motorvejen

Alt sammen på integreret vis ved at bearbejde landskabet.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at Silkeborg Kommune køber arealet af grundejerne,
anlægger landskabet ud fra en fordelingsnøgle samt drifter arealet efterfølgende.
Fordelingsnøglen skal tinglyses på ejendommene.
Konsekvensen ved ikke at arbejde videre med denne løsning er blandt andet, at bygherre for
hvert enkelt jordstykke skal håndtere støjen på eget areal, dels langs Astrid Lindgrens Vej,
dels langs motorvejen. Derved opnås ikke en samlet løsning for området. Derudover er det
ikke muligt at sikre et større, grønt område med offentligt tilgængelige, attraktive faciliteter til
beboerne i et samlet set stort boligområde.
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Ovenstående vil kræve penge til køb af arealet, til anlæg og til fremtidig drift med varig
forhøjelse af driftsbudgettet. Derudover vil det kræve udgifter til arkæologiske undersøgelser
og projektering af anlægget.
Såfremt det besluttes at arbejde videre med køb af arealet, vil der blive fremsendt særskilt sag
til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor ovennævnte udgifter udspecificeres.
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16 (Offentlig) Godkendelse af udkast til 4
vandløbsregulativer
Sagsbehandler: DR19454
SagsID: EMN-2014-00545

Resume
Vandløbsmyndigheden (kommunen) har pligt til at udarbejde vandløbsregulativer for alle
offentlige vandløb. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter
og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbundne bestemmelser. Teknik- og
Miljøafdelingen er i gang med at revidere kommunens vandløbsregulativer, og arbejdet vil
foregå over en årrække.
Der er udarbejdet udkast til 4 vandløbsregulativer: Lemming Å, Sejling Bæk, Sinding Bæk og
Skægkær Bæk.
Udkast til reviderede regulativer for vandløbene kan findes via dette link:
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/21996.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at udkast til 4 vandløbsregulativer godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 04-03-2020

Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker bestemmelserne om ekstraordinære
grødeskæringer fra kommuneregulativ 1993 fastholdt.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
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Beskrivelse af sagen
For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et
vandløbsregulativ. Regulativer for Lemming Å, Sejling Bæk, Sinding Bæk og Skægkær Bæk har
tidligere været samlet i ét regulativ, som er fra 1993. En delstrækning af Lemming Å har
desuden været omfattet af et amtsregulativ fra 2006. Fremover vil der været ét specifikt
regulativ til hvert af de 4 vandløb, som suppleres af ”fællesregulativet”. Fællesregulativet
indeholder generelle bestemmelser, som gælder for alle vandløb i Silkeborg Kommune
(undtagen de vandløb som også løber i nabokommune). Bestemmelserne i de specifikke
regulativer gælder kun det pågældende vandløb.
Klik her for at finde det gældende (kommune) regulativ for de 4 vandløb.
Klik her for at finde amtsregulativet for del af Lemming Å.
Alle 4 vandløb er opmålt i 2019, og der er udarbejdet en vandløbsskikkelse. I regulativerne er
det beskrevet, hvordan vandløbene skal vedligeholdes. Vandløbene skal grødeskæres 2 gange
årligt, hvilket svarer til den vedligeholdelse, der allerede finder sted.
Herunder gennemgås de væsentligste ændringer.
Alle 4 vandløb
 Der er udarbejdet en vandløbsskikkelse for vandløbene, som lever op til gældende krav.
Beskrivelse af vandløbenes skikkelse var mangelfuld i det tidligere regulativ.
 Fejlagtige angivelser af dimensioneringen af visse broer og overkørsler er rettet, så
de svarer til de faktiske forhold.
 Regulativet fra 1993 og amtsregulativet fra 2006 indeholder en bestemmelse om
ekstraordinær grødeskæring. Muligheden for at skære vandplanterne ekstraordinært
(dvs. mere end 2 gange årligt) er benyttet få gange i Lemming Å, men ikke i de
andre 3 vandløb. Muligheden for at foretage ekstraordinær grødeskæring er
videreført til de reviderede regulativer. Bestemmelsen er omformuleret og
præciseret, så ekstraordinær grødeskæring fremover kun kan foretages, hvis der er
fare for samfundsmæssige værdier såsom bygninger og veje.
Lemming Å
 To gamle forløb af Lemming Å, som blev bibeholdt i forbindelse med en omlægning af
vandløbet, er optaget i regulativet, og der er beskrevet skikkelse for de to forløb.
Sejling Bæk
 En strækning på 550 m er omlagt siden vedtagelsen af regulativet fra 1993. Denne
strækning er optaget i regulativet, og der er udarbejdet dimensionering af strækningen
baseret på opmålingen fra 2019.
Sinding Bæk
 Åbenlyst fejlagtige koteangivelser for vandløbsbund på en ca. 350 m lang strækning
lige nord for Sinding er rettet.
Skægkær Bæk
 Dimensionering af vandløbet omkring motorvejen er ændret, så den svarer til de
faktiske forhold i vandløbet.
Afsnit 3.1 i redegørelserne for de 4 regulativer indeholder en mere dybdegående beskrivelse af
de væsentlige ændringer. Afsnit 5.3 indeholder beskrivelse af ændringen af bestemmelsen om
ekstraordinær grødeskæring.
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Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at regulativerne ikke vil få konsekvenser for afvanding
eller miljø, da den nuværende vedligeholdelse fortsættes.
Regulativerne er screenet efter Lov om miljøvurdering og det vurderes, at regulativerne ikke
skal miljøvurderes.

