2 Godkendelse af fremrykning af anlægsprojekter til
2020
2.1 - Bilag: Faktaark for projekter på bevilling 81, 25, 34 og 73
DokumentID: 8422972

Faktaark - yderligere informationer til nogle af de projekter, der ønskes fremrykket

Højmoser, Bevilling 81 Natur og Miljø
Højmoser er på landsplan en sjælden naturtype. Man kan ikke lave nye områder med højmose,
så eneste mulighed for at sikre den sjældne naturtype, er at reparere på de drænede og
udgravede områder.
Ud over den sjældne natur har højmoser også den egenskab, at de lagrer store mængder
CO2. (Eks. Lille Vildmose oplagrer 9.000 tons CO2 pr. år, imod tidligere hvor der blev
frigivet 5.000 tons pr. år. Altså en forskel på 14.000 tons pr. år.). Ligeledes kan de
opmagasinere regnvand.
Til projektet er der i 2020 søgt frigivet 200.000 kr. på bevilling 81 Natur og Miljø. For disse
midler skal en del af højmoserne i Silkeborg Kommune kortlægges og beskrives i forhold til
f.eks. størrelse, tilstand og ejerforhold. Det skal endvidere undersøges hvordan tilstanden i
mosen bedst kan forbedres. Det vil ofte være en vandstandshævning i selve mosen, der
giver bedre tilstand.
Cykelstier, bevilling 25 Veje
Grønbækvej, cykelsti fra Grauballe til Allingskovby






Strækningen er placeret i landzone
Længde ca. 2.600 meter
Tilslutning Grauballe er til eksisterende cykelfaciliteter
Tilslutning Allingskovby er uden sammenhæng til cykelfaciliteter
Strækningen er vurderet som trafikfarlig (2008)

Der anlægges cykelkantbane i begge sider, fra Grauballe til Allingskovby.
Der anlægges en bygrænsehelle lige nord for Grauballe (bygrænsehellen er en del af
Trafiksikkerhedsplanen).
Projektet tager udgangspunkt i en 1,2 meter cykelkantbane, 0,30 m rumlestribe og 0,25 m
vejudvidelse.
Ryvej,




cykelkantbane fra Rodelund til Salten Skov
Strækningen er placeret i landzone
Længde ca. 1.800 meter
Tilslutning Salten Skov (Mandsdalvej og Salten Skovvej) er uden sammenhæng til
cykelfaciliteter
 Tilslutning Rodelund er til eksisterende cykelfaciliteter
 Strækningen er vurderet som trafikfarlig (2008).
Cykelstien anlægges som cykelkantbaner i begge sider, fra Rodelund til Salten Skov.
Skitseprojektet tager udgangspunkt i en 1,2 meter cykelkantbane, 0,30 m rumlestribe og
0,25 m vejudvidelse.

Trailcenter og Outdoorfaciliteter, bevilling 34 Kultur og Fritid
Trailcentret skal være et naturligt udgangspunkt for outdoorturister. Her skal der
være mulighed for at finde information, få et bad, vaske cyklen og mødes over en kop
kaffe, når turen er slut. Trailcentret skal fungere som møde- og aktivitetssted for
foreninger med outdooraktiviteter, herunder løbeklubber, MBT-klubber samt
selvorganiserede idrætsaktive.
Nyt omsorgssystem Nexus video, bevilling 73 Sundhed og Ældre
Der er i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, som et led i coronaberedskabet, ibrugtaget en ny

funktionalitet i Nexus. Der er tale om en videoløsning, der gør det muligt at lave online
konsultationer med bl.a. praksislæger, mellem hjemmesygeplejen og plejehjem og mellem
medarbejderne internt. Løsningen har vist sig at have et stort potentiale, også i den
fremadrettet drift, dels i form af optimering af mødefora, dels i opnåelse af hurtigere kontakt
og samarbejde med praksislæger og ikke mindst i rehabiliteringen af borgerne.
Jf. Lov om social service § 83a skal alle borgere vurderes og gennemgå et rehabiliteringsforløb
med henblik på om de selv kan oplæres og trænes til at udfører hjælpen, og dermed afhjælpe
eget funktionstab. I dette arbejde er skærmløsningen afgørende, da den kan medvirke til at
sikre en gradvis overgang for borgerne i egen håndtering af hjælpen, i det borgerne kan
udføre opgaven selv, men kan få vejledning fra hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen via
skærmen i en periode efter endt oplæring.
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Ejendomme
Den 2. april 2020
LS/SPO

Overblik over igangværende anlægsprojekter pr. 1. april 2020
Projekt

Opstart

Færdiggørelse

Beløb

(1000

Bemærkninger

kr.)

Bev. 12 –
Kommunale
Ejendomme
Energibesparende
projekter
Indeklima/ventilation
Brandsikring af
plejecentre m.v.

Dec 20
Dec 20

8.000

Hvert år

Dec 20
Dec 20

2.500
7.000

Affaldsopbevaring
2019-2021
Energimærkning

Dec 20

6.500

Dec 20

2.400

Hvert år
2020 +
forventelig
7.000 i 2021
I alt 2020 +
2021
I alt 2020 +
overslagsårene

Renovering af
toiletter på Rådhuset

Dec 20

5.000

Jan 2020

Juni/juli 2020

12.500

Maj 2020

August 2020
2020
Nov 2020

2.000

Bev. 34
Østre og Vestre
Søbad
Udearealer Kjellerup
Skole - etape 3
Buskelund Hal 2
Trailcenter
Ny hal og sale
Gødvad
Hvinningdal Hal 2
Sølyst Hal 2
Sejs Hal 2
Bev. 41
Kjellerup Skole
Ny Dybkjær Skole
Funder Kragelund
Skole

Hvinningdal
udvidelse

Byggeri er
igang
Udbud april
2020
Uge 11 2020
Udbud primo
2020
IPU indbudt
forår 2020
Udbud August
2020

Udbud marts
2021/
Udbud
rådgivning maj
2020
Udbud
entrepriser juni
2021
Byggestart
marts 2020

13.600

Primo 2021

Lokalplan
forsinket

Forår 2021

30.122

Maj 2021

13.600

Medio 2021

10.000

Maj 22

14.000

Oktober 2020
Februar 2023

57.000
206.300

Januar 2023

58.000

September
2020

8.484

Lidt forsinket
Totalrådgiver
har været i
udbud (EU)

Ejendomme
Den 2. april 2020
LS/SPO

Bev. 43
Virklund Børnehaver
Nørrevængets
Børnehus
Funder Børnehus
etape 2
Kjellerup – 2 nye
børnehuse
Sejs Børnehus
Elverhøjen

Børnehus i Linå
Bev. 53
Forsorgshjem
Tulipanvej

Bev. 73
Bryrup
Fårvang Ældre
center

Februar 2020
Udbud april
2020
Udbud dec
2020
Byggestart
feb.2021/2022
Udbud okt.
2019
Udbud januar
2020

Marts 2020

Under
udarbejdelse
Byggestart jan
2020

uge 22/uge 30
2020
Juli 2020

15.500

Tilbygninger

September
2021
December
21/december 22

23.500

September
2021
Januar/august
2021 (1./2
etape)

33.600

Totalentreprise

12.500

Tilbygning

August 2020

9.300

Pavillonbyggeri

September
2020

7.200

Lidt forsinket på
grund af
ekstraarbejder
på 36 boliger på
Nylandsvej

Oktober 2021

39.310

Totalentreprise

7.200

63.300

5 Orientering om borgmesterens beslutning om
midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til
kommunale og private plejehjem, kommunale og
private bosteder mv.
5.1 - Bilag: Bkg. om afspærring og besøgsrestriktioner
DokumentID: 8408177

BEK nr 215 af 17/03/2020 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2020

Ministerium:
Sundheds- og Ældreministeriet
Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 2002862

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og
sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID-19)
I medfør af § 7, stk. 2, og § 12 c i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare syg‐
domme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020,
fastsættes:
Afspærring af et område
§ 1. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område,
1) hvor en alment farlig sygdom optræder,
2) hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller
3) hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Stk. 3. Påbud efter stk. 1 kan gives for i fornødent omfang at forhindre samkvem med omgivelserne til
og fra et afgrænset geografisk område, f.eks. en bygning, boligkarré eller bydel.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren beslutter, i hvilket omfang personer med bopæl eller ophold i om‐
rådet og personer med andet anerkendelsesværdigt formål må færdes i området.
Stk. 5. Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves, jf. § 7, stk. 3, i lov om foranstaltninger
mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
Forbud og restriktioner for besøg på plejehjem og sygehuse
Offentlige og private plejehjem
§ 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud
mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, herunder aflastningspladser efter servicelo‐
vens § 84, stk. 2, plejeboliger eller andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, når
det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf.
dog § 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan give tilsvarende påbud, når det er nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 3.
Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte såvel offentlige som private tilbud.
Stk. 3. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte såvel fællesarealer som den del af boligen, som
beboeren selv råder over.
Stk. 4. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 vil kunne rettes mod konkrete plejehjem, plejehjem i én
eller flere dele af landet eller plejehjem generelt.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger truffet efter stk. 1 til det eller de berørte plejehjem
m.v. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.
§ 3. Kommunalbestyrelsen beslutter, at forbud eller restriktioner efter § 2, stk. 1, ikke omfatter besøg
hos uafvendeligt døende personer, jf. stk. 3.
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan
gennemføres på en forsvarlig måde.
Stk. 3. En person anses for uafvendeligt døende, når døden efter et lægeligt skøn med stor sandsynlig‐
hed forventes at indtræde inden for dage til uger, trods anvendelse af de behandlingsmuligheder, der er
mulige ud fra den tilgængelige viden om grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande.
Offentlige og private sygehuse
§ 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan pålægge regionsrådet midlertidigt at udstede forbud mod eller
restriktioner for besøgendes adgang til offentlige sygehuse, jf. § 6, stk. 1, når det er nødvendigt for at fo‐
rebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 7. Styrelsen for
Patientsikkerhed kan pålægge regionsrådet midlertidigt at udstede tilsvarende forbud eller restriktioner,
når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (CO‐
VID-19), jf. dog § 7.
§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt udstede forbud mod eller restriktioner for besøgen‐
des adgang til private sygehuse, jf. § 6, stk. 1, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 7. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midler‐
tidigt udstede tilsvarende forbud eller restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæm‐
me udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 7.
§ 6. Ved offentlige og private sygehuse forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutio‐
ner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, samt private sygehuse og klinikker.
Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter §§ 4-5, vil kunne rettes mod konkrete sygehuse, sygehuse i én
eller flere dele af landet eller sygehuse generelt.
Stk. 3. Den myndighed, som har truffet beslutning efter §§ 4-5, meddeler beslutningen til det eller de
berørte sygehuse og orienterer om nødvendige alle landets sygehuse om beslutningen. Myndigheden gør
endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.
§ 7. Regionsrådet, henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, beslutter, at et forbud eller en restriktion
efter §§ 4-5 ikke omfatter besøg i kritiske situationer, jf. stk. 3, fra en patients nære pårørende.
Stk. 2. Sygehusets ledelse er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på en
forsvarlig måde.
Stk. 3. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person,
eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn e.l.
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.
Stk. 2. §§ 2-7 ophæves den 1. juli 2020.
Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. marts 2020
Magnus Heunicke
/ Camilla Rosengaard Villumsen
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5 Orientering om borgmesterens beslutning om
midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til
kommunale og private plejehjem, kommunale og
private bosteder mv.
5.2 - Bilag: Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om at
udstede forbud mod besøgendes adgang
DokumentID: 8408179

Påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod
besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem,
kommunale og private bosteder mv.

18. marts 2020
Sagsnr. 35-1001-26/
Reference JEVI
T +4572286677
E

Meddelelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgående
at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale
og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af coronavirus/COVID-19.
Styrelsen har i dag givet påbud om dette til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.
Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet
Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale
og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og
private bosteder.
Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er
beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud
fra det pågældende plejehjem mv.
Undtagelser til forbuddet
Kommunalbestyrelsen beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås
f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres
eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt
tungtvejende grunde.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende
personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. +45 7228 6600
Email stps@stps.dk
www.stps.dk

Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutninger om forbuddet skal meddeles til det eller de
berørte plejehjem mv. Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre de pågældende beslutninger på kommunens hjemmeside.
Påbuddets gyldighed
Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af
forbud er gældende indtil videre.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger retningslinjer til regionale og kommunale institutioner, der beskriver, hvordan de skal forholde sig til besøg fra
pårørende i relation til at forebygge smitte med coronavirus/COVID-19 blandt
personer i risikogrupper.
”Håndtering af COVID 19: Besøg på institutioner hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold”

Retsgrundlag
Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 215 af 17. marts 2020 m afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde
kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for
besøgendes adgang til plejehjem mv.
Kommunalbestyrelsen kan udstede forbud eller restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her
i landet, eller når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse
af coronavirus/COVID-19.
Foruden offentlige og private plejehjem kan kommunalbestyrelsen tillige udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private aflastningspladser, jf. servicelovens § 84, stk. 2, offentlige og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.
Kommunalbestyrelsens beslutninger om forbud eller restriktioner kan omfatte
både plejehjemmets fællesarealer og beboernes personlige boliger.
Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger om forbud eller restriktioner til det
eller de berørte plejehjem mv. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen
tilgængelig på sin hjemmeside.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos blandt andet uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Side 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00 og bekendtgørelsens
§§ 2-7 er gældende til den 1. juli 2020.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Vangsted
Direktør

Side 3

5 Orientering om borgmesterens beslutning om
midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til
kommunale og private plejehjem, kommunale og
private bosteder mv.
5.3 - Bilag: bkg. nr. 371 af 4. april 2020 om besøgsrestriktioner plejehjem plejeboliger og
aflastningspladser
DokumentID: 8412702

BEK nr 371 af 04/04/2020 (Gældende)

Udskriftsdato: 6. april 2020

Ministerium:
Sundheds- og Ældreministeriet
Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 2004166