Borgerinddragelse
Når udkast til regulativer er godkendt i byrådet, bliver de fremsendt i 8 ugers offentlig høring.
Her får lodsejere og andre interessenter mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger
til udkast. Når behandling af høringssvar er foretaget, bliver regulativerne vedtaget og
offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft
umiddelbart herefter. Hvis der er klager, træder regulativet først i kraft, når klagen er
behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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17 (Offentlig) Godkendelse af kvalitetsrapport for
Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
Sagsbehandler: DR01002
SagsID: EMN-2019-03549

Resume
Den lovbestemte kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 skal beskrive
skolevæsenets niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapporten er
udarbejdet på baggrund af en lang række data fra forskellige datakilder. Kvalitetsrapporten
drøftes i byrådet og danner efterfølgende sammen med skolernes egne kvalitetsrapporter
baggrund for dialoger mellem Børne- og Ungeudvalget, Skoleafdelingen og skolernes ledelser.

Indstilling
Skolechefen indstiller til byrådet,


at Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 bruges som et aktivt dialogredskab mellem
politikerne i Byrådet, Børne-og Ungeudvalget, Skoleafdelingen, den enkelte skole og i dialogen
mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporten og efterfølgende dialoger
er rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for de enkelte årgange og dermed
skolen og skolevæsnet år efter år. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.
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Med afsæt i den kommunale kvalitetsrapport og den enkelte skoles kvalitetsrapport
gennemfører Skolechefen og Skoleafdelingen læringssamtaler med den enkelte skole i foråret
2020, hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte skole. Skolechefen og
Skoleafdelingen afholder opfølgende læringssamtaler med skolerne i foråret 2021.
Formål og Baggrund
Med folkeskolereformen er intentionen, at mest mulig opmærksomhed rettes mod elevernes
læring og trivsel. Hensigten med reformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan,
og at alle elever skal trives. Dette skal understøttes ved at skabe fokus på, at en god
folkeskole styrkes gennem synlig ledelse af professionelle medarbejdere. Resultaterne i
kvalitetsrapporten er rettet mod disse mål.
Denne kvalitetsrapport omfatter data fra 24 folkeskoler samt Silkeborg Ungdomsskole. Dybkær
Specialskole indgår således ikke i de kommunale resultater.
Lærings- og Trivselspolitik 2021 for skolerne i Silkeborg udgør en del af den overordnede
ramme for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. Med afsæt i
Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale mål for folkeskolen er der i Silkeborg Kommune
opstillet tre lærings- og udviklingsmål:
 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og
relationelle potentialer.
 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber.
 Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.
De tre lærings- og udviklingsmål er opdelt i underliggende delmål med målbare indikatorer,
der trækker på data fra forskellige datakilder. Kvalitetsrapporten følger op på, hvordan det
samlede skoleområde i Silkeborg har præsteret i forhold til disse mål.
Konklusioner
Kvalitetsrapporten viser generelt set gode resultater i Silkeborg. Det faglige niveau følger
landstallene, og på mange parametre ligger Silkeborg over. Resultaterne viser, at eleverne
klarer sig rigtig godt inden for matematik, og at størstedelen af eleverne i Silkeborg trives.
Den sammenfattende konklusion i kvalitetsrapporten 2018/19 viser desuden følgende
opmærksomhedspunkter:
1. Segregeringsgrad
2. Læseindsatsen – i forhold til overgang fra indskoling til mellemtrin.
3. Elevernes kompetencer og motivation til at tage en ungdomsuddannelse.
Ad 1) Segregeringsgrad
Det er et centralt opmærksomhedspunkt, at segregeringsgraden i Silkeborg Kommune har
været stigende de sidste tre år. Et væsentligt element i at sikre det kommunale mål om at
etablere læringsmiljøer, der sikrer alle elevers ret til at indgå i fællesskaber, er at skabe
pædagogiske rammer, så flest mulige elever kan inkluderes i den almene folkeskole. Dette
betyder, at Silkeborg Kommune har en målsætning om, at inklusionsgraden skal stige, og
segregeringsgraden tilsvarende skal falde. Resultaterne viser, at Silkeborg Kommune er i
negativ udvikling i forhold til dette mål.
Ad 2) Læseindsatsen – i forhold til overgang fra indskoling til mellemtrin
De nationale test viser, at der i Silkeborg Kommune fortsat er en udfordring i overgangen fra
2. til 4. klasse i forhold til resultater i dansk læsning. Denne udfordring har de seneste 6 år
været et opmærksomhedspunkt på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporterne, hvorfor
resultaterne kalder på en skærpet kommunal opmærksomhed på læseindsatsen i overgangen
fra indskoling til mellemtrin.
Ad 3) Elevernes kompetencer og motivation til at tage en ungdomsuddannelse
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Silkeborg Kommune er fortsat et stykke fra at indfri ”Ungemålsætningen” om, at 90 % af en
årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Der har været en stigning i andelen af
elever fra Silkeborg, som forventes at afslutte en ungdomsuddannelse inden for 6 år. Af de
elever, som tager en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse, vælger en
overvejende andel fortsat en gymnasial uddannelse, men samtidig ses en stigning i andelen af
elever, som forventes af færdiggøre en erhvervsfaglig uddannelse. Dog ses et fald i andelen af
elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse efter henholdsvis 3 og 15 måneder, hvilket
indikerer, at unges motivation og kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse fortsat skal
være et kommunalt opmærksomhedspunkt.