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og
aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
I medfør af § 1, stk. 2, og § 12 c i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare syg‐
domme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020
og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:
Kapitel 1
Definitioner og anvendelsesområde
§ 1. Ved plejehjem og plejeboliger forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om
social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggel‐
ser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser,
der er omfattet af lov om friplejeboliger.
Stk. 2. Ved aflastningsplads forstås tilbud om midlertidig ophold, jf. § 84, stk. 2, i lov om social service.
Stk. 3. Ved offentlige sygehuse eller klinikker forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsin‐
stitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, samt regionale læge- og speciallægeklinikker o.l., som har
sengeliggende patienter.
Stk. 4. Ved private sygehuse eller klinikker forstås foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og
klinikker samt private læge- og speciallægeklinikker o.l., som har sengeliggende patienter.
§ 2. Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller
døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Ved kritiske si‐
tuationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kog‐
nitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsre‐
striktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremad‐
skridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en person efter 2. pkt. Be‐
slutning om, hvorvidt der i de i situationer, der er nævnt i 2. pkt., foreligger en kritisk situation, træffes af
institutionsledelsen eller ledelsen på behandlingsstedet.
Stk. 2. Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge,
søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i
de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet
til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale
om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen eller ledelsen på behandlingsstedet. Borgerens opfat‐
telse af, hvem der er nær pårørende kan tillægges betydning.
§ 3. Hospices, jf. sundhedslovens § 75, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.
§ 4. Ansatte på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker og personer,
der indfinder sig de pågældende steder for at levere vare eller serviceydelser, anses ikke for besøgende.
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Kapitel 2
Forbud og restriktioner for besøg på offentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser
§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud
mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser i beliggen‐
hedskommunen, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
sygdom her i landet, jf. dog § 6. Styrelsen for Patientsikkerhed kan give tilsvarende påbud, når det er nød‐
vendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog §
6.
Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte såvel fællesarealer og udearealer som den del
af boligen, som beboeren selv råder over.
Stk. 3. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 vil kunne rettes mod konkrete tilbud, tilbud i én eller flere
dele af landet eller tilbud generelt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger truffet efter stk. 1 til de tilbud, som beslutningen
angår. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen ophæver forbud og restriktioner meddelt efter stk. 1 snarest muligt, jf. § 7,
stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
§ 6. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at forbud eller restriktioner efter § 5, stk. 1, ikke omfatter be‐
søg i kritiske situationer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på
en forsvarlig måde.
Kapitel 3
Forbud og restriktioner for besøg på offentlige og private sygehuse og klinikker
§ 7. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde regionsrådet midlertidigt at udstede forbud mod eller re‐
striktioner for besøgendes adgang til offentlige sygehuse og klinikker når det er nødvendigt for at fore‐
bygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 9. Styrelsen for Patie‐
ntsikkerhed kan påbyde regionsrådet midlertidigt at udstede tilsvarende forbud eller restriktioner, når det
er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf.
dog § 9.
Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier o.l. samt
udendørsarealer, som ligger på sygehusets eller klinikkens område.
Stk. 3. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan rettes mod konkrete sygehuse og klinikker eller generelt
mod alle sygehus og klinikker, der er beliggende i den pågældende region.
Stk. 4. Regionsrådet meddeler beslutninger, der er truffet efter stk. 1, til den eller de sygehuse og klinik‐
ker, som beslutningen angår. Regionsrådet gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.
Stk. 5. Regionalrådet skal ophæve forbud og restriktioner efter stk. 1 snarest muligt, jf. § 7, stk. 3, i lov
om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
§ 8. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt udstede forbud mod eller restriktioner for besøgen‐
des adgang til private sygehuse og klinikker, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme ud‐
bredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 9. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlerti‐
digt udstede tilsvarende forbud eller restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 9.
Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier o.l. samt
udendørsarealer, som ligger på sygehusets eller klinikkens område.
Stk. 3. Forbud eller restriktioner efter stk. 1, kan rettes mod konkrete sygehuse og klinikker eller gene‐
relt mod alle sygehuse og klinikker i én eller flere dele af landet.
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Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler beslutninger, der er truffet efter stk. 1, til det eller de
sygehuse eller klinikker, som beslutningen angår. Styrelsen for Patientsikkerhed gør endvidere beslutnin‐
gen tilgængelig på sin hjemmeside.
Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbud og restriktioner efter stk. 1 snarest muligt, jf. § 7,
stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
§ 9. Regionsrådet, henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, skal beslutte, at forbud eller restriktioner
efter §§ 7 og 8, ikke omfatter besøg i kritiske situationer.
Stk. 2. Sygehusets eller klinikkens ledelse er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan
gennemføres på en forsvarlig måde.
Kapitel 4
Bemyndigelse
§ 10. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til, når det er nødvendigt for at forebygge eller ind‐
dæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, at fastsætte regler efter § 12 c i lov
om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme om forbud mod eller restriktioner
for besøgendes adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. på social- og inden‐
rigsministerens ressortområde. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.
Kapitel 5
Ikrafttræden m.v.
§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.
Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 215 af 17. marts 2020 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og
sygehuse i forbindelse med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.
Sundheds- og Ældreministeriet, den 4. april 2020
Magnus Heunicke
/ Charlotte Beierholm Olsen
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BEK nr 372 af 04/04/2020 (Gældende)

Udskriftsdato: 6. april 2020

Ministerium:
Social- og Indenrigsministeriet
Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2020-3455

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og
botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
I medfør af § 12 c i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af
4. april 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 371 af 4. april 2020 om
besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbin‐
delse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19):
Definitioner
§ 1. Ved tilbud i denne bekendtgørelse forstås følgende anbringelsessteder og botilbud m.v.:
Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social
service.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgnin‐
stitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov
om social service.
6) Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
7) Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
8) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
9) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
10) Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
11) Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
12) Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
13) Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.

1)
2)
3)

§ 2. Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller
døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Ved kritiske si‐
tuationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kog‐
nitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsre‐
striktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i de i situationer,
der er nævnt i 2. pkt., foreligger en kritisk situation, træffes af tilbuddets ledelse.
Stk. 2. Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge,
søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i
de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet
til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om

1

en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan
tillægges betydning.
§ 3. Medarbejdere på de tilbud, der er nævnt i § 1, og personer, der indfinder sig de pågældende steder
for at levere varer eller serviceydelser, anses ikke som besøgende.
Midlertidigt forbud mod besøg på offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v.
§ 4. For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) forbydes
besøgende midlertidigt adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. som nævnt i §
1, jf. dog § 5.
Stk. 2. Forbuddet efter stk. 1 omfatter såvel fællesarealer og udearealer som den del af tilbuddet, som
beboeren selv råder over.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør umiddelbart i forbindelse med bekendtgørelsens ikrafttræden
meddelelse om forbuddet, jf. stk. 1, på kommunens hjemmeside.
§ 5. Forbuddet efter § 4 omfatter ikke besøg i kritiske situationer, jf. § 2.
Stk. 2. Besøg i kritiske situationer gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse, og under
hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere m.v. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets le‐
delse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis.
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.
Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.
Social- og Indenrigsministeriet, den 4. april 2020
Astrid Krag
/ Anita Hørby
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5.5 - Bilag: Påbud af 6. april 2020
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Påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod
besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem,
plejeboliger og aflastningspladser

6. april 2020
Sagsnr. 35-1001-26/
Reference JEVI
T +4572286600
E

Meddelelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgående
at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger
og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af coronavirus/COVID-19, jf. bekendtgørelse nr. 371 af 4. april 2020.
Styrelsen har i dag givet påbud om dette til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.
Steder, der er omfattet af forbuddet
Forbuddet omfatter kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov
om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og
personer med handicap, friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og aflastningspladser forstået som tilbud om midlertidig ophold, jf.
§ 84, stk. 2, i lov om social service.
Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som
beboeren selv råder over. Forbud kan også omfatte udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.
Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er
beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud
fra det pågældende plejehjem mv.
Det bemærkes, at offentlige og private anbringelsessteder og botilbud mv. på
social- og indenrigsministerens ressortområde ikke er omfattet af ovennævnt påbud om besøgsforbud. Besøgsforbud på sådanne sociale institutioner er reguleret
i bekendtgørelse nr. 372 af 4. april 2020.
Undtagelser fra forbuddet
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i
kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en
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nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre
nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.
Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes
besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt en
sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af
institutionsledelsen.
Med ’nær pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx
forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende,
stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.
En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne
anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær
pårørende, træffes af institutionsledelsen
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan
gennemføres på en forsvarlig måde. Vejledning kan findes i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg; ”Håndtering af COVID 19: Besøg på institutioner
hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold”
Ansatte på plejehjem, plejeboliger samt aflastningspladser og personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, herunder
sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende.
Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutninger om forbuddet skal meddeles til det eller de
berørte plejehjem mv. Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre de pågældende beslutninger på kommunens hjemmeside.
Ophævelse af forbud
Kommunalbestyrelsen skal ophæve forbud og restriktioner snarest muligt, jf. §
7, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr. 371 af 04/04/2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med
håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Efter § 5 i ovennævnte bekendtgørelse kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde
kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for
besøgendes adgang til plejehjem mv., når det er nødvendigt for at forebygge eller
inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, eller når det er
nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID19.
Side 2

Ved plejehjem og plejeboliger forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af
lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om
boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er
omfattet af lov om friplejeboliger. Ved aflastningsplads forstås tilbud om midlertidig ophold, jf. § 84, stk. 2, i lov om social service, jf. bekendtgørelsens § 1.
Forbud eller restriktioner kan omfatte såvel fællesarealer og udearealer som den
del af boligen, som beboeren selv råder over.
Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger om forbud eller restriktioner til det
eller de berørte plejehjem mv. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen
tilgængelig på sin hjemmeside.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan
gennemføres på en forsvarlig måde. Kritiske situationer og nære pårørende er
defineret i bekendtgørelsens § 2.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00 og ophæves den 1. juli
2020.
Ophævelse af påbud af 18. marts 2020
Dette påbud ophæver og erstatter styrelsens påbud af 18. marts 2020.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Vangsted
Direktør

Side 3

6 Orientering om borgmesterens beslutning om
genåbning af dagtilbud og grundskoler
6.1 - Bilag: Brev til dagtilbud, grundskoler og kommunalbestyrelser
DokumentID: 8416281

Dagtilbud, grundskoler og kommunalbestyrelser
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Kære dagtilbud, skoler og kommunalbestyrelser
Siden statsministerens pressemøde den 11. marts 2020 har I alle ydet et
kæmpe stykke arbejde med at tilpasse jer en ny virkelighed, hvor store
dele af Danmark er lukket ned. I har på kort tid skullet omstille jer til nye
regler om nødpasning og nødundervisning, få hverdagen til at fungere i
uvante rammer og håndtere den bekymring og usikkerhed hos børn,
unge og forældre, der uvægerligt følger med i sådan en situation.
Jeg vil gerne sige jer en stor tak for det arbejde.
Regeringen har, som annonceret på statsministerens pressemøde den 6.
april 2020, efter nøje vurdering fra sundhedsmyndighederne besluttet, at
det er muligt og ansvarligt at begynde en gradvis og kontrolleret
genåbning af Danmark.
For dagtilbud betyder det, at alle dagtilbud, pasningsordninger og
obligatoriske tilbud fra onsdag den 15. april 2020 kan åbne, så snart
kommunalbestyrelsen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer vurderer
det forsvarligt.
For skoler betyder det, at de fra onsdag den 15. april 2020 kan åbne for
0.-5. klasse samt specialtilbud på alle klassetrin, så snart
kommunalbestyrelsen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer vurderer
det forsvarligt. SFO, fritidshjem og klubtilbud (for børn op til 5. klasse)
vil ligeledes genåbne. For fri- og privatskoler er det bestyrelsen, der ud
fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer vurderer, hvornår det er forsvarligt
at åbne.
Efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kosttilbud vil fortsat
skulle holde lukket. Der vil fortsat gælde de hidtidige undtagelser fra
lukningen for elever, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne
eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at

12. april 2020
Sags nr.: 20/06564

barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke
har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole mv.
I forhold til prøver og eksaminer i grundskolen ophøjes de afsluttende
standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til
prøvekarakterer. Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter nærmere
regler herom.
Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af
dagtilbud og grundskoler er vedlagt. Der vil snarest muligt blive udstedt
en bekendtgørelse om genåbningen.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledninger for genåbningen, som alle
dagtilbud og skoler skal følge. Vejledningerne findes her:
 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud
 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler
På de to links findes henholdsvis:
 Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud
 Instruks til ledelser i dagtilbud
 Instruks til personale i dagtilbud
 Pjece: Information til personale i dagtilbud
 Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og
fritidsordninger
 Instruks til ledelser i skoler og fritidsordninger
 Instruks til personale i skoler og fritidsordninger
 Pjece: Information til personale i skoler og fritidsordninger
Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive
opdateret.
Sundhedsstyrelsen vil herudover udsende følgende vejledningsmateriale,
som også vil blive offentliggjort henover eller efter påske på
www.sst.dk/corona:
 Film til børn på de sociale medier
 Plakater til elever og forældre
 Plakater til lærere og pædagogisk personale
 Undervisningsmateriale om COVID-19 og hygiejne
Børne- og undervisningsministeriet vil understøtte dagtilbud og skoler
via:
 Løbende opdatering af spørgsmål-svar her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-tiluddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-ogsvar
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 Hotline om corona: https://www.uvm.dk/aktuelt/ifokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronaviruscovid-19/hotline-og-hjaelp
 Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på
EMU.dk
 Rådgivning fra læringskonsulenter til den konkrete implementering
Arbejdstilsynet vil udarbejde supplerende vejledning om arbejdsmiljø.
Derudover vil vi fortsat have stort fokus på i den kommende tid at følge
med i, hvilke problemstillinger og spørgsmål der uundgåeligt opstår
undervejs i dagtilbud og på skoler, så vi kan håndtere disse løbende.
Regeringen er meget opmærksom på, at genåbningen for alle er mindst
lige så kompliceret, som lukningen var. Det betyder, at vi alle skal gøre
en ekstra indsats for at få det til at fungere og overkomme de bump på
vejen, der nødvendigvis vil komme. Jeg takker på for jeres store indsats
og håber på et godt samarbejde om genåbningen.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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Retningslinjer for genåbning af dagtilbud

I tabel 1 beskrives de retningslinjer, der gør sig gældende for genåbning af dagtilbud.
Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan genåbningen rent praktisk
gribes an i forhold til at sikre, at de sundhedsfaglige anbefalinger efterleves, og at de skal
kunne oversættes konkret og lokalt.
Tabel 1. Retningslinjer for genåbning af dagtilbud
Grupper omfattet
af genåbning

Alle børn opskrevet i dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger.

Tidspunkt for
Genåbning

Genåbning sker gradvist fra den 15. april, når kommunalbestyrelsen ud fra
sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for børnene i det
enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tilbud omfattet af
genåbning

Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger,
privatinstitutioner, kommunal og privat dagpleje, obligatoriske tilbud og private
pasningsordninger (neden for anvendes udtrykket dagtilbud for tilbud på 0-5
årsområdet. Kun hvis der er særlige forhold nævnes andre typer af tilbud).

Omfang

Dagtilbuddene åbner for alle børn. Såfremt det er nødvendigt for at kunne
efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan kommunalbestyrelsen afgrænse
timerne, barnet er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte
mødetidspunkter.

Sundhedsfaglige
retningslinjer

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning i forbindelse med genåbning af
daginstitutioner, dagplejer, skoler og ungdomsuddannelser – COVID-19”.

Krav til det
pædagogiske
indhold

Dagtilbud skal i en fase med genåbning sikre børns trivsel og tryghed og så vidt
muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den
pædagogiske læreplan om bl.a. leg, børneperspektiver og tryghed, ligesom der igen
skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering, i det omfang det er muligt ud
fra sundhedsfaglige forhold.
Det vil være anderledes dagtilbud, som forældre og børn møder i forbindelse med
genåbningen, og man kan ikke forvente det samme dagtilbud som før
coronakrisen.

Organisering af
pædagogiske
læringsmiljøer

Det er kommunalbestyrelsen, der – ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer –
tilrettelægger, hvordan det konkrete tilbud vil være under genåbningen, herunder
om børnene selv skal have mad med, evt. forskudt ankomst og anvendelse af
andre/supplerende lokaler end normalt. Den gradvise åbning betyder, at
kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbningen eksempelvis kan begrænse
antallet af timer, som tilbuddet kan benyttes af det enkelte barn, udskyde
frokostordninger, udskyde sprogvurderinger og udskyde evaluering af læreplanen.
Kommunen og dagtilbuddet skal sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse, der bl.a.
handler om at sikre, at børn er i små grupper, at grupper møder det samme
personale, og at børn er mest muligt sammen med de samme børn.

Børns deltagelse i
dagtilbud mv.

Der er ikke pligt til at være i dagtilbud, så forældre kan vælge at holde barnet
hjemme under genåbningen. Dog er der pligt til at være i obligatoriske tilbud,
hvor der gælder regler om træk i børneydelsen, hvis der ikke er undskyldelige
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omstændigheder, og forældrene ikke lader deres barn deltage tilstrækkeligt. Det er
kommunen, der foretager denne vurdering.
Det er vigtigt, at kommunen eller den enkelte institution fortsat foretager en
opsøgende indsats i forhold til udsatte børn og familier for at sikre, at disse børn i
videst muligt omfang er i dagtilbud.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret
genåbning af dagtilbud” for så vidt angår, hvornår et barn skal blive hjemme. Der
gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdateret.
Implementering

Der etableres en følgegruppe med deltagelse af BUVM (formand), SUM og
dagtilbuddenes interessenter, som løbende drøfter implementering og behov for
tiltag.
Sundhedsstyrelsen vil blandt andet tilrettelægge en række understøttende
indsatser, herunder udarbejdelse af vejledninger og instrukser til de enkelte
ledelser samt informationsmaterialer om både adfærd og rengøring.
BUVM understøtter implementeringen via:
 Hotline
 Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside
 Skriftlige vejledninger om tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter ud fra
SST´s anbefalinger på EMU.dk
 Vejledning fra praksiskonsulenter om den konkrete implementering
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genåbning af dagtilbud og grundskoler
6.3 - Bilag: Retningslinjer for genåbning af grundskoler
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Retningslinjer for genåbning af grundskoler

I tabel 1 beskrives de retningslinjer, der gør sig gældende for genåbning af grundskoler.
Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan genåbningen rent praktisk
gribes an i forhold til at sikre, at de sundhedsfaglige anbefalinger efterleves, og at de skal
kunne oversættes konkret og lokalt.
Tabel 1. Retningslinjer for genåbning af grundskoler
Elevgrupper
omfattet af
genåbning

Grundskoler genåbnes i første fase for følgende:
 0.-5. klasse
 Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning,
mv. på alle klassetrin
 SFO, fritidshjem og klub (for børn til og med 5. klasse)
Nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever.

Tidspunkt for
genåbning

Efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud holdes fortsat lukkede, jf. dog
hidtidige undtagelser fra lukningen som fortsat vil gælde
Genåbning sker fra den 15. april, når kommunalbestyrelsen ud fra
sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for børnene i det
enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt. For fri- og privatskoler er det
bestyrelsen, der ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, hvornår
ophold for børnene i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Institutioner
omfattet af
genåbning

Folkeskoler, fri- og privatskoler, specialskoler, interne skoler, regionale
specialundervisningstilbud, modtagelsesklasser, ungdomsskolens
heltidsundervisning samt SFO, fritidshjem og klub.

Omfang af fysisk
undervisning

Undervisningen foregår fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen.
Der kan dog af hensyn til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer
forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.

Sundhedsfaglige
retningslinjer

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning i forbindelse med genåbning af
daginstitutioner, dagplejer, skoler og ungdomsuddannelser – COVID-19”.

Faglige krav til
indhold af
undervisning

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og
bestemmelser for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at
tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.
Undervisning på de åbnede skoler vil fortsat være nødundervisning, da det ikke alle
steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning,
herunder normalt timetal.
Det er skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov,
hvilken undervisning der skal gennemføres.

Organisering af
undervisning

Skolelederen har i samarbejde med kommunen ansvaret for at organisere
undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Der
udarbejdes i samarbejde med Sundhedsstyrelsen vejledning og gode eksempler
herpå.

Test, prøver og
eksaminer

Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på
eksamensbeviset. Standpunktskarakter gives ultimo juni, så der bliver bedre tid til
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at vurdere eleverne og dække faglige huller samt for at fastholde elevernes
motivation. Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de nærmere regler.
Nationale test gennemføres som planlagt for de elever, der er omfattet af
genåbningen. For de elever, der fortsat skal modtage nødundervisning via
fjernundervisning, udskydes nationale test til fraværsperioden.
Elevers deltagelse i
undervisningen

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op i
skolen.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret
genåbning af skoler og fritidsordninger” for så vidt angår, hvornår en elev skal
blive hjemme. Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive
opdateret.
Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage
fjernundervisning.
En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde
eleven hjemme, uanset at skolen efter dialog forældre og elevens læge har
vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke
modtage fjernundervisning.
Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen, men indberetter ikke
fraværet til kommunalbestyrelsen. Der trækkes ikke i børnefamilieydelsen som
følge af fravær.

Implementering

Der etableres en følgegruppe med deltagelse af BUVM (formand), SUM og
grundskolens interessenter, som løbende drøfter implementering og behov for
tiltag.
Sundhedsstyrelsen vil blandt andet tilrettelægge en række understøttende
indsatser, herunder udarbejdelse af vejledninger og instrukser til de enkelte
ledelser samt informationsmaterialer om både adfærd og rengøring.
BUVM understøtter implementering via bl.a.:
 Hotline
 Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside
 Pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på EMU.dk
 Rådgivning fra læringskonsulenter om den konkrete implementering
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BEK nr 405 af 09/04/2020 (Gældende)

Udskriftsdato: 14. april 2020

Ministerium:
Sundheds- og Ældreministeriet
Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 2004491

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud,
skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
I medfør af § 22 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførebare sygdomme, jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhand‐
ling med børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren, fastsættes:
Kapitel 1
Lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område
§ 1. Private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre
institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område skal holde lukket.
Stk. 2. En lukning efter stk. 1 indebærer, at dagtilbud, skoler, institutioner m.v. ikke må modtage børn
og unge samt elever, kursister og deltagere, jf. dog §§ 2 og 8.
§ 2. En lukning efter § 1 omfatter ikke:
1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
2) Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt de
børn, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at barnet
har særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet.
3) Børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl
i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre,
at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at
opholde sig på kostskole mv.
4) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
5) Børn og unge, der skal deltage i prøver og eksamener i begrænset omfang.
Stk. 2. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen
m.v. træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldte. Det sker under fornøden hensynta‐
gen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19),
og skal nøje efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds konkrete anvisninger herom. Styrelsen for Patie‐
ntsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavi‐
russygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds, bestyrelses eller persons be‐
slutning med den virkning, at undtagelsen fra lukning straks begrænses eller bortfalder.
Lukning af uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
§ 3. Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område skal holde lukket.
Stk. 2. En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionerne ikke må modtage elever og stu‐
derende, jf. dog stk. 3 og § 11.
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Stk. 3. Uddannelsesinstitutionens ledelse kan beslutte, at visse aktiviteter skal gennemføres, selvom det‐
te indebærer, at uddannelsesinstitutionen modtager elever og studerende, hvis væsentlige hensyn taler her‐
for. Beslutning træffes under fornøden hensyntagen til den samfundsmæssige nødvendighed af at forebyg‐
ge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæm‐
me udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), fastsætte krav til aktiviteter efter stk. 3 og beslutte, at
aktiviteter efter stk. 3 ikke kan gennemføres.
Kapitel 2
Nødpasning af børn og unge
§ 4. Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn og unge, som er optaget i tilbud efter dagtil‐
budsloven, skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skoler efter lov om efterskoler og frie
fagskoler samt skoler og skolefritidsordninger og dagtilbud, heltidsskolefritidsordninger og klubtilbud fra
4. klassetrin efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., som er omfattet af § 1, og som ikke er
omfattet af genåbning, jf. § 8.
Stk. 2. Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler kan etablere nød‐
pasning. § 5 og § 6, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de
unges trivsel og tryghed.
§ 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af
børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:
1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og
sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksom‐
heder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.
Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder be‐
grundet i forhold i hjemmet.
Stk. 3. Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stil‐
le det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og
unge omfattet af stk. 2, nr. 1 og 3.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sør‐
ger for barnet, sikrer, at barnet om nødvendigt deltager i nødpasning, jf. stk. 2, nr. 3, eller i tilbud omfattet
af § 2, stk. 1.
§ 6. Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med regler i bekendtgørelse om forholdsregler mod
smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
Stk. 2. Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter fol‐
keskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter § 5 stå til
rådighed for nødpasning af børn indskrevet i eget tilbud samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen vur‐
derer det nødvendigt. Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn, der er optaget i disse tilbud.
§ 7. Kommunalbestyrelsen kan påbyde dagtilbud under den kommunale forsyning, folkeskoler, offentli‐
ge institutioner m.v. at modtage et nærmere bestemt antal børn og unge i nødpasning.
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Kapitel 3
Gradvis og kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. på Børne- og
Undervisningsministeriets område
§ 8. Private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre
institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område, der, jf. § 1, er lukket,
genåbnes gradvist og kontrolleret, jf. stk. 2, når den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for
dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v., ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold
for børn og unge samt elever, kursister og deltagere i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.
Stk. 2. Genåbningen, jf. stk. 1, gælder fra den 15. april 2020 og omfatter:
1) Alle børn optaget i dagtilbud indtil skolestart, obligatoriske læringstilbud og private pasningsordnin‐
ger efter dagtilbudsloven, udvidede skolefritidsordninger efter folkeskoleloven og heltidsskolefritids‐
ordninger efter lov om friskoler og private grundskoler.
2) Elever i børnehaveklassen og på 1.-5. klassetrin i grundskolen.
3) Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens hel‐
tidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
4) Elever i børnehaveklassen og på 1.-5. klassetrin i grundskolen optaget i skolefritidsordninger, fritids‐
hjem og klubtilbud.
5) Elever i 3. g, 2. hf og ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) samt elever på sidste år af et
eux-forløb for så vidt angår undervisning i de gymnasiale fag inklusiv indflytning og eventuel opta‐
gelse på kostafdeling.
6) Ledige og andre deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (certifikat), hvis er‐
hvervelse af certifikatet er påkrævet for at komme i beskæftigelse i et specifikt job.
7) Deltagelse i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskriti‐
ske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sund‐
hedsfaglige beredskab til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
§ 9. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v.,
iværksætter og tilrettelægger genåbning efter § 8 under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge
eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyn‐
dighedernes retningslinjer herom.
Stk. 2. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen
m.v. skal ved tilrettelæggelse af genåbning efter § 8 herudover i fornødent omfang træffe beslutning om,
hvordan dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
§ 10. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds, be‐
styrelses eller persons beslutninger efter §§ 8 og 9 med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt
eller begrænses.
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæm‐
me udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), træffe beslutning om, at genåbning efter §§ 8 og 9
standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.
Gradvis og kontrolleret genåbning af uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og
Forskningsministeriets område
§ 11. Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der er lukket, jf. § 3,
genåbnes gradvist og kontrolleret, jf. stk. 2.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne genåbner gradvist og kontrolleret fra den 15. april 2020 for studeren‐
de, som i sommeren 2020 afslutter en sundhedsfaglig uddannelse, der kvalificerer til varetagelse af sam‐
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fundskritiske funktioner. Afgrænsningen af de omfattede uddannelser besluttes af uddannelses- og forsk‐
ningsministeren efter drøftelse med sundhedsmyndighederne og uddannelsesinstitutionen.
Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæm‐
me udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), træffe beslutning om, at en gradvis åbning efter stk. 1
og 2, standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.
Kapitel 4
Ikrafttræden og forholdet til anden lovgivning
§ 12. Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i
forbindelse med håndtering af COVID-19 finder ikke anvendelse på dagtilbud, skoler, institutioner m.v.,
der er omfattet af denne bekendtgørelse.
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. april 2020.
Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 11. maj 2020.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 217 af 17. marts 2020 om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og
om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.
Sundheds- og Ældreministeriet, den 9. april 2020
Magnus Heunicke
/ Louise Filt
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7 Beslutning om 2 ekstra kvoter til almene boliger i
Sorring
7.1 - Bilag: Uddrag af ansøgning fra Silkeborg Boligselskab
DokumentID: 8420616

Uddrag af ansøgning fra Silkeborg Boligselskab
I Sorring har vi kvote på 16 boliger, men i forbindelse med byggeudvalgets drøftelser af
projektet og for at udnytte byggeretten bedst muligt, vil vi lægge op til at vi opfører 4 boliger á
105 kvm (4-værelsesbolig), 9 boliger af 90 kvm. (3-værelsesboliger) og 5 boliger af 70 kvm
(2-værelsesboliger) – altså i alt 18 boliger. Vi vurderer at der vil være et boligbehov i Sorring
på også mindre almene boliger (for primært den enlige folkepensionist).
De store lejligheder vil koste ca. 8.500 kr. pr. måned, de mellemstore på 90 kvm. Vil koste ca.
kr. 7.300 pr. måned, medens de mindste vil koste ca. 5.700 kr. pr. måneden.
I forhold til den oprindelige plan bliver det gennemsnitlige bruttoetagereal pr. bolig på 88 kvm.
med 18 boliger, mod 99 kvm. med de 16 boliger.
Stigningen medfører ikke behov for flere byggeretskvadratmeter, og ændrer ikke på
købsprisen af grunden.
Stigningen i antal boliger på 2, vil derfor medføre at den kommunale grundkapital falder fra
10% til 8% af anskaffelsessummen, og vil dermed medføre et mindre kommunalt indskud på
ca. kr. 600.000 i forhold til de oprindelige planer.

8 Godkendelse af at kommunen tiltræder ansøgning
om ændret områdeafgrænsning, Arendalsvej
8.1 - Bilag: Ansøgning samt bilag
DokumentID: 8409781

Transport- og Boligministeriet
Att.: Boligminister Kaare Dybvad Bek
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Silkeborg, den 3. april 2020

Ansøgning om opretning af fejlagtig afgrænsning af boligområdet på Arendalsvej,
Silkeborg
Arbejdernes Byggeforening, AAB Silkeborg og Silkeborg Kommune anmoder hermed Transport- og
Boligministeriet om stillingtagen til ansøgning om opretning af oprindelig afgrænsning af
boligområdet på Arendalsvej, 8600 Silkeborg.
Ansøgningen fremkommer ikke med henblik på at undgå forpligtelser, der følger af at være et
hårdt ghettoområde, et ghettoområde eller et udsat boligområde.
Ansøgningen sker med baggrund i, at Arbejdernes Byggeforening, AAB Silkeborg og Silkeborg
Kommune ikke deler Transport- og Boligministeriets opfattelse af den oprindelige afgrænsning af
det pågældende boligområde på Arendalsvej.
Matrikelnumre 4br og 4bu med adresser henholdsvis Arendalsvej 302-422 og Arendalsvej 301-421,
Silkeborg, er to afdelinger bestående af tæt lavt byggeri (rækkehuse) fordelt på henholdsvis 2, 3 og
4 rums familieboliger samt 1 rums studieboliger. Afdelingerne har tilsammen 147 lejemål og kan
på ingen måde sammenlignes med de øvrige matrikelnumre på Arendalsvej, der primært består af
etagebyggeri.
Der er ingen fysisk sammenhæng imellem matrikelnumrene 4 br/4bu og 11cn/11cs/11cp/11cr
sammenholdt med, at der er tale om 2 vidt forskellige boligområder og beboersammensætning,
hvilket underbygges af statistiktallene.
Siden 2014 har man i Silkeborg gennemført en boligsocial indsats (Boligsocial helhedsplan
Silkeborg) for områderne Resedavej/Nørrevang II og Arendalsvej.
Matrikelnumrene 4 br og 4 bu (Arendalsvej 302-422 og 301-421) indgik dengang i ansøgningen til
Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial indsats, men Arbejdernes Byggeforening fik i maj
2014 efter Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingerne og gennemgangen af statistiktallene
afslag på, at kunne blive prækvalificeret til en boligsocial indsats.
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Afslaget i maj 2014 var bl.a. baseret på en kvantitativ vurdering af det ansøgende boligområdes
beboersammensætning på grundlag af en beregningsmodel baseret på socialøkonomiske nøgletal
fra Danmarks Statistik. Afslag vedhæftet.
Derfor var det udelukkende boligafdelinger relateret til matrikelnumrene 11cn, 11cs, 11cp samt
11cr på Arendalsvej, der sammen med Resedavej/Nørrevang II indgik i den boligsociale indsats,
Boligsocial Helhedsplan Silkeborg.
Boligsocial Helhedsplan Silkeborg blev ved skrivelse af 3. september 2018 prækvalificeret
(vedhæftet) til en forlængelse af den boligsociale indsats for perioden 2019-2023.
Matrikelnumrene 4 br og 4 bu (Arendalsvej 302-422 og 301-421) indgik med baggrund i tidligere
afslag ikke i ansøgningen om ny prækvalifikation, men Landsbyggefonden blev efterfølgende
forespurgt om, hvorvidt situationen havde ændret sig for de 2 afdelingers vedkommende.
Landsbyggefonden meddelte ved mail af 1. marts 2019, at havde vi søgt på de 2 afdelinger, ville vi
som det var tilfældet i den forrige helhedsplan, ikke have fået medtaget afdelingerne med
følgende begrundelse:


Afdelingerne ville ikke have været berettiget på baggrund af en kvantitativ vurdering af de
ansøgende afdelingers beboersammensætning vurderet på grundlag af en
beregningsmodel baseret på socialøkonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik.