Borgerinddragelse
Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i Byrådet har skolebestyrelserne i perioden 20. januar 20. februar 2020 haft mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold jf.
Folkeskoleloven § 40a, stk. 3.
Skolebestyrelser på 21 folkeskoler i Silkeborg Kommune har indsendt udtalelser til den
kommunale kvalitetsrapport.
Generelt bakker skolebestyrelserne op om de opmærksomhedspunkter, som er skitseret i
kvalitetsrapporten 2018/19. Særligt forholder de sig til udfordringerne med den stigende
segregeringsgrad og niveauet for læsning.
Samtlige skolebestyrelser ser desuden med bekymring på, at Silkeborg Kommune fortsat
ligger 7.125 kroner under landstallet i udgifter pr. elev i skoleåret 2018/19. Skolebestyrelserne
peger på, at økonomi og kvalitet hænger sammen, hvorfor en økonomisk prioritering af
skoleområdet er en nødvendighed for at lykkes med kvalitetsrapportens
opmærksomhedspunkter.

Bilag
1 (Kvalitetsrapport2018-19_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler - 8327602)
2 (Udtalelser_t_kommunal_kvalitetsrapport2018-19_fra_skolebestyrelserne - 8327492)
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18 (Offentlig) Orientering om vinder af projektkonkurrence
for ny Dybkærskole samt godkendelse af forhøjelse af
anlægsbevilling
Sagsbehandler: Dr16785
SagsID: EMN-2018-05322

Resume
I januar 2020 har de fire teams afleveret et anonymt konkurrenceforslag og tilbud, som er
blevet præsenteret for et bedømmelsesudvalg i februar. Der er nu fundet en vinder af
projektkonkurrencen. Det ønskes, at udvalget efter en orientering af vinderprojektet,
godkender en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling
Skolechefen indstiller til byrådet,



at vinder af projektkonkurrencen tages til efterretning
at forhøjelse af anlægsbevillingen med 205,8 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 206,3 mio. kr.
godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 05-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Børne- og Ungeudvalget er 3. juni 2019 orienteret om udbudsprocessen for ny Dybkærskole.
Da implementering af helhedsplanen i Gødvad – herunder ny Dybkærskole - er et større
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projekt, hvor der skal tænkes på tværs af flere funktioner i området, afholdes der i forbindelse
med udbud af totalrådgiver en projektkonkurrence.
Fire rådgiverteams har deltaget i projektkonkurrence om udvikling af ny Dybkærskole.
De fire teams er:





Arkitektfirmaet Kjaer og Richter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og 1:1
Landskab
Friis og Moltke, Nøhr og Sigsgaard, Orbicon, Møller og Grønborg og Eva Gjessing
GPP Arkitekter, Ingeniør´ne, Labland, Ulla Kjærvang og carlberg|christensen
Årstiderne Arkitekter/SWECO og Autens

I januar 2020 har de fire teams afleveret et anonymt konkurrenceforslag og tilbud, som er
blevet præsenteret for et bedømmelsesudvalg i februar.
Bedømmelsesudvalget bestod af Idé- og Programudvalget for ny Dybkærskole samt to
fagdommere og medarbejdere med relevante faglige kompetencer, herunder ingeniører. Det er
Silkeborg Kommunes bygherrerådgiver DK2, som har faciliteret projektkonkurrencen og sikret,
at den er foregået konditionsmæssigt.
Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget konkurrencenummer 64750, som vinder af
projektkonkurrencen. Projektet er vedhæftet som bilag.
Skoleleder Bibi Holm og projektleder Mette Viborg gennemgår under dagsordenspunktet
vinderprojektet. Desuden deltager Ejendomschef Lene Søgård.
Alle fire teams, som har deltaget i projektkonkurrencen skal – ifølge udbudsreglerne – have
besked om resultatet samtidig. Teamet bag vinderprojektet er derfor endnu ukendt.
Navnekuverten brydes først ved offentliggørelse af vinderen 5. marts kl. 17.00.
Efter orientering af vinderprojektet skal udvalget beslutte, hvorvidt de kan godkende en
forhøjelse af anlægsbevillingen med 205,8 mio. kr. til 206,3 mio. kr. Byrådet godkendte 29.
oktober 2018 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram til
etablering af ny Dybkærskole. Til selve skoleprojektet, som strækker sig ind i 2023, er der i
anlægsoversigter på bevilling 41 Skoler afsat en samlet anlægsramme på 206,3 mio. kr.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 205,8 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til
206,3 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. inden for
budgettets rammer i 2020 og med rådighedsbeløb på 75,0 mio. kr. i 2021, 77,5 mio. kr. i
2022 samt 50,9 mio. kr. i 2023.

Bilag
1 (64750_B - Projektmappe 1 (1) - 8329945)
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19 (Offentlig) Godkendelse af nedlæggelse og
ommærkning af 19 ældreboliger til almene familieboliger
på Drewsensvej 28-30, Silkeborg
Sagsbehandler: dr00583
SagsID: EMN-2019-06087

Resume
Godkendelse af nedlæggelse og ommærkning af 19 ældreboliger til familieboliger

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Byrådet,


at 19 ældreboliger nedlægges og ommærkes til almene familieboliger på de anførte
vilkår med virkning fra 1. juli 2020 under forbehold af Arbejdernes Byggeforenings
endelige godkendelse.

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget,


at visitationen til de 19 ældreboliger ophører med virkning fra 1. juli 2020 med
forbehold for Byrådets godkendelse af den anbefalede ommærkning.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Dato: 09-03-2020

Indstillingen anbefales.
Indstillingen om visitation (dot 2) godkendt.
Ej til stede

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Silkeborg kommune har anvisningsretten til 300 ældreboliger, som ejes dels af Silkeborg
Kommune dels af de almene boligselskaber. Sundheds- og Ældreudvalget er tidligere
orienteret om, at gennem de seneste år har efterspørgslen efter ældreboliger været faldende,
hvilket har medført en overkapacitet af ældreboliger. Silkeborg Kommune har anvisningsretten
til de tomme ældreboliger. Det medfører en månedlig udgift på gennemsnitligt 5.000 kr. for
hver ældrebolig, som ikke kan udlejes.
For at reducere overkapaciteten har det tidligere Ældre- og Handicapudvalg løbende truffet
beslutninger om en reduktion af ældreboligporteføljen.
Et af fokusområderne er 19 ældreboliger, beliggende på Drewsensvej 28-30 i Silkeborg.
Boligerne ejes af Arbejdernes Byggeforening. Boligerne er fra 1992 og består af 2-rums boliger
af varierende størrelse på 50 – 65 m2 bruttoetageareal.
Igennem en årrække har det været svært at udleje boligerne til målgruppen. Tomme boliger
har dog i perioder været stillet til rådighed for Socialafdelingen, hvilket ikke længere er aktuelt
på grund af gældende lovgivning. Herudover har et varierende antal boliger været udlejet til
borgere uden for målgruppen.
Der er ingen borgere på ventelisten.
P.t. står 4 boliger tomme og 3 boliger er udlejet til borgere udenfor målgruppen.
Tomgangsproblematikken har været drøftet mellem repræsentanter for Arbejdernes
Byggeforening og en repræsentant for Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Sammenfattende er
der enighed om, at en ommærkning af ældreboligerne til familieboliger er den rigtige løsning.
Det er boligforeningens opfattelse, at ældreboligerne på Drewsensvej kan udlejes som
familieboliger.
For at afhjælpe udlejningsvanskelighederne kan Kommunalbestyrelsen efter Almenboliglovens
§ 3, stk. 1, nr. 6 beslutte at ommærke de 19 ældreboliger til almene familieboliger, hvis det
skønnes relevant.
En ommærkning forudsætter samtidig boligorganisationens samtykke.
Ved brev af 6. januar 2020 anmoder Arbejdernes Byggeforening om Byrådets stillingtagen til
en ommærkning.
Sundheds- og Omsorgsafdelingen anbefaler, at ommærkningen sker på følgende vilkår:




at boligerne fremadrettet bliver udlejet efter gældende udlejningsregler for almene
familieboliger
at de nuværende beboeres lejemål fortsætter på uændrede vilkår indtil lejemålet
fraflyttes
at Silkeborg Kommune – ved fraflytning og i en 2-årig periode fra ommærkningsdatoen
- forpligter sig til at afholde udgiften til reetablering af særlige boligændringer, som er
foretaget af Silkeborg Kommune

Sundheds- og Ældreudvalget har i mødet 13. januar 2020 principgodkendt nedlæggelse og
ommærkning af boligerne og sendt beslutningen i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.
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Ved høringsfristens udløb har Seniorrådet i brev af 10. februar 2020 tilkendegivet, at
argumenterne for en nedlæggelse og ommærkning af 19 ældreboliger til familieboliger giver
god mening. Seniorrådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen.
I mail af 7. februar 2020 har Handicaprådet tilkendegivet, at Handicaprådet ingen
indvenderinger har mod ommærkningen. Såfremt de kan bruges af Socialafdelingen til
udslusningsboliger eller andet skal det undersøges.
Til orientering kan oplyses, at ledige familieboliger på lige fod med ledige ældreboliger også
kan anvendes som udslusningsboliger, efter aftale med boligejeren.
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20 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til etablering
af kunstgræsbaner i Sejs-Svejbæk
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2019-05915

Resume
I forbindelse med kommende byggeri af hal mv. i Sejs-Svejbæk, etablerer kommunen en 11mands kunstgræsbane til erstatning for den opvisningsbane, som nedlægges i forbindelse med
halbyggeriet. Derudover planlægges etablering af en 8-mands bane i samarbejde med og
finansieret af SSIF Fodbold, en del af Sejs-Svejbæk Idrætsforening.
Seneste vurdering fra rådgiver er, at projektet har en samlet udgift på 7,3 mio. kr. Der er
disponeret 4 mio. kr. til projektet fra vækstpuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter og
det er foreløbig aftalt med SSIF Fodbold, at de bidrager med 1,75 mio. kr. ekskl. moms
svarende til 2,1 mio. kr. inkl. moms. Kultur- og Borgerserviceafdelingen foreslår at disponere
anlægsmidler indenfor bevilling 34 til den resterende udgift til 11-mandsbanen på ca. 1,2 mio.
kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at der godkendes anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 2,1 mio. kr. i
indtægter (nettoudgift 5,2 mio. kr.) til etablering af kunstgræsbaner i Sejs-Svejbæk, at
der samtidig overføres 4,0 mio. kr. fra Vækstpuljen på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift til bevilling 34 Kultur og Fritid og endeligt, at der overføres 1,2 mio. kr.
fra anlægsprojektet Kunstgræsbaner via en fremrykning fra 2022 til 2020 og modsat
udskydes 1,2 mio. kr. fra 2020 til 2022 på anlægsprojektet Realisering af helhedsplan
for Søholt, begge på bevilling 34 Kultur og Fritid