Boligsocial Helhedsplan Silkeborg fik ved skrivelse af 1. oktober 2019 tilsagn om tilskud
(vedhæftet) til en forlængelse af den boligsociale indsats for perioden 2019-2023, men uden de 2
boligafdelinger med matrikelnumrene 4 br og 4 bu (Arendalsvej 302-422 og 301-421).
Beboerne Arendalsvej 302-422 og 301-421 reagerer med baggrund i omstændighederne ligeledes
kraftigt på, at deres boligområde som følge af et vejnavn (Arendalsvej), indgår som en del af et
monitoreringsområde for samlet at nå op over 1000 beboere, og ikke med baggrund i reelle
udfordringer i relation til de opstillede ghetto-kriterier for hver af de afdelinger, som indgår i
monitoreringsområdet. De er stemplet som ”udsat boligområde” med deraf følgende
konsekvenser, såfremt betingelserne og tallene samlet set i området er opfyldt.
Der er fra Arbejdernes Byggeforenings side tidligere historisk set stillet spørgsmål til baggrunden
for den foretagne monitorering af området.
Med baggrund i ovenstående, anmoder Arbejdernes Byggeforeningen, AAB Silkeborg og Silkeborg
Kommune om, at den oprindelige afgrænsning af området på Arendalsvej revurderes således, at
boligafdelingerne med matrikelnumrene 4 br og 4 bu trækkes ud af den oprindelige monitorering.
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Konsekvensen ved en anderledes afgrænsning vil dog medføre, at det tilbageværende område
kommer ned under 1000 beboere, men som tidligere nævnt fremkommer ansøgningen ikke med
henblik på at undgå forpligtelser, der følger af at være et hårdt ghettoområde, et ghettoområde
eller et udsat boligområde.
Udviklingen i det tilbageværende område vil som for de øvrige almene boligområder i Silkeborg
løbende blive fulgt af Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg i tæt samarbejde med Silkeborg
Kommune.
I den forbindelse er der særlig fokus på anvendelse af Landsbyggefondens nye
selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” med de nyeste data fra Danmarks Statistik og en ny tabel
med beregnede ghettokriterieværdier for alle boligafdelinger med mindst 100 beboere pr. 1.
januar 2019.
Beboerdata giver de almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 16
standardtabeller med nøgletal om de almene beboere for så vidt angår demografiske, sociale og
økonomiske forhold. Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt
boligafdeling eller for summen af flere valgte boligafdelinger.
Beboerdata som p.t. indeholder følgende tidsserier:


Alle beboere opdelt på alder 1. januar 2015 - 2019



Antal husstande fordelt på typer 1. januar 2015 - 2019



Beboernes beskæftigelse 1. januar 2015 - 2019



Antallet af børn efter antallet af forsørgere 1. januar 2015 -2019



Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande 1. januar 2015 2019



Uddannelse 1. januar 2015 - 2019



Indkomst i årene 2014 - 2018



Offentlig forsørgede i årene 2014 - 2018



Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype i årene 2014 - 2018



Kriminalitet i årene 2014 -2018

Grundlaget for i fællesskab løbende at kunne drøfte eventuelle udfordringer og iværksættelse af
målrettede tiltag er dermed tilstede.
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Transport- og Boligministeriets stillingtagen til ansøgningen imødeses.

Med venlig hilsen
P. b. v.
___________________________________
René Kjær Rasmussen
Direktør
E-mail rkr@ab-silkeborg.dk
Tlf. 87201918

Bilag:

1. Arendalsvej – Boligstat, Områdekort
2. 2014.05.14 Afslag på prækvalifikation fra LBF, AB`s afd. 20
3. 2014.05.14 Afslag på prækvalifikation fra LBF, AB`s afd. 21
4. 2019.03.01 Mail fra LBF med tilkendegivelse af, hvorvidt AB`s afd. 20 og 21 vil
kunne indgå i en ny prækvalifikationsansøgning til LBF – forlængelse af Boligsocial
Helhedsplan Silkeborg.
5. 2019.10.01 Tilsagn om tilskud til Boligsocial Helhedsplan Silkeborg
6. 2018.12.01 Liste over almene boligområder pr. 1. december 2018, hvor reglerne
om kombineret udlejning kan anvendes.
7. 2019.12.01 Liste over almene boligområder pr. 1. december 2019, hvor reglerne
om kombineret udlejning kan anvendes.
8. LBF Orienterer nr. 808 – IT-platform om beboere i den almene boligsektor – nye
data
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Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1
Postboks 78
8600 Silkeborg

Afslag på prækvalifikation til støtte til Lupinvej (afdeling 20)
I henhold til almenboliglovens §91A og Landsbyggefondens regulativ
af 3. februar 2011 har fonden foretaget en gennemgang af den
fremsendte ansøgning om prækvalifikation til boligsocial indsats.
Fonden må på denne baggrund oplyse, at afdeling 20 ikke er
prækvalificeret til en boligsocial indsats.
Fondens sagsbehandling er baseret på:
1. En kvantitativ vurdering af det ansøgende boligområdes
beboersammensætning på grundlag af en beregningsmodel
baseret på socioøkonomiske nøgletal fra Danmarks
Statistik. I den kvantitative vurdering indgår tillige faktorer
som boligområdets størrelse, vurdering af budgetforslaget
sammenholdt med fondens samlede støttemuligheder.
2. En kvalitativ vurdering af det indsendte materiale særlig
med henblik på en vurdering af de påtænkte indsatser set i
relation til boligområdets problemstillinger og muligheden,
herunder ikke mindst den organisatoriske, for at
gennemføre den påtænkte indsats.
Der oprettes ikke en venteliste, hvorfor der ved en senere lejlighed
må indsendes en ny ansøgning, såfremt det vurderes, at forholdene
har ændret sig i en retning, der gør en ny ansøgning
hensigtsmæssig.
Det skal bemærkes, at dette afslag alene gælder ansøgning om
støtte til boligsocial indsats. Huslejestøtteansøgninger vil få en
særskilt tilbagemelding.
Ønskes der en uddybning af ovennævnte kan der rettes henvendelse
til fondens boligsociale funktion.
Kopi af dette brev er sendt til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter og Silkeborg Kommune
Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

14. maj 2014
Jnr: 101863
LBF 0225 020

Birger R. Kristensen

2

Jørgen Olsen

Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1
Postboks 78
8600 Silkeborg

Afslag på prækvalifikation til støtte til Lupinvej (afdeling 21)
I henhold til almenboliglovens §91A og Landsbyggefondens regulativ
af 3. februar 2011 har fonden foretaget en gennemgang af den
fremsendte ansøgning om prækvalifikation til boligsocial indsats.
Fonden må på denne baggrund oplyse, at afdeling 21 ikke er
prækvalificeret til en boligsocial indsats.
Fondens sagsbehandling er baseret på:
1. En kvantitativ vurdering af det ansøgende boligområdes
beboersammensætning på grundlag af en beregningsmodel
baseret på socioøkonomiske nøgletal fra Danmarks
Statistik. I den kvantitative vurdering indgår tillige faktorer
som boligområdets størrelse, vurdering af budgetforslaget
sammenholdt med fondens samlede støttemuligheder.
2. En kvalitativ vurdering af det indsendte materiale særlig
med henblik på en vurdering af de påtænkte indsatser set i
relation til boligområdets problemstillinger og muligheden,
herunder ikke mindst den organisatoriske, for at
gennemføre den påtænkte indsats.
Der oprettes ikke en venteliste, hvorfor der ved en senere lejlighed
må indsendes en ny ansøgning, såfremt det vurderes, at forholdene
har ændret sig i en retning, der gør en ny ansøgning
hensigtsmæssig.
Det skal bemærkes, at dette afslag alene gælder ansøgning om
støtte til boligsocial indsats. Huslejestøtteansøgninger vil få en
særskilt tilbagemelding.
Ønskes der en uddybning af ovennævnte kan der rettes henvendelse
til fondens boligsociale funktion.
Kopi af dette brev er sendt til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter og Silkeborg Kommune
Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

14. maj 2014
Jnr: 101864
LBF 0225 021

Birger R. Kristensen

2

Jørgen Olsen
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SV: Vedr.: SV: AB`s afd 20 og 21 - boligsocial helhedsplan - liste over udsatte
boligområder pr. 1. december 2018Jørgen Olsen til: rkr@ab-silkeborg.dk 01-03-2019
09:57
Fra: "Jørgen Olsen" <JO@lbf.dk>
Til: "rkr@ab-silkeborg.dk" <rkr@ab-silkeborg.dk>
Historik:Beskeden er besvaret.
Kære René
Vi har nu set på de 2 afdelinger på Arendalsvej (Afd. 20 og 21)
Hvis i havde søgt på de 2 afdelinger ville vi som det er tilfældet i den gældende helhedsplan, ikke have
medtaget afdelingerne med følgende begrundelse:
Afdelingerne ville ikke have været berettiget på baggrund af en kvantitativ vurdering af de ansøgende
afdelingers beboersammensætning vurderet på grundlag af en beregningsmodel baseret på
socialøkonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik.

Med venlig hilsen
Jørgen Olsen
Specialkonsulent
Boligsocial funktion
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2140
Email: JO@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: rkr@ab-silkeborg.dk <rkr@ab-silkeborg.dk>
Sendt: 28. februar 2019 11:36
Til: Jørgen Olsen <JO@lbf.dk>
Emne: Vedr.: SV: AB`s afd 20 og 21 - boligsocial helhedsplan - liste over udsatte boligområder
pr. 1. december 2018
Hej Jørgen

Hermed oplysninger i relation til de 2 afdelinger
BLF-boligorganisationsnr. 0225
BLF-afdelingsnr. 02000 og 02100
Umiddelbart er min opfattelse at forholdene ikke har ændret sig i forhold til de 2 afdelinger, hvilket er
udslagsgivende for, at vi vil ansøge ministeriet om en anden afgrænsning af området på Arendalsvej.

Med venlig hilsen
René K. Rasmussen
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19-03-2019
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Direktør
Direkte tlf. 8720 1918
Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1, Postbox 78, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 3788 - Fax. 8682 8836 - www.ab-silkeborg.dk

Fra:
"Jørgen Olsen" <JO@lbf.dk>
Til:
"rkr@ab-silkeborg.dk" <rkr@ab-silkeborg.dk>
Dato:
28-02-2019 11:27
Emne:
SV: AB`s afd 20 og 21 - boligsocial helhedsplan - liste over udsatte boligområder pr. 1. december 2018

Hej René
Jeg vil gerne se nærmere på de 2 afdelinger. Vi kan desværre ikke levere uddybende tal men alene
en vurdering af deres grad af belastning. For at kunne det har jeg brug for at du sender
afdelingernes lbf-numre. Vores vurdering er naturligvis ikke bindende; idet en evt. inddragelse af
afdelingerne i en ny boligsocial indsats beror på en række faktorer som ikke alene er statistisk
materiale.
Med venlig hilsen
Jørgen Olsen
Specialkonsulent
Boligsocial funktion
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2140
Email: JO@lbf.dk

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: rkr@absilkeborg.dk <rkr@absilkeborg.dk>
Sendt: 28. februar 2019 11:17
Til: Jørgen Olsen <JO@lbf.dk>
Cc: mia@helhedsplansilkeborg.dk; rjs@absilkeborg.dk
Emne: AB`s afd 20 og 21  boligsocial helhedsplan  liste over udsatte boligområder pr. 1.
december 2018
Hej Jørgen

I forbindelse med ansøgning (2013/2014) om støtte til den igangværende boligsociale
helhedsplan i Silkeborg, blev AB`s afd. 21 og 21 ikke prækvalificeret til en boligsocial
indsats.
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Fondens sagsbehandling blev dengang baseret på:
En kvantitativ vurdering af det ansøgende boligområdes beboersammensætning på
grundlag af en beregningsmodel
baseret på socialøkonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik. I den kvantitative
vurdering indgår tillige faktorer som
boligområdets størrelse, vurdering af budgetforslagetsammenholdt med fondens
samlede støttemuligheder.
2. En kvalitativ vurdering af det indsendte materiale særlig med henblik på en vurdering
af de påtænkte indsatser set i
relation til boligområdets problemstillinger og muligheden, herunder ikke mindst den
organisatoriske, for at
gennemføre den påtænkte indsats.
1.

Med baggrund i ovenstående er AB`s afd. 20 og 21 ikke tænkt ind i den nye ansøgning
om en forlængelse af den eksisterende helhedsplan, velvidende at tallene kan have
ændret sig.
I forbindelse med offentliggørelsen af liste over almene boligområder pr. 1. december
2018 indgår AB`s afd. 20 og 21 som en del af området på Arendalsvej.
Med bekendtgørelse BEK nr. 1365 af 29/11-2018 med tilhørende vejledning VEJ nr.
10030 af 29/11-2018 er der nu mulighed for afgrænsning og udvidelse af udsatte
boligområder, hvilket
jeg vil benytte mig af muligheden for i relation til de 2 afdelinger.
Som led i dette arbejde vil jeg høre om Fonden kan bidrage med nye tal og en ny
udtalelse i forhold til de 2 afdelinger.
Afd.
Kommunekode
Vejnavn
Husnr. fra
Husnr. til
20
740
Arendalsvej
301
421
21
740
Arendalsvej
302
422

Med venlig hilsen
René K. Rasmussen
Direktør
Direkte tlf. 8720 1918
Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1, Postbox 78, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 3788 - Fax. 8682 8836 - www.ab-silkeborg.dk
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Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1
Postboks 78
8600 Silkeborg

Tilsagn om tilskud til Boligsocial Helhedsplan Silkeborg i forbindelse med boligsocial indsats
Arbejdernes Byggeforening - 16
AAB Silkeborg - 18, Resedavej
AAB Silkeborg - 22, Arendalsvej
AAB Silkeborg - 25, Arendalsvej
På grundlag af helhedsplanen samt Silkeborg Kommunes godkendelse af 20. august 2019 i h.t. lov om almene boliger §91a og fondens
regulativ af 19. marts 2015 om tilskud til boligsocial indsats i udsatte
almene boligområder meddeles der tilsagn om tilskud til en boligsocial indsats i ovenstående almene boligafdelinger på i alt:
11.250.000 kr.
Til gennemførelse af den boligsociale indsats, og som forudsætning
for dette tilsagn har boligorganisationen sikret en lokal medfinansiering, der som minimum skal udgøre 25 % af den samlede projektsum. Der henvises til budgettet af 1. oktober 2019 som grundlag for
dette tilsagn, hvoraf fremgår en lokal medfinansiering på i alt:
5.220.000 kr.