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 02-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med kommende byggeri af hal mv. i Sejs-Svejbæk etablerer kommunen en 11mands kunstgræsbane til erstatning for den opvisningsbane, som nedlægges i forbindelse med
byggeriet. Derudover planlægges etablering af en 8-mands bane finansieret af SSIF Fodbold,
en afdeling under Sejs-Svejbæk Idrætsforening.
Det afsatte beløb fra Vækstpuljen og dialogen med SSIF Fodbold har taget afsæt i et tidligere
estimat for projektet med angivelse af en mindre etableringsomkostning. Det seneste estimat
fra rådgiver angiver en samlet udgift på 7,3 mio. kr. til anlæg af de to kunstgræsbaner. Der er
således disponeret 4 mio. kr. til projektet fra Vækstpuljen på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter og der mangler kommunal finansiering til etableringen af kunstgræsbanen (11mands) på ca. 1,2 mio. kr.
Med henblik på at finde finansiering af de 1,2 mio. kr. foreslår Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, at der fremrykkes og overføres anlægsmidler for 1,2 mio. kr. på
bevilling 34 i 2022 vedr. ”Kunstgræsbaner”. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har afsat 4,5
mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til etablering af kunstgræsbaner. Anlægsmidlerne var
tiltænkt etablering af kunstgræsbaner ved omlægning og nedlægning af eksisterende baner,
f.eks. ved Søholt.
Med henblik på, at kommunens samlede anlægsbudget overholdes, skal der tilbageføres
anlægsmidler for det samme beløb fra 2020 til 2022 på bevilling 34. Det foreslås derfor, at der
overføres 1,2 mio. kr. vedr. ”Realisering af helhedsplan for Søholt” fra 2020 til 2022. Kulturog Borgerserviceafdelingen vurderer, at de foreslåede anlægsmidler kan flyttes til 2022 uden
væsentlige konsekvenser for projektets udførelse.
Nedenfor opsummeres finansiering og forventede udgifter for det samlede projekt:
11-mands bane
8-mands bane
Finansiering
Vækstpuljen: 4 mio. kr.
2,1 mio. kr. inkl. moms fra
KFIU: 1,2 mio. kr.
SSIF Fodbold, svarende til
I alt: 5,2 mio. kr.
1,75 mio. kr. ekskl. moms
Forventet udgift
5,27 mio. kr.
2,0 mio. kr. ekskl. moms
jf. estimat fra rådgiver
Det bemærkes til den forventede anlægsudgift til etablering af de to kunstgræsbaner, at
udgiften under visse forudsætninger kan reduceres med 0,3 mio. kr. Dette afhænger af
myndighedskrav vedr. etablering af støjvæg.
Det bemærkes endvidere, at der er en difference på 0,25 mio. kr. mellem den aftalte
finansiering af 8-mands banen og de forventede udgifter. Dette forhold bliver drøftet og løst i
forbindelse med udbudsprocessen i dialog med SSIF Fodbold. Således kan kvaliteten af 8mands banen varieres afhængig af ønsker og budget hos SSIF Fodbold. Det er ligeledes en
mulighed jf. ovenstående, at de samlede udgifter reduceres forud for udbudsprocessen.
Det bemærkes afslutningsvist, at det samlede projekt ikke indeholder etablering af
parkeringspladser ved kunstgræsbanerne. Det vurderes, at den nuværende parkering v.
Multihuset kan rumme behovet indtil der etableres nye parkeringspladser i området jf.
helhedsplanen. Etablering af skråparkering koster yderligere 0,5 mio. kr.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen vurderer, at driften af de to kunstgræsbaner i SejsSvejbæk vil koste ca. 0,5 mio. kr. årligt. Den anslåede udgift muliggør løbende drift af begge
baner samt vintervedligehold, således der kan spilles på banerne henover vinteren.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. netto (7,3 mio. kr. brutto) på
bevilling 34 Kultur og Fritid, kan gives med rådighed indenfor budgettets rammer i 2020, når
der samtidig gives indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. Finansieringen opnås ved - overførsel af
4,0 mio. kr. fra vækstpuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift - fremrykning fra
2022 til 2020 og herefter overførsel af 1,2 mio. kr. fra projektet kunstgræsbaner, når der
samtidig udskydes 1,2 mio. kr. fra 2020 til 2022 på projektet Realisering af helhedsplan for
Søholt, begge projekter bevilling 34 Kultur og Fritid anlæg

Side 75

21 (Offentlig) Godkendelse af salg af navneret til
kommende hal i Hvinningdal samt tilskud til foreningen
HA85
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2018-05988

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i november 2018, med de reviderede retningslinjer for
reklamering i og på Silkeborg Kommunes bygninger, byudstyr, biler mv., at navneretten til
kommunens haller kan sælges. Der har nu været gennemført udbudsproces for salg af
navneretten til den kommende hal i Hvinningdal. Silkeborg Kommune har modtaget ét tilbud
som er indsendt i samarbejde mellem Foreningen HA85 og virksomheden Bilernes Hus A/S.
Tilbuddet lyder på 93.750 kr. plus moms over en 3-årig periode. Det foreslåede halnavn er
”Bilernes Hus, Arena Hvinningdal”.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at det indgivne tilbud drøftes, og at der træffes beslutning om evt. godkendelse



at det godkendes at tildele foreningen HA85 et tilskud til foreningens generelle
foreningsarbejde, svarende til de i retningslinjerne anviste 75 % af salgssummen



at det drøftes, hvorvidt man ønsker at tildele HA85 et supplerende tilskud til deres
generelle foreningsarbejde, på det beløb som overstiger den minimumsgrænse for
kommunal udgiftsdækning som er fastsat i retningslinjerne, i alt 14.400 kr. i aftalens
løbetid