Støtteudbetaling
Støtten udbetales i 16 lige portioner kvartalvist bagud i projektets
løbetid med første udbetaling ved udgangen af 4. kvartal 2019 og
sidste udbetaling ved udgangen af 3. kvartal 2023.
Idet første udbetaling af tilskud sker/er sket fra 4. kvartal 2019, vil
der fra fondens side ikke være krav om fremsendelse af revideret
reguleringskontoopgørelse for 2019 pr. 30. juni 2020. Reguleringskontoopgørelsen for 2019 kan således fremsendes samtidig med reguleringskontoopgørelsen for 2020. Såfremt denne mulighed ønskes
anvendt, skal fondens sagsbehandler kontaktes.

1. oktober 2019
Jnr: 104374
LBF 0225 016

Generelle betingelser
Følgende vilkår gælder som generelle tilsagnsbetingelser. Overholdes
disse ikke, vil det medføre, at støtteudbetalingerne stoppes.
1. Boligorganisationen skal ved den boligsociale projektleder deltage i erfaringsudveksling i regi af BoligsocialNet. Navn, stilling og kontaktoplysninger på ansatte skal løbende opdateres
i http://driftsstoette.lbf.dk.
2. Fonden har afsat midler til, at der skal foretages evaluering af
de gennemførte boligsociale indsatser. Det er derfor projekterne pålagt at bidrage til og indgå i denne evaluering. Yderligere skal eventuelle lokale evalueringsaktiviteter tilrettelægges således, at erfaringer og resultater herfra stilles til rådighed for evalueringen.
3. Støtten ydes på afdelingsniveau og regnskabsaflæggelse sker
principielt som en del af afdelingsregnskabet(-erne). Eventuelle differencebeløb i forhold til bevillingen redegøres der for
ved årlige reguleringskontoopgørelser, jf. ”Retningslinjer for
opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om
særlig driftsstøtte”. I den forbindelse skal det bemærkes, at
der vil ske tilbagehold i fondens støtteudbetalinger, såfremt
revisorpåtegnede reguleringskontoopgørelser ikke foreligger
rettidigt, hvilket vil sige senest 6 måneder efter kalenderårets
afslutning. Indberetning af årlige reguleringskontoopgørelser
sker digitalt via http://driftsstoette.lbf.dk.
4. Boligorganisationen skal ved hvert årsskifte i støtteperioden
fremsende
indberetningsskemaer
via
http://driftsstoette.lbf.dk. Herudover kan Landsbyggefonden til enhver tid rekvirere status på de lokale målinger, der er formuleret i den
strategiske samarbejdsaftale. Ligeledes kan Landsbyggefonden til enhver tid rekvirere de ajourførte delaftaler for de enkelte indsatsområder. Det påhviler de ansvarlige parter for
helhedsplanen, at der lokalt følges op på helhedsplanens målsætninger, samt at delaftalerne løbende opdateres i takt med,
at arbejdet udvikler sig.
5. Der gennemføres etårseftersyn af den boligsociale indsats
med det formål at skabe sikkerhed for, at indsatsen igangsættes effektivt og målrettet. Er den boligsociale indsats ikke
igangsat effektivt og målrettet, herunder organiseret med en
velfungerende bestyrelse, på tidspunktet for etårseftersynet,
vil Landsbyggefonden gå i dialog med ledelsen i helhedsplanerne om, at der iværksættes foranstaltninger, som kan rette
op på problemerne.
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6. Såfremt der gennemføres faglige arrangementer uden for landets grænser for lønnede medarbejdere, forudsættes disse
gennemført i yderst begrænset omfang og inden for et beskedent omkostningsniveau, hvor udgiften eksplicit er anført i det
godkendte budget. Det er for sådanne arrangementer, ligesom for faglige arrangementer inden for landets grænser, en
forudsætning, at der foreligger et solidt fagligt program for
hele arrangementet. Gennemføres en tur til udlandet for medarbejdere, er det således også helt afgørende, at destinationen for turen er yderst velbegrundet i forhold til det faglige
formål med turen. Deltagerkredsen skal være nøje overvejet i
forhold til det faglige indhold. Oversøiske studieture kan ikke
foretages for de i helhedsplanen afsatte midler.
7. Såfremt der gennemføres ture/udflugter for beboere, må disse kun finde sted inden for landets grænser. Ture/udflugter
skal være en del af et struktureret forløb for en veldefineret
og afgrænset gruppe beboere.
Det bemærkes, at bevillingen fra Landsbyggefonden er en bruttobevilling og ansvaret for eventuelle økonomiske forpligtigelser som følge af projektets gennemførelse alene påhviler boligorganisationen,
og at eventuelle udgifter hertil er indeholdt i bevillingen.
Det er tillige boligorganisationens ansvar, at projektet gennemføres
inden for den til enhver tid gældende lovgivning.
Kopi af dette tilsagnsbrev er sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen/Att.: Almene Boliger samt Silkeborg Kommune.
Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen
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Jørgen Olsen

NOTAT

Dato
J. nr.

Liste over almene boligområder pr. 1. december 2018, hvor reglerne
om kombineret udlejning kan anvendes.

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og
boligministeren en liste over de almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes. Efter udlejningsbekendtgørelsen skal offentliggørelsen ske hvert år den 1. december.
Efter loven kan reglerne om kombineret udlejning anvendes i boligområder
bestående af fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst
1.000 beboere, hvor mindst 40 pct. af beboerne mellem 18 – 64 år er uden for
arbejdsmarkedet. Hvis området har mindst 5.000 beboere, er det tilstrækkeligt, at mindst 30 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet.
Den nye liste pr. 1. december 2018 omfatter 45 boligområder mod 41 områder
sidste år. Der er 8 nye områder på listen, mens 4 områder er udgået i forhold til
sidste år.
Listen med boligområderne pr. 1. december 2018 er vist i tabel 1 nedenfor. Tabellen viser antal beboere og andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet i de
enkelte områder.
Tabel 2 viser de områder, der er udgået af listen i forhold til sidste år.
Bilag 1 viser de almene boligafdelinger, der indgår i boligområderne på listen.

1. december 2018
2018-6411

Tabel 1. Almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan
anvendes. Listen pr. 1. december 2018

Område

Kommune

Beboere pr.
1. jan. 2018

Beboere udenfor
arbejdsmarkedet
(2017, pct.)

Mjølnerparken

København

1.694

41,6

Stjernen

Frederiksberg

1.334

41,8

Nøjsomhed/Sydvej*

ny

Helsingør

1.088

43,0

Rønnebærparken/Æblehaven

Roskilde

1.461

41,0

Agervang

Holbæk

1.436

42,5

Ringparken, Slagelse

Slagelse

2.023

43,2

Næstved

1.010

42,0

Næstved

1.304

40,1

Lindholm

Guldborgsund

1.559

51,5

Højstrupvej-kvarteret

Odense

1.713

40,5

Solbakken mv.

Odense

1.324

43,6

Ejerslykke

Odense

1.193

42,0

Korsløkkeparken Øst

Odense

1.899

47,1

Odense

1.380

51,8

Vollsmose

Odense

7.763

52,2

Byparken/Skovparken

Svendborg

1.411

54,2

Kløvermarken/Hvedemarken mv.

Sønderborg

1.005

41,0

Sønderborg

1.317

48,2

Esbjerg

1.574

40,7

Stengårdsvej

Esbjerg

1.709

47,0

Hedelundgårdparken

Esbjerg

2.438

46,1

Korskærparken

Fredericia

1.913

43,2

Sønderbro

Horsens

1.367

44,0

Sundparken

Horsens

1.492

51,4

Munkebo

Kolding

1.476

42,9

Skovvejen/Skovparken

Kolding

2.326

41,5

Finlandsparken

Vejle

1.611

41,2

Sønderager/Brændegårdsparken

Herning

1.364

45,7

Holtbjerg

Herning

1.753

45,2

Hermann Stilings Vej m.fl.

Randers

1.047

46,9

Glarbjergvej-området

Randers

1.478

45,5

Gammel Jennumparken

Randers

1.320

49,7

Arendalsvej

Silkeborg

1.106

41,8

Silkeborg

1.882

42,7

Skanderborg

1.165

40,0

Håndværkerparken

Aarhus

1.242

42,3

Skådeparken/Nøddeskrænten m.fl. ny

Aarhus

1.033

40,5

Bispehaven

Aarhus

2.215

47,6

Aarhus

1.124

41,1

Vandtårnsparken mv.
Pilegården mv.

Kertemindevejkvarteret*

ny

ny

Nørager/Søstjernevej m.fl.
Præstebakken/Syrenparken

ny

Resedavej/Nørrevang II
Højvangen

Vejlby Vest

ny

ny
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Beboere pr.
1. jan. 2018

Beboere udenfor
arbejdsmarkedet
(2017, pct.)

Aarhus

1.442

41,6

Gellerupparken/Toveshøj

Aarhus

5.614

52,0

Havrevej

Thisted

1.180

43,1

Ellekonebakken

Viborg

1.056

54,6

Viborg

1.020

47,1

Aalborg

1.842

43,0

Område

Kommune

Skovgårdsparken

Houlkærvænget
Løvvangen

ny

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning.
Anm.: * Området Nøjsomhed/Sydvej var tidligere en del af Helsingør Syd. Området Kertemindevejkvarteret er nyt og var tidligere en del af Vollsmose.

Tabel 2. Områder udgået af listen pr. 1. december 2018
Område

Kommune

Beboere pr.
1. jan. 2018

Beboere udenfor
arbejdsmarkedet
(2017, pct.)

Motalavej
Dianavænget/Heliosvænget
Høje Kolstrup
Trekanten

Slagelse
Odense
Aabenraa
Holstebro

1.680
926
1.550
3.123

38,8
48,1
38,3
39,6

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning.
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Bilag 1. Liste over de boligafdelinger, der indgår i områderne på listen pr. 1. december 2018
Kommune

Boligområde

Boligorganisation

Afdeling

København

Mjølnerparken

Bo-Vita

270-0 Mjølnerparken

Frederiksberg

Stjernen

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Stjernen

Helsingør

Nøjsomhed/Sydvej

Boliggården

105, Nøjsomhed

Helsingør

Nøjsomhed/Sydvej

Boliggården

114, Sydvej

Roskilde

Rønnebærparken/Æblehaven

Boligselskabet Sjælland

35, Æblehaven

Roskilde

Rønnebærparken/Æblehaven

Boligselskabet Sjælland

235, Rønnebærparken

Holbæk

Agervang

Lejerbo, Holbæk

123-0, Havevang/Agervang

Holbæk

Agervang

Lejerbo, Holbæk

166-0, Agervang/Engvang

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Slagelse almennyttige Boligselskab

Schackenborgvænge

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

23

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

24

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

26

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

32

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

004, Vandtårnsparken

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

007, Primulagården

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

301, Vibegården

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

503, Tårnparken

Næstved

Pilegården mv

BoligNæstved

014, Pilegården 1

Næstved

Pilegården mv

BoligNæstved

015, Pilegården 2

Næstved

Pilegården mv

BoligNæstved

016, Pilegården 3

Næstved

Pilegården mv

BoligNæstved

021, Green Way

Næstved

Pilegården mv

BoligNæstved

022, Firkløver

Næstved

Pilegården mv

BoligNæstved

314, Skovburren

Næstved

Pilegården mv

Boligselskabet Trollebo

34/05, Kalbyrisparken

Næstved

Pilegården mv

Boligselskabet Trollebo

34/07, Skovburren

Næstved

Pilegården mv

Lejerbo, Næstved

182-1, Skovparken/Kastanievej

Guldborgsund

Lindholm

Nykøbing F. Boligselskab

9, Gedservej

Guldborgsund

Lindholm

Nykøbing F. Boligselskab

11, Lindevænget/Vendsysselvej

Guldborgsund

Lindholm

Nykøbing F. Boligselskab

31, Vendsysselvej

Guldborgsund

Lindholm

Boligselskabet Fjordparken

Lindeparken

Guldborgsund

Lindholm

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

09/25 Vendsysselvej m.fl..

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

001, Højstrupløkken

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

002, Uffesvej

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

006, Vermundsvej

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

007, Højstruphave

Odense

Højstrupvej-kvarteret

Fyns almennyttige Boligselskab

51 Højstrupparken

Odense

Højstrupvej-kvarteret

Odense Boligselskab

3, Skjoldsparken

Odense

Solbakken mv

CIVICA

304, Påskeløkken

Odense

Solbakken mv

CIVICA

311, Solbakken

Odense

Solbakken mv

Fyns almennyttige Boligselskab

61 Riisingsparken

Odense

Solbakken mv

Odense Boligselskab

2, Smedeløkken

Odense

Ejerslykke

CIVICA

310, Ejerslykke

Odense

Ejerslykke

CIVICA

320, Ejerslykke

Kommune

Boligområde

Boligorganisation

Afdeling

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns almennyttige Boligselskab

34 Korsløkkeparken F

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns almennyttige Boligselskab

35 Korsløkkeparken E

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns almennyttige Boligselskab

37 Korsløkkeparken G

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns almennyttige Boligselskab

40 Korsløkkeparken K

Odense

Kertemindevejkvarteret

CIVICA

015, Hybenhaven

Odense

Kertemindevejkvarteret

CIVICA

322, Slåenhaven

Odense

Kertemindevejkvarteret

Fyns almennyttige Boligselskab

17 Tjørnehaven

Odense

Vollsmose

CIVICA

013, Granparken

Odense

Vollsmose

CIVICA

014, Egeparken

Odense

Vollsmose

CIVICA

315, Lærkeparken

Odense

Vollsmose

CIVICA

318, Bøgeparken

Odense

Vollsmose

Fyns almennyttige Boligselskab

15 Fyrreparken

Odense

Vollsmose

Fyns almennyttige Boligselskab

16 Birkeparken

Svendborg

Byparken/Skovparken

Svendborg Andels-Boligforening

14, Skovparken

Sønderborg

Kløvermarken/Hvedemarken mv

Sønderborg Andelsboligforening

22, Kløver-& Hvedemarken

Sønderborg

Kløvermarken/Hvedemarken mv

Sønderborg Andelsboligforening

27, Primulavej

Sønderborg

Kløvermarken/Hvedemarken mv

Boligforeningen B42

15 - Sønderborg

Sønderborg

Nørager/Søstjernevej m.fl

Sønderborg Andelsboligforening

24, Søstjernevej m.fl.

Sønderborg

Nørager/Søstjernevej m.fl

Sønderborg Andelsboligforening

35, Nørager

Esbjerg

Præstebakken/Syrenparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

5, Præstebakken

Esbjerg

Præstebakken/Syrenparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

6, Tinghøjen

Esbjerg

Præstebakken/Syrenparken

Ungdomsbo

6, Syrenparken

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

8, Ringparken I

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

13, Ringparken II

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

14, Ringparken III + IV

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

18, Ringparken V

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

8, Hedegårdene

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

30, Kvaglundparken

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Arbejdernes Boligforening

22, Birkekrattet m.fl

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Boligforeningen Fremad

4, Hedelundsparken

Fredericia

Korskærparken

Boligkontoret Fredericia

214, Korskærparken

Fredericia

Korskærparken

Boligkontoret Fredericia

307, Korskærparken

Fredericia

Korskærparken

Boligkontoret Fredericia

405, Korskærparken

Fredericia

Korskærparken

boli.nu i Fredericia

10, Korskærparken

Fredericia

Korskærparken

boli.nu i Fredericia

11, Stendalparken

Horsens

Sønderbro

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

01 Sønderport

Horsens

Sønderbro

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

14 Axelborg

Horsens

Sønderbro

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Afd.01 Sønderbrogade mv.

Horsens

Sundparken

Andelsboligforeningen Odinsgaard

8

Kolding

Munkebo

Lejerbo, Kolding

101-0 Munkebo

Kolding

Skovvejen/Skovparken

Arbejdernes Andels-Boligforening

21

Kolding

Skovvejen/Skovparken

Boligselskabet Kolding

2

Vejle

Finlandsparken

Arbejdernes Andels-Boligforening

29, Finlandsparken

Herning

Sønderager/Brændegårdsparken

Boligselskabet Fruehøjgaard

90102, Brændgårdsparken

Herning

Sønderager/Brændegårdsparken

FællesBo

106, Sønderager

Herning

Holtbjerg

FællesBo

20, Knudsvej
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Kommune

Boligområde

Boligorganisation

Afdeling

Herning

Holtbjerg

FællesBo

21, Gormsvej

Herning

Holtbjerg

FællesBo

23, Gormsvej/Thyrasvej

Herning

Holtbjerg

FællesBo

24, Valdemarsvej/Thyrasvej

Herning

Holtbjerg

FællesBo

25, Valdemarsvej

Herning

Holtbjerg

Lejerbo, Herning

086-0, Valdemarsvej

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

6, Rosenvænget 1

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

7, Rosenvænget 2

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

9, Rosenvænget 3

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

11, Rosenvænget 4

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

13, Rosendal

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

15, Blok 1 og 2

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

16, Blok 3 og 4

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

17, Blok 5 og 6

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

18, Blok J

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

19, Østervænget 1

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

20, Østervænget 2

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

Møllevænget & Storgaarden

21, Blok 7 og 8

Randers

Glarbjergvej-området

A/B Gudenå

14, Hadsundvej/Falkevej

Randers

Glarbjergvej-området

Randers Boligforening af 1940

24

Randers

Glarbjergvej-området

Randers Boligforening af 1940

25

Randers

Glarbjergvej-området

Randers Boligforening af 1940

27

Randers

Glarbjergvej-området

Møllevænget & Storgaarden

24, Ungskuepladsen

Randers

Glarbjergvej-området

Møllevænget & Storgaarden

25, Blok A-G

Randers

Glarbjergvej-området

Møllevænget & Storgaarden

26, Blok H-J

Randers

Glarbjergvej-området

Møllevænget & Storgaarden

49 (8)

Randers

Glarbjergvej-området

Møllevænget & Storgaarden

50 (9)

Randers

Gammel Jennumparken

Møllevænget & Storgaarden

27, Gl. Jennumparken 1

Randers

Gammel Jennumparken

Møllevænget & Storgaarden

28, Gl. Jennumparken 2

Randers

Gammel Jennumparken

Møllevænget & Storgaarden

51 (10)

Randers

Gammel Jennumparken

Lejerbo, Randers

104, Husarvej

Silkeborg

Arendalsvej

Arbejdernes Byggeforening

20

Silkeborg

Arendalsvej

Arbejdernes Byggeforening

21

Silkeborg

Arendalsvej

AAB Silkeborg

22, Arendalsvej

Silkeborg

Arendalsvej

AAB Silkeborg

25, Arendalsvej

Silkeborg

Resedavej/Nørrevang II

Arbejdernes Byggeforening

16

Silkeborg

Resedavej/Nørrevang II

AAB Silkeborg

18, Resedavej

Skanderborg

Højvangen

Skanderborg Andelsboligforening

17, Chr. Koldsvej/Grundtvigsvej

Skanderborg

Højvangen

Midtjysk Boligselskab

65 - Skanderborg

Skanderborg

Højvangen

Midtjysk Boligselskab

39 - Skanderborg

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

040, Håndværkerparken 1

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

043, Håndværkerparken 2

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

045, Håndværkerparken 3

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

049, Håndværkerparken 4

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

053, Håndværkerparken 5

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

060, Håndværkerparken 6

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

066, Håndværkerparken 7
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Kommune

Boligområde

Boligorganisation

Afdeling

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

069, Håndværkerparken

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

077, Hvidmosegård

Aarhus

Skådeparken/Nøddeskrænten m.fl

Arbejdernes Andels Boligforening

52 Skådeparken

Aarhus

Skådeparken/Nøddeskrænten m.fl

Arbejdernes Andels Boligforening

53 Bushøjen

Aarhus

Skådeparken/Nøddeskrænten m.fl

Arbejdernes Andels Boligforening

56 Nøddeskrænten

Aarhus

Skådeparken/Nøddeskrænten m.fl

Arbejdernes Andels Boligforening

58 Roukær

Aarhus

Bispehaven

Østjysk Boligadministration

6, Bispehaven

Aarhus

Vejlby Vest

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

037, Vejlby Vest

Aarhus

Skovgårdsparken

Brabrand Boligforening

3, Skovgårdsparken

Aarhus

Skovgårdsparken

Arbejdernes Andels Boligforening

24 Skovgårdsparken

Aarhus

Gellerupparken/Toveshøj

Brabrand Boligforening

4, Gellerupparken

Aarhus

Gellerupparken/Toveshøj

Brabrand Boligforening

5, Toveshøj

Thisted

Havrevej

Thisted Bolig

4, Gl. Grønningen

Thisted

Havrevej

Thisted Bolig

6, Grønningen

Thisted

Havrevej

Thisted Bolig

7, Refsvej

Thisted

Havrevej

Thisted Bolig

8, Havrevej

Thisted

Havrevej

Lejerbo, Thisted

122-0

Viborg

Ellekonebakken

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

08, Ellekonebakken

Viborg

Houlkærvænget

Boligselskabet Viborg

12, Houlkærvænget

Aalborg

Løvvangen

Sundby-Hvorup Boligselskab

12, Løvvangen
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8(+9+10)

NOTAT

Dato
J. nr.

Liste over almene boligområder pr. 1. december 2019, hvor reglerne om
kombineret udlejning kan anvendes.

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør boligministeren en liste
over de almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes. Efter udlejningsbekendtgørelsen skal offentliggørelsen ske hvert år den
1. december.
Efter loven kan reglerne om kombineret udlejning anvendes i boligområder
bestående af fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst
1.000 beboere, hvor mindst 40 pct. af beboerne mellem 18 – 64 år er uden for
arbejdsmarkedet. Hvis området har mindst 5.000 beboere, er det tilstrækkeligt, at mindst 30 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet.
Den nye liste pr. 1. december 2019 omfatter 29 boligområder mod 45 områder
sidste år. Der er ingen nye områder på listen, mens 16 områder er udgået i forhold til sidste år.
Listen med boligområderne pr. 1. december 2019 er vist i tabel 1 nedenfor. Tabellen viser antal beboere og andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet i de
enkelte områder.
Tabel 2 viser de områder, der er udgået af listen i forhold til sidste år.
Bilag 1 viser de almene boligafdelinger, der indgår i boligområderne på listen.

1. december 2019

Tabel 1. Almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan
anvendes. Listen pr. 1. december 2019
Beboere pr.
1. jan. 2019

Beboere udenfor
arbejdsmarkedet
(2018, pct.)

Område

Kommune

Agervang

Holbæk

1.414

41,4

Ringparken, Slagelse

Slagelse

2.008

40,0

Vandtårnsparken mv

Næstved

1.031

41,1

Lindholm

Guldborgsund

1.527

47,0

Højstrupvej-kvarteret

Odense

1.522

40,6

Korsløkkeparken Øst

Odense

2.066

44,1

Kertemindevejkvarteret

Odense

1.385

49,1

Vollsmose

Odense

7.767

48,6

Byparken/Skovparken

Svendborg

1.422

49,4

Nørager/Søstjernevej m.fl

Sønderborg

1.327

42,9

Præstebakken/Syrenparken

Esbjerg

1.535

40,9

Stengårdsvej

Esbjerg

1.342

42,3

Hedelundgårdparken

Esbjerg

2.403

43,8

Sønderbro

Horsens

1.337

42,6

Sundparken

Horsens

1.506

48,1

Skovvejen/Skovparken

Kolding

2.289

40,1

Finlandsparken

Vejle

1.586

40,5

Sønderager/Brændegårdsparken

Herning

1.400

40,0

Hermann Stilings Vej m.fl

Randers

1.049

47,0

Glarbjergvej-området

Randers

1.505

45,6

Gammel Jennumparken

Randers

1.363

49,3

Resedavej/Nørrevang II

Silkeborg

1.876

40,0

Håndværkerparken

Aarhus

1.213

42,6

Bispehaven

Aarhus

2.237

42,4

Vejlby Vest

Aarhus

1.086

41,2

Gellerupparken/Toveshøj

Aarhus

5.191

49,1

Ellekonebakken

Viborg

1.053

49,6

Houlkærvænget

Viborg

1.063

43,5

Løvvangen

Aalborg

1.843

40,0

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning.
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Tabel 2. Områder udgået af listen pr. 1. december 2019
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Beboere udenfor
arbejdsmarkedet
(2018, pct.)

Område

Kommune

Beboere pr.
1. jan. 2019

Mjølnerparken

København

1.621

37,8

Stjernen

Frederiksberg

1.332

38,8

Nøjsomhed/Sydvej

Helsingør

1.084

39,9

Rønnebærparken/Æblehaven

Roskilde

1.475

38,8

Pilegården mv

Næstved

1.316

37,3

Solbakken mv

Odense

1.331

39,4

Ejerslykke

Odense

1.205

39,1

Kløvermarken/Hvedemarken mv

Sønderborg

1.027

38,9

Korskærparken

Fredericia

1.962

39,0

Munkebo

Kolding

1.465

39,5

Holtbjerg

Herning

1.753

38,5

Arendalsvej

Silkeborg

1.083

39,2

Højvangen

Skanderborg

1.133

37,3

Skådeparken/Nøddeskrænten m.fl

Aarhus

1.025

36,5

Skovgårdsparken

Aarhus

1.476

38,3

Havrevej

Thisted

1.201

38,6

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning.
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Kommune
Holbæk

Boligområde
Agervang

Boligorganisation
Lejerbo, Holbæk

Afdeling
123-0, Havevang/Agervang

Holbæk

Agervang

Lejerbo, Holbæk

166-0, Agervang/Engvang

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Slagelse almennyttige Boligselskab

Schackenborgvænge

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

23

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

24

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

26

Slagelse

Ringparken, Slagelse

Fællesorganisationens Boligforening

32

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

004, Vandtårnsparken

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

007, Primulagården

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

301, Vibegården

Næstved

Vandtårnsparken mv

BoligNæstved

503, Tårnparken

Guldborgsund Lindholm

Nykøbing F. Boligselskab

9, Gedservej

Guldborgsund Lindholm

Nykøbing F. Boligselskab

11, Lindevænget/Vendsysselvej

Guldborgsund Lindholm

Nykøbing F. Boligselskab

31, Vendsysselvej

Guldborgsund Lindholm

Boligselskabet Fjordparken

Lindeparken

Guldborgsund Lindholm

Boligselskabet Vendersbo

0925 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade/Kringelborg/Fromsgade

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

001, Højstrupløkken

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

002, Uffesvej

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

006, Vermundsvej

Odense

Højstrupvej-kvarteret

CIVICA

007, Højstruphave

Odense

Højstrupvej-kvarteret

Fyns Almennyttige Boligselskab

51 Højstrupparken

Odense

Højstrupvej-kvarteret

Odense Boligselskab

3, Skjoldsparken

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns Almennyttige Boligselskab

34 Korsløkkeparken F

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns Almennyttige Boligselskab

35 Korsløkkeparken E

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns Almennyttige Boligselskab

37 Korsløkkeparken G

Odense

Korsløkkeparken Øst

Fyns Almennyttige Boligselskab

40 Korsløkkeparken K

Odense

Kertemindevejkvarteret

CIVICA

015, Hybenhaven

Odense

Kertemindevejkvarteret

CIVICA

322, Slåenhaven

Odense

Kertemindevejkvarteret

Fyns Almennyttige Boligselskab

17 Tjørnehaven

Odense

Vollsmose

CIVICA

013, Granparken

Odense

Vollsmose

CIVICA

014, Egeparken

Odense

Vollsmose

CIVICA

315, Lærkeparken

Odense

Vollsmose

CIVICA

318, Bøgeparken

Odense

Vollsmose

Fyns Almennyttige Boligselskab

15 Fyrreparken

Odense

Vollsmose

Fyns Almennyttige Boligselskab

16 Birkeparken

Svendborg

Byparken/Skovparken

Svendborg Andels-Boligforening

14, Skovparken

Sønderborg

Nørager/Søstjernevej m.fl

Sønderborg Andelsboligforening

24, Søstjernevej/ Søgræsvej/ Koralvej/Konkylievej/Ringbakken

Sønderborg

Nørager/Søstjernevej m.fl

Sønderborg Andelsboligforening

35, Nørager

Esbjerg

Præstebakken/Syrenparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

5, Præstebakken

Esbjerg

Præstebakken/Syrenparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

6, Tinghøjen

Esbjerg

Præstebakken/Syrenparken

Ungdomsbo

6, Syrenparken

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

8, Ringparken I

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

13, Ringparken II

Esbjerg

Stengårdsvej

Ungdomsbo

14, Ringparken III + IV

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

8, Hedegårdene

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

30, Kvaglundparken

Esbjerg

Hedelundgårdparken

Arbejdernes Boligforening

22, Birkekrattet/Cederkrattet/Daddelkrattet
Side 5/6
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Horsens

Sønderbro

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

01 Sønderport

Horsens

Sønderbro

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

14 Axelborg

Horsens

Sønderbro

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Afd.01 Sønderbrogade, Absalonsgade,
Spedalsø Torv, Ægirsgade, Mimersgade

Horsens

Sundparken

Andelsboligforeningen Odinsgaard

8

Kolding

Skovvejen/Skovparken

Arbejdernes Andels-Boligforening

21

Kolding

Skovvejen/Skovparken

Boligselskabet Kolding

2

Vejle

Finlandsparken

Arbejdernes Andels-Boligforening

29, Finlandsparken

Herning

Sønderager/Brændegårdsparken Boligselskabet Fruehøjgaard

90102, Brændgårdsparken

Herning

Sønderager/Brændegårdsparken FællesBo

106, Sønderager

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

6, Rosenvænget 1

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

7, Rosenvænget 2

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

9, Rosenvænget 3

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

11, Rosenvænget 4

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

13, Rosendal

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

15, Blok 1 og 2

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

16, Blok 3 og 4

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

17, Blok 5 og 6

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

18, Blok J

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

19, Østervænget 1

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

20, Østervænget 2

Randers

Hermann Stilings Vej m.fl

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

21, Blok 7 og 8

Randers

Glarbjergvej-området

A/B Gudenå

14, Hadsundvej/Falkevej

Randers

Glarbjergvej-området

Randers Boligforening af 1940

24

Randers

Glarbjergvej-området

Randers Boligforening af 1940

25

Randers

Glarbjergvej-området

Randers Boligforening af 1940

27

Randers

Glarbjergvej-området

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

24, Ungskuepladsen

Randers

Glarbjergvej-området

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

25, Blok A-G

Randers

Glarbjergvej-området

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

26, Blok H-J

Randers

Glarbjergvej-området

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

49 (8)