Beslutning
Indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 02-03-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler,
 at det indgivne tilbud godkendes
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at det godkendes at tildele foreningen HA85 et tilskud til foreningens generelle
foreningsarbejde, svarende til de i retningslinjerne anviste 75 % af salgssummen



at HA85 tildeles et supplerende tilskud til deres generelle foreningsarbejde, på det
beløb som overstiger den minimumsgrænse for kommunal udgiftsdækning som er
fastsat i retningslinjerne, i alt 14.400 kr. i aftalens løbetid

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
De vedtagne retningslinjer tilsiger, at en støtteberettiget frivillig folkeoplysende forening der
har bidraget væsentligt til at muliggøre salget af halnavnet, kan tildeles 75 % af salgsprisen i
støtte til foreningens generelle foreningsarbejde. Foreningen HA85 har bistået med
indeværende bud på salg af halnavn.
Herudover redegør retningslinjerne for de omkostninger som kommunen som minimum skal
have dækket ved salget, det være sig omkostninger til udskiftning af skilte og øvrig
administration. Dette beløb er fastsat til min. 3.000 kr. årligt. Ved den foreslåede pris, vil
Silkeborg Kommune således modtage 14.400 kr. mere end det fastsatte minimumsbeløb i
aftalens løbetid.
Retningslinjerne specificerer desuden følgende vilkår for salg af navneretten til haller.
Vilkår for salg af navneretten:
-

Aftalen om navneret ønskes indgået som en 3-årig aftale med mulighed for forlængelse
i yderligere 1 år efter aftale. Baggrunden for længden er på den ene side hensynet til
redningsfartøjer og offentlighedens mulighed for at finde vej og på den anden side
kravet om jævnlig konkurrenceudsættelse,

-

Køber afholder alle udgifter forbundet med produktion, opsætning og implementering af
navneretten og skal efterfølgende afholde alle udgifter til vedligeholdelse, nedtagning
og renovering, når aftalen udløber,

-

Køber skal overholde bestemmelserne i Silkeborg Kommunes retningslinjer for reklame,
markedsføringsloven og anden lovgivning i sin udmøntning af navneretten,

-

Ved salg af navnerettigheder bør der som udgangspunkt tages højde for facilitetens
geografiske placering, således at f.eks. by eller bydelnavnet e.l. indgår i det nye navn,

-

Navneretten kan ikke videreoverdrages eller videresælges, og

-

De indkomne tilbud skal behandles i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og endeligt
godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på møde 5. november 2019 erfaringerne med salg af
halnavne. Her blev det besluttet, at det fremover anbefales, at der ikke indgås aftale om salg
der ikke opnår en pris på 100.000 kr. over tre år. Forhandlingerne om indeværende salg er
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opstartet før Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, og det anbefales derfor, at der
dispenseres fra denne anbefaling her.
Herudover er det beskrevet, at Ejendomsafdelingen er høringspart i sager om salg af
navneretten til haller. Ejendomsafdelingen har givet følgende udtalelse:
”Ejendomsafdelingen har ingen kommentarer”
Som anført i ovenstående vilkår, foreligges sagen til udtalelse i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget, og behandles endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi
Silkeborg Kommune får dækket sine forventede udgifter, svarende til 9.000 kr. i
kontraktperiodens løbetid
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22 (Offentlig) Orientering om evaluering af handleplan for
restaurationsområdet og det fremtidige
restauratørsamarbejde
Sagsbehandler: Dr10595
SagsID: EMN-2016-06003

Resume
Byrådet godkendte i marts 2016 handleplan for restaurationsområdet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal orienteres om Bevillingsnævnets evaluering af handleplan
for restaurationsområdet og om det fremtidige restauratørsamarbejde.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Bevillingsnævnet
Dato: 19-02-2020

Orientering taget til efterretning. Bevillingsnævnet godkender tovholders anbefaling og
viderefører sagen til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 29. marts 2016 handleplan for 2016 - 2020 for restaurationsområdet.
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Handleplanen er evalueret, og Bevillingsnævnet er orienteret herom. Der har været arbejdet
med følgende indsatser, som beskrives i vedlagte bilag:








Halvårsmøder
Besøg hos restaurationer
Erhvervstaskforce
Lokalplaner og byfornyelser
Møder med Bevillingsnævnet
Facebook
Interne faglige netværk