Randers

Glarbjergvej-området

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

50 (9)

Randers

Gammel Jennumparken

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

27, Gl. Jennumparken 1

Randers

Gammel Jennumparken

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

28, Gl. Jennumparken 2

Randers

Gammel Jennumparken

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

51 (10)

Randers

Gammel Jennumparken

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

56, Møllehuset

Randers

Gammel Jennumparken

Lejerbo, Randers

104, Husarvej

Silkeborg

Resedavej/Nørrevang II

Arbejdernes Byggeforening

16

Silkeborg

Resedavej/Nørrevang II

AAB Silkeborg

18, Resedavej

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

040, Håndværkerparken 1

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

043, Håndværkerparken 2

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

045, Håndværkerparken 3

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

049, Håndværkerparken 4

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

053, Håndværkerparken 5

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

060, Håndværkerparken 6

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

066, Håndværkerparken 7

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

069, Håndværkerparken 8(+9+10)

Aarhus

Håndværkerparken

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

077, Hvidmosegård

Aarhus

Bispehaven

Østjysk Boligadministration

6, Bispehaven

Aarhus

Vejlby Vest

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus

037, Vejlby Vest

Aarhus

Gellerupparken/Toveshøj

Brabrand Boligforening

4, Gellerupparken

Aarhus

Gellerupparken/Toveshøj

Brabrand Boligforening

5, Toveshøj

Viborg

Ellekonebakken

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

08, Ellekonebakken

Viborg

Houlkærvænget

Boligselskabet Viborg

12, Houlkærvænget

Aalborg

Løvvangen

Sundby-Hvorup Boligselskab

12, Løvvangen
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9 Godkendelse af aftale om frikøb af
tilbagekøbsdeklaration for Spættevej 12, Silkeborg
9.1 - Bilag: Aftale underskrevet af AAB
DokumentID: 8405567

9 Godkendelse af aftale om frikøb af
tilbagekøbsdeklaration for Spættevej 12, Silkeborg
9.2 - Bilag: aftale om tilbagefaldsklausul - oprindelig
DokumentID: 8405577

A04435 skan06 09-01-2012 09:23 SEPBARCODE: OU207PM215

Mellem

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Og

Boligselskabernes Landsforening
og de almene boligorganisationer

nævnt i aftalens bilag 1.

er hermed indgået følgende

AFTALE

om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

1. Baggrund og formål
1.0
En række ejendomme, der blev solgt af Silkeborg Kommune til almene boligorganisationer til
boligb ggeri har tinglyst en tilbagekøbsdeklaration. Deklarationen giver kommunen ret til efter et
antal ar at overtage grunden til den oprindelige salgspris med tillæg af bygningernes værdi på
overtagelsesdagen, fastsat på baggrund af en uvildig vurdering. Kommunen vil kunne overtage
ejendommen i perioden fra 2059 til 2098.

1.1
Med denne aftale etableres der en samlet ordning for frikøb og aflysning af disse
tilbagekøbsdeklarationer mellem Silkeborg Kommune og de boligorganisationer, som er berørt af
tiIbagekøbsdeklarationer, og som er anført vedhæftede bilag 1.
i

Eventuelle senere konstaterede bollgorganisationer, som er berørt af tilbagekøbsdeklarationer, skal
behandles efter samme aftalemodel i dialog med den pågældende boligorganisation.
Aftalen er resultatet af drøftelser mellem Silkeborg Kommune og de berørte almene
boligorganisationer i kommunen samt Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden.

2. Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer
2.0
De ejendomme, der er omfattet af denne aftale, er foreløbigt opgjort bilag 2. Eventuelt senere
konstaterede ejendomme med tilbagekøbsdeklaration skal behandles efter denne aftalemodel
dialog med den pågældende boligorganisation.
i

I

2.1
enkelte ejendomme kan der være institutioner, der er etableret og drives under Silkeborg
Kommune, dels kommunale Institutioner og dels selvejende institutioner med driftsoverenskomst
med kommunen. De dele af ejendommen, som omfatter sådanne institutioner, indgår ikke
boligorganisationernes frikøb af tiIbagekøbsdeklarationer. Det forholder sig med disse, som anført
pkt. 4.
I

i

i
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2.2
Beregnet ud fra den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 og de beregningsprincipper, der ligger
til grund for den mellem Københavns Kommune og den almene sektor indgåede aftale af 22. marts
2000 (Københavnermodellen) udgør det samlede beløb for frikøb af alle tilbagekøbsdeklarationer
vedrørende de i bilag 2 nævnte ejendomme i alt 27,8 mio. kr.

Beregninger for de enkelte ejendomme fremgår af aftalens bilag 2.
Frikøbsbeløbet er beregnet som forskellen mellem den oprindelige salgspris for grunden og den pr.
1. oktober 2010 gældende offentlige grundværdivurdering tilbagediskonteret fra tilbagekøbsåret til
2011. Diskonteringsrenten er fastsat til 4 % p.a. Beløbet er herefter reduceret med 40 %.
I ovennævnte frikøbsbeløb skal fratrækkes et forholdsmæssigt beløb vedrørende de i pkt.2.1
nævnte institutioner. Beløbet udregnes efter de i pkt. 3.0 beskrevne beregningsregler.

3. Betaling og finansiering af frikøbsbeløb
3.0
Boligselskabernes Landsforening og de enkelte boligorganisationer drager omsorg for, at samtlige
berørte afdelinger frikøber deres ejendomme for tilbagekøbsdeklarationer i henhold til denne aftale
og senest 31. december 2011 betaler Silkeborg Kommune kontant det frikøbsbeløb, 90m fremgår af
bilag 2 med fradrag af det beregnede beløb for institutioner.

Frikøbet vedrørende den enkelte ejendom er opgjort ud fra den offentlige vurdering pr. 1. oktober
2010, som registreret ved denne aftales underskrift. En eventuel korrigeret vurdering skal lægges
til grund i de tilfælde, hvor vurderingen er påklaget inden denne aftales underskrift og har
resulteret en ændret offentlig vurdering.
i

Den endelige opgørelse af fradragsbeløbet for institutioner sker på basis af en nuværende
lejeindtægt for henholdsvis boligdelen og institutionsdelen, svarende til de principper for en
fordelingsnøgle, der anvendes ved de offentlige vurderinger. Frikøbsbeløbet reguleres ikke, selv om
den endelige matrikulære udskillelse og fastsættelse af de offentlige ejendomsvurderinger, der
derefter sker, måtte føre til et andet tal for frikøbsbeløbet end det tal, der er opgjort efter

foranstående principper.
3.1

Når den enkelte afdeling har betalt frikøbsbeløbet vedrørende sin ejendom sørger Silkeborg
Kommune for aflysning af de deklarationer m.v., som vedrører den frikøbte tilbagekøbsret.

3.2

Boligorganisationerne drager omsorg for, at afdelingerne om fornødent tilvejebringer de kontante
frikøbsbeløb ved optagelse af realkreditobligationslån med sikkerhed ejendommene.
i

Hvor den fornødne friværdi til låneoptagelse ikke er til stede stiller Silkeborg Kommune helt eller
delvis garanti for disse realkreditlån efter reglerne l lov om almene boliger og de i medfør heraf
udarbejdede bekendtgørelser, regler og regulativer.

Omkostningerne ved låneoptagelse afholdes af den enkelte boligorganisation/afdeling.
3.3
Til den del af ydelserne vedrørende realkreditlånene, der medfører en årlig lejeforhøjelse på mere
end 30 kr. pr. m2 yder Landsbyggefonden ydelsesstøtte henhold til regulativ om støtte til frikøb af
i
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hjemfaldsklausuler, godkendt den 3. oktober 2000 af by- og boligministeren i medfør af
lov om almene boliger m.v.

6,

§

98a, stk.

i

Landsbyggefonden yder herudover støtte i henhold til regulativet til de afdelinger, hvor
lejeforhøjelsen som følge af optagelse af realkreditlån til frikøbet, vil medføre så væsentlige
økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingernes videreførelse.
Landsbyggefondens støtte udgør den del af ydelsen på realkreditlånet, der efter det 3. år overstiger
en af fonden fastsat beboerbetaling.

Lejeforhøjelser i de enkelte afdelinger gennemføres gradvist over
støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler.

3

år henhold til regulativ om
i

Hver boligorganisation tilbagebetaler de beløb, som Landsbyggefonden har betalt som ydelsesstøtte
eller driftsbidrag efter denne aftale og regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler med
midler fra boligorganisationens dispositionsfond.

Silkeborg Kommune yder på sædvanlige vilkår boligsikring og boligydelse efter boligstøtteloven til
de enkelte lejere vedrørende de lejeforhøjelser, der gennemføres efter denne aftale. Staten
refunderer på sædvanlig vis Silkeborg Kommune en andel af udgifterne hertil.

4.

Institutioner

4.0
Som led denne aftale udskilles matrikulært de institutioner, der ikke indgår i et frikøb af de berørte
ejendomme.
i

Silkeborg Kommunes tilbagekøbsrettigheder fastholdes for så vidt angår disse
institutionsejendomme.
4.1

Fordelingstallene ved en ejerlejlighedsopdeling fastlægges ud fra en Iandinspektøropmåling af
institutionsandelen af byggeriet, mens der ved udstykning udstykkes det areal, der svarer til
institutionens hidtidige praktiske anvendelse, dog som udgangspunkt mindst det nødvendige areal
efter lovgivningen.
Eventuelle retningslinjer for en matrikulær udskillelse af institutionsejendomme fastlægges ved
nærmere aftale mellem Silkeborg Kommune og boligorganisationerne efter indstilling fra
Landsbyggefonden.
Alle udgifter ved den matrikulære udskillelse af institutionsejendomme afholdes af Silkeborg
Kommune.

Såfremt den matrikulære udskillelse af en institutionsejendom ikke er sket ved optagelse af
realkreditlån, påhviler det afdelingeon inden låneoptagelse at indhente Iångivers forhåndstilsagn til
relaksation af lanet, for sa vidt angar institutionsejendommen, ved den senere udskillelse.
5. Lovgrundlag
5.0
Lov om almene boliger m.v. med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Regulativ om støtte til
frikøb af hjemfaldsklausuler.
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6. Betingelser
6.0
Denne aftale er betinget af følgende: At Landsbyggefonden godkender fondens medvirken aftalen,
at samtlige boligorganisationers øverste organ tiltræder aftalen uden forbehold, og at Silkeborg
Byråd tiltræder aftalen uden forbehold.
i

Bilag 1: Boligorganisationer omfattet af denne aftale.
Bilag 2: Almene ejendomme med tilbagekøbsdeklarationer i Silkeborg Kommune og beregnede
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9 Godkendelse af aftale om frikøb af
tilbagekøbsdeklaration for Spættevej 12, Silkeborg
9.3 - Bilag: tilbagekøbsdeklaration
DokumentID: 8405576

13 Godkendelse af Sølyst Områdestudie og
indarbejdelse af 5 mio. kr. i anlægsbudget 2021 til
realisering af områdestudiet
13.1 - Bilag: SØLYST områdestudie
DokumentID: 8408701
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SØLYST områdestudie

SILKEBORG // April 2020

BAGGRUND & FORMÅL
BAGGRUNDEN FOR OMRÅDESTUDIET
I 2016 udviklede Kultur- og borgerservice en
halanalyse, der skabte overblik over idrættens
udvikling og kommunens eksisterende halfaciliteter. Én af anbefalingerne var at udvide Sølystskolen med en hal, da skolen og klubbens nuværende behov ikke kan opfyldes i de eksisterende
rammer.
Silkeborg Gymnastikforening, som holder til i
Sølystskolens nuværende sale og idrætshal, har
endvidere efterspurgt muligheden for etablering
af et springområde med springgrav i den nye hal.
Ifølge gymnastikforeningen er der et stort behov
for mere specialiserede gymnastikfaciliteter i Silkeborg Kommune, og halanalysen viser, at gymnastik er den mest hastigt voksende idrætsgren i
Danmark (se bilag 1, figur 2).

STRATEGISK FORANKRING
Områdestudiet tager udgangspunkt i Silkeborg
Kommunes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budgetaftale 2018
Halanalyse 2016
Friluftsstrategi
Ejendomsstrategi
En skole med færre stole
Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018-2030
Cykelhandlingsplan 2017
DGI og kommunens strategi ’Bevæg dig for livet’

“

Områdestudiet skal sikre
sammenhæng i bygningerne,
udearealerne og infrastrukturen.
Planen identificerer en række
finansierede og u-finansierede
delprojekter til politisk prioritering.

Byrådet har derfor bevilliget 10 mio. kr. til opførelse af ny hal ved Sølystskolen. Områdestudiet har til formål at undersøge, hvor den nye hal
bedst placeres samt hvilke konsekvenser, placeringen har for områdets øvrige funktioner. Disse
konsekvenser er for:
•
•
•
•

Parkering (bil/cykel)
Infrastruktur
Udendørs idrætsanlæg
Eksisterende hal og sale

Silkeborg Gymnastikforening har i samarbejde
med Laban Arkitekter udarbejdet et forlag til placering af den nye hal mellem den sydvendte sal
og idrætshallen. Denne placering er blevet undersøgt sammen med andre mulige halplaceringer i
dialog med områdets interessenter og kommunale fagfolk.
Områdestudiet skal sikre plads til udviklingen af
de offentlige institutioner og tilbud, der danner
ramme om et godt og aktivt liv på og omkring
Sølystskolen på tværs af brugergrupper. Realiseringen af områdestudiet kræver ikke ny lokalplan.
Projektområdets placering i Silkeborg
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BILAG 1 // HALANALYSE 2016 OM SØLYSTHALLEN
BILAG 2 // DELPROJEKTER UDFOLDET
BILAG 3 // BRUGERINVOLVERING

HVAD ER ET OMRÅDESTUDIE?
Vi igangsætter et områdestudie, når vi skal placere en kommunal bygning. Det betyder, at når
Silkeborg Kommune f.eks. skal bygge en ny hal,
en skole eller en daginstitution, så ’flyver vi op i
helikopteren’ og ser på området i sin helhed. Det
sker i samarbejde med de kommunale fagområder, som har aktiviteter i området og brugerne,
som kender til livet og dagligdagen lokalt. Formålet er at sikre synergi og sammenhæng i lokalområdet og i den kommunale bygningsmasse på
tværs af interessenter.

Det er ikke alle indsatser i den fælles plan, der er
finansierede, men områdestudiet sikrer dialog om
og mulighed for denne udvikling.
LÆSEVEJLEDNING
Områdestudiet består af tre dele. Først en beskrivelse af projektets baggrund og formål. Herefter
følger en kortlægning af området i dag, hvorefter selve områdestudiet – altså den fælles vision – præsenteres sammen med de indsatser, det
peger på. Til sidst præsenteres du for en række
bindinger til hver af de beskrevne indsatser.

Områdestudiet er en fælles vision for områdets
udvikling. Det kan betyde, at der skal laves konkrete indsatser, som ændrer på fx infrastruktur
eller boldbaner. Større ændringer vil ofte medføre
behov for en ny lokalplan.