På sidste halvårsmøde 8. oktober 2019 blev resultaterne fra handleplansperioden evalueret.
Der kom en række tilbagemeldinger, som også fremgår af vedlagte bilag.
Anbefalinger om det fremtidige restauratørsamarbejde
På baggrund af evalueringen anbefaler tovholder, at der fra 2020 fortsat holdes halvårsmøder
med restauratørerne. Tilbagemeldingerne fra de forløbne 4 år er positive, og restauratørerne
ønsker at forsætte dialogen efter den nu kendte samarbejdsmodel.
For at udbrede kendskabet til netværket og dets arbejde vurderer tovholder, at det er relevant
at igangsætte initiativer til at udbrede kendskabet til restauratørnetværket for at få flere
restauratører til at bakke op om og deltage aktivt i halvårsmøder. Tovholder er i den
forbindelse opmærksom på muligt samarbejde med ErhvervSilkeborg og VisitSilkeborg i
forhold til informationsspredning og mulige samarbejdsflader.
Restauratørerne har i evalueringen udtalt, at de har sat pris på den direkte dialog med
byrådsmedlemmer om emner på dagsorden til halvårsmøderne. Relevante byrådsmedlemmer
kan - lejlighedsvis og afhængigt af temaer på møderne - inviteres til at deltage i dialog på
halvårsmøderne.

Borgerinddragelse
Handleplan for restaurationsområdet er blevet evalueret med restauratørerne.

Bilag
1 (Bilag - evaluering af handleplan for restaurationsområdet - 8248001)
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23 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2019 for Midtjysk
Brand & Redning
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2020-00076

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2019, som viser et positivt årsresultat på 242 t.kr. Der
gives en orientering om de væsentligste forklaringer. Regnskabsrevision er udarbejdet af BDO
og har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.
Regnskab med revisionsbemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse
med henblik på indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at regnskabet for 2019 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Beredskabskommissionen
Dato: 02-03-2020

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning skal årligt udarbejde årsregnskab, der forelægges
Beredskabskommissionen.

Side 81

Regnskabet revideres af sekretariatskommunens revision (BDO), hvis bemærkninger
forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse. Herefter sendes regnskab,
revisionsbemærkninger, ledelsens regnskabserklæring og Beredskabskommissionens indstilling
til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.
Økonomiopfølgning per 31. december 2019 viser et positivt årsresultat på 242 t.kr. i forhold til
budget (driftsresultat før renter 265 t.kr.).
Afvigelsen fra budget skal primært findes i øget omsætning i Team Service under
Driftsområdet.
Herudover har 2019 medført et mindreforbrug på det operative område set i forhold til det
foregående år.
På bygningsområdet har 2019 budt på ekstraordinære udgifter på især station Kjellerup, hvor
det i løbet af året viste sig nødvendigt at iværksætte kloakseparering, rottebekæmpelse og
omfattende asfaltarbejde.
Samlet set viser udviklingen i 2019, at indtægter og udgifter overordnet balancerer, og at
Midtjysk Brand & redning er overgået fra at være en virksomhed, der befinder sig i en
sammenlægningsfase, til nu at være overgået til en mere stabil driftssituation.
Beredskabsdirektøren uddyber regnskabet på mødet.

Bilag
1 (Midtjysk Brand & Redning Årsregnskab 2019 - 8325054)
2 (Midtjysk Brand Redning - Beretning nr 4 om revision af årsregnskabet 2019 - 8325052)
3 (Midtjysk Brand & Redning - Ledelsens regnskabserklæring 2019 - 8325053)
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24 (Fortrolig) Godkendelse af salg af areal
Sagsbehandler: Dr19286
SagsID: EMN-2020-01402
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25 (Fortrolig) Principbeslutning om køb af areal
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2020-00940
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26 (Fortrolig) Godkendelse af køb af ejendom
Sagsbehandler: Dr19286
SagsID: EJD-2020-00393
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27 (Fortrolig) Godkendelse af køb og anlægsbevilling til
areal
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2020-00641
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28 (Fortrolig) Godkendelse af salg af ejendom
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2019-02177
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29 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-00492
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30 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-00972
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31 (Fortrolig) Beslutning om ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-00966
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32 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Orienteret om:
Status på kriseberedskab.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Materiale fra KL til drøftelse op til budgetlægning 2021
KL har til inspiration og eventuel brug for drøftelse af den økonomiske situation op til
budgetlægning 2021 udarbejdet et sæt plancher. Plancherne er samlet i fire planchesæt, der
er vedlagt som bilag:
 Det politiske og økonomiske bagtæppe for forhandlingerne for 2021
 Den politiske proces før og efter indgåelse af økonomiaftale
 Årshjul for økonomiske mærkedage
 Budgetlovens ABC
Orientering om forbrug og likviditet pr. 29. februar 2020
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2020.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.

Bilag
1
2
3
4
5

(Politisk og økonomisk baggrundstæppe frem mod forhandlingerne - 8338220)
(Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftale - 8338234)
(Årshjul for økonomiske mærkedage - 8338238)
(Budgetlovens ABC - 8338230)
(Forbrug 2020-02 - 8349718)
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6 (Likviditet 2020-02 - 8349762)
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33 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
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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