Denne publikation er udarbejdet af Silkeborg Kommune.
Ophavsrettighederne til publikationen tilhører:
SILKEBORG KOMMUNE
Teknik- og Miljøafdelingen
Skoleafdelingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Ejendomsstaben
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sølystskolens placering i Silkeborg Kommune
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Skråfoto fra området, set mod nordøst

PROJEKTOMRÅDET I DAG
GRAN ALLE
Herfra er der adgang til Sølystskolen, hal/sale
og klubben. Der er lavet trafiksikkerhedsforanstaltninger i form af to fartbump og et fodgængerfelt. Sidstnævnte er placeret mellem den såkaldte ”krokodille sø” og skolens hovedindgang
for en direkte forbindelse mellem skole og det
grønne område overfor skolen. Der er fortov
langs Gran Alle men ingen cykelsti. Ofte holder
der biler langs vejen, fordi der ikke er plads til
at parkere på skolens parkeringsplads om eftermiddagen, hvilket skaber dårlige oversigtsforhold.
PARKERINGSPLADSEN
Parkeringsarealet udgør 2.500 m² inkl. kiss
& ride. Selve parkeringspladsen rummer 92
p-pladser, hvilket ikke er nok til at dække skolens, klubbens og fritidsbrugernes behov. Kiss&ride’en fungerer ikke optimalt, da bilister ofte
parkerer og stopper flowet. Bagvedholdende
biler forsøger at bakke ud for at komme væk
til skade for trafiksikkerheden. I morgentimerne og om eftermiddagen er der pres på parkeringsarealet. Ind- og udkørslen er smal, så det
er vanskeligt for to eller flere biler at passere
hinanden. Den nordlige del af parkeringsarealet
ved klubben bruges af skolebusserne som skifteplads, hvilket optager arealet om morgenen
inden skolestart. Cykelparkering sker nær skolens hovedindgang og er overdækket, hvilket
fungerer godt.
SØLYST SKOLE
Skolen er sammenhængende, så man kan gå
tørskoet rundt – også mellem skole, idrætshallen og salene. Skolen rummer i dag 700 elever.
Det er ikke muligt at samle alle elever ét sted på
skolen. Svalegangen mellem skole og sale fremstår slidt men er i bygningsmæssig udmærket
stand.
SØLYSTSKOLENS IDRÆTSHAL OG SALE
Idrætshallen måler 15x29 meter og rummer en
scene. Hallen har tilknyttet et større omklædningsrum, der sjældent bliver brugt og træn-

ger til renovering. De to sale, der omtales som
drenge- (syd) og pigesalen (nord), har ligeledes tilknyttet omklædningsrum. Salenes omklædningsrum er renoveret i 2004 og fremstår
pæne. Hal og sale er i bygningsmæssig udmærket stand men fremstår visuelt lettere slidte. De
forbindes af en svalegang, hvorfra man kan tilgå flere depotrum. Det giver mulighed for at opbevare redskaber for flere brugergrupper, men
rummene er så små, at det er svært at få store
redskaber som gymnastikmadrasser, store bolde mv. låst inde. Det er endvidere besværligt at
fragte redskaber ind og ud af depotrummende
grundet dørenes mål.

Interessenter i området

Sølystskolen

Silkeborg
Gymnastikforening

Arabisk
Forening

Alderslyst
gymnastikforening

Klubben

BOLDBANEN
11-mandsbanen nord for klubben bliver brugt
af skole, klub og fritidsbrugere. Før klubben
blev placeret, lå der en 5-mandsbane syd for
11-mandsbanen. Den er ude af funktion grundet klubbyggeriet og skal genetableres, medmindre området kan bruges til andre aktiviteter
på tværs af klub og skole.
KLUBBEN
Ungdomsskolens klub er opført som en permanent pavillon, der er åben fra kl. 16-21 i hverdagene og om søndagen. Placeringen har til formål at skabe synergi mellem skole og hal/sale.
Sport er en vigtig motivationsfaktor for at komme i klubben. Det er derfor afgørende, at de
unge kan få haltider og udvikle nye fællesskaber
i nærhed til - og forlængelse af klubmiljøet.
GENERELT FOR OMRÅDET
Der er behov for at sikre mere parkeringsplads
men også mere indbydende udeområder omkring klubben. Det er uhensigtsmæssigt, at
cyklister fra cykelstien parallelt med Lavendelvej skal syd om klubben for at komme hen til
skolen. Fodgængere stikker igennem et hul i
træerne fra cykelstien mellem klubben og fodboldbanen eller hen over selve boldbanen og
laver spor, hvilket er uhensigtsmæssigt. Det er
et ønske at denne forbindelse udvides til en regulær cykel/gangsti.
5 / 7

Eksisterende forhold i projektområdet // Ortofoto forår 2018

OMRÅDESTUDIET
Sale
Der er afsat midler til vedligehold af
de eksisterende sale. Beløbet omfatter renovering af nordsalen, udskiftning af vinduer og sålbænke i begge
sale samt omfugning og efterisolering.
Der er behov for men ikke afsat midler til renovering af sydsalen og udskiftning af glaspartier i glasgangen.
Begge sale bibeholder deres nuværende funktion.

Rekreativt område
Klubben og Sølystskolen bruger boldbanen og vil gerne udvide med flere
rekreative faciliteter. Området bag
klubben skal gerne fremstå åbent
og indbydende, så det ikke bliver et
skummelt eller hengemt område. Det
er fordelagtigt, hvis det ikke er muligt
at køre hurtigt ind -og ud af p-arealets vestlige del, men at det belagte
område i stedet kan bruges til fritidsaktiviteter, når færre biler holder parkeret.
Ved at skabe faciliteter for mange
brugergrupper, kan området tiltrække forældre, søskende og fritidsbrugere, der styrker fællesskabet i
området og styrker opbakningen til
klubaktiviteterne for de unge.

?

Signatur

Ny hal/eksisterende hal
Sølysthallen bygges sammen med
den eksisterende hal. Flydende vægge mellem de to haller muliggør at
skabe én stor sal og samle alle skolens elever, ligesom fritidsbrugerne
kan bruge hallerne hver for sig.
Den eksisterende hal’s omklædningsrum renoveres og benyttes til begge
haller.
Det er muligt at lave depotrum, som
kan tilgås udefra med bil og herved
lette transport af redskaber mv.
Signatur

Signatur

Parkeringsområde og kiss & ride:
Parkeringsområdet udvides med 100
p-pladser til i alt 200 p-pladser. Herudover får kiss & ride ideelt set egen
ind- og udkørsel samt holdeplads til
udstigning, så flowet af biler opretholdes samme med trafiksikkerheden.
Affaldshåndtering og vareindlevering
skal også kunne håndteres i den nye
infrastruktur til skolen.
Området udvides fra 2.500 m² inkl.
kiss & ride til 6.000 m² inkl. kiss &
ride. Den vestlige del af p-arealet
skal støtte op om klubbens aktiviteter, når der ikke holder biler, ved fx at
fungere som rulle/skateområde eller
lign.

?

?
Delvist
finasieret

Fuldt
finasieret

?

Ikke
finasieret

Signatur
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INTENTIONER & BINDINGER
NY HAL/EKSISTERENDE HAL
•

Hallen bygges sammen med den eksisterende

REKREATIVT OMRÅDE
•

hal.
•
•

•

hele familien.

Hallen har flydende vægge, så hele skolen kan

•

Området åbnes op og gøres ’gennemsigtigt’.

samles.

•

Der laves faciliteter, som understøtter de unges

Hallen er en dynamisk multihal med mulighed
for udvalgte klassiske sportsaktiviteter.

•

Der etableres faciliteter til ophold og aktivitet for

3 VIGTIGSTE POINTER
Her fremgår interessenternes vigtigste ønsker
for områdestudiet. For yderligere information
om interessenternes input, ønsker og inddragelse se bilag 2 – Delprojekter udfoldet og bilag
3 – brugerinvolvering.

fællesskaber på tværs af brugere.
•

Det rekreative område får en naturlig

Der etableres depotrum som kan tilgås udefra

sammenhæng med belægningen på

med bil.

parkeringspladsen, fx i form af rullefaciliteter,

Det eksisterende omklædningsrum renoveres og

som bruges når p-pladsen er tom.

Sølystskolen

opdeles i flere afdelinger.

1. Sammenhæng med de andre sale
og hallen
2. Springområdet realiseres
3. Etablering af depotrum

SALE
PARKERINGSOMRÅDE OG KISS & RIDE
•
•

Der etableres kiss & ride med holdeplads, så

•

Det planlagte vedligehold af salene gennemføres.

•

Renovering af sydsalen og glashallen

trafikken ikke stoppes.

gennemføres i samme ombæring som det

Kiss & ride og parkeringsområdet får egen

planlagte vedligehold.

Silkeborg
Gymnastikforening
1. Egnet/passende plads
2. At hallen er sikker for de små børn
3. Passer til forskellige aldersgrupper

ind- og udkørsel af hensyn til trafikflow.
•

Der etableres 100 nye p-pladser til hallen.

•

Parkeringsområdet begrænses mest muligt bag
klubben.

•

Arabisk
Forening

P-arealet foran klubben gøres i videst muligt
omfang brugbart til rulle/fritidsaktiviteter, som
kan bruges, når der ingen biler er.

•

Der etableres en cykel/gangsti fra cykelstien
parallelt med Lavendelvej ind til haller og sale.

•

1. Sammenhæng mellem sale og
skolen
2. Flydende vægge mellem ny sal og
de øvrige sale
3. Tilpasning af infrastruktur og parkering til eksisterende og kommende
behov

Alderslyst
gymnastikforening

Affaldshåndtering og vareindlevering tænkes ind
i adgangen til skolen.

7 / 7

Klubben

1. Halkapaciteten øges i hele byen
2. Gymnastikken bliver set, det er en
gymnastikhal!
3. Gerne mere samarbejde mellem
foreningerne

1. Vi skal have haltider
2. Etablering af udendørs fysiske
rammer, der skaber aktivitets- og opholdsmuligheder på tværs af familier,
unge og øvrige tilhørsforhold
3. Mangfoldighed i området
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BILAG 1
HALANALYSE 2016 SØLYSTHALLEN
Følgende er et uddrag af halanalysen 2016 udviklet af Kultur- og borgerserviceafdelingen.
Uddraget omhandler udelukkende den del af analysen, der behandler Sølysthallen.

Konklusioner og forslag til strategi vedrørende fremtidige faciliteter
Ud fra ovenstående halanalyse gives her et bud på en fremtidig anlægsstrategi for fremtidig
udbygning på idrætshalområdet indenfor et tidsperspektiv på ca. 8 år.
De kommende faciliteter skal kunne honorere en eventuel befolkningstilvækst, udviklingen i
idrætsvanerne på både skole- og fritidsområdet samt inkludere et eventuelt efterslæb på de
udvalgte lokaliteter samt foreningers satsninger på eliteidræt.
Alle de udvalgte lokaliteter i denne halanalyse råder i dag allerede over en eller flere
idrætshaller med dimensioner på mindst 20 x 40 meter – standard håndboldbanestørrelse. Det
har derfor været nærliggende at analysere og konkludere på, hvilken størrelse idrætshal, de
aktuelle haludbygningsønsker og -behov for mere kapacitet kan imødekommes af.
Det er en del af denne analyses konklusion, at det for alle lokaliteters vedkommende vil være
muligt at imødekomme nuværende og kommende behov for indendørs idrætsfaciliteter ved at
opføre idrætshaller, der ikke har den ovenstående fulde dimension.
Konklusionen har baggrund i de muligheder, der vil være for at flytte nuværende aktiviteter fra
den nuværende primære idrætshal over i en ny, mindre idrætshal. Herved frigøres kapacitet
og der kan foretages en hensigtsmæssig fordeling af de enkelte idrætsdiscipliner i forhold til
pladskrav mv. Herunder også muligheden for at ”hjemtage” nogle af de aktiviteter, der nu er
placeret i de af foreningerne oplyste sekundære idrætshaller, til primærhallen.
Konklusionen har baggrund i den idrætsvaneudvikling, der er foregået over de sidste 15 år,
der ses af analysens figur 2. Her ses tilbagegang for de idrætter, der traditionelt benytter en
”20 x 40 – hal” og fremgang for gymnastik-aktiviteter.
En strategi byggende på ovenstående konklusion vil muliggøre en imødekommelse af
behovene på et øget antal af analysens udvalgte lokaliteter ud fra en given anlægssum i
kommunens budget.
De gennemførte interviews med idrætsforeningerne viser en klar tendens, når det handler om
de funktioner, de mener, en ny idrætsfacilitet skal have. De mener her, at det – udover ”mere
halgulv” - er vigtigt, at der i en ny sammenhæng også etableres fællesområder, så
idrætsfaciliteten i højere grad kan være mødestedet i lokalmiljøet. Dette indhold bør derfor så
vidt det er muligt overvejes og inddrages i budgetlægningen for de enkelte projekter.
Ud fra den samlede analyse og oplysninger om forventet demografiudvikling,
foreningsudvikling og nuværende foreningsstørrelser og befolkningstæthed pr. hal kan der
forudses behov for en udvidet kapacitet på følgende lokaliteter i prioriteret rækkefølge:
1. Lokalitet: Gødvad

På næsten alle af analysens parametre udviser lokaliteten Gødvad det største efterslæb,
største antal nuværende brugere pr. nuværende halkapacitet samt forventede vækst i
befolkningsudviklingen.
2. Lokalitet: Alderslyst
Denne anbefaling har baggrund i den store vækst på gymnastik- og fitnessområdet. Silkeborg
Kommune har i dag kun de intensivt benyttede springfaciliteter i Silkeborg Sportscenter. De
gymnastikforeninger, der har aktiviteter i Alderslyst tiltrækker deltagere fra hele Silkeborg.
Udvidelse af faciliteten på Sølystskolen vil således ikke kun dække behov i Alderslyst, men
imødekomme et efterslæb på dette område.
3. Lokaliteterne: Funder, Hvinningdal og Buskelund
Disse lokaliteter vurderes til at have tilsvarende facilitetsbehov, når der tages hensyn til alle de
i analysen inkluderede parametre.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen, juni 2016

Udviklingen på landsplan i antallet af medlemmer samt andre
tendenser i idrætsvaneudviklingen

Figur 2: Udviklingen i idrættens medlemstal 2001-2015
Kilde: http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#DIF's medlemstal

Kvalitative interviews med idrætsforeninger på udvalgte lokaliteter
Dette afsnit af halanalysen består af interviews af de idrætsforeninger, der benytter den
nuværende halkapacitet på de valgte lokaliteter. Heri indgår f.eks. foreningernes historie,
nuværende situation og evt. fremtidsplaner, der kan underbygge et fremtidigt behovsbillede.
Lokalitet: Alderslyst
Silkeborg Gymnastikforening (SG)
Silkeborg Gymnastikforening har et ønske om at anlægge en gymnastikhal med
springfaciliteter beliggende i umiddelbar nærhed af Sølystskolen på Gran Allé midt i Silkeborg.

Følgende analyse af foreningens motivation bag ønsket om en ny gymnastikhal er
fremkommet på baggrund af et kvalitativt interview med SGs formand, Inger Nielsen, der er
fungerende formand på 13. år og medlem af SG på 45. år.
Analysen fokuserer på foreningens baggrund, udvikling og udfordringer, på foreningens fremtid
med og uden en ny halfacilitet samt på foreningens motivation bag ønsket om en ny
halfacilitet.
Foreningens baggrund
Silkeborg Gymnastikforening (SG) er en af Silkeborg Kommunes største og ældste
gymnastikforeninger med oprettelse i 1920. I foråret 2016 har foreningen 1051 aktive
medlemmer rangerende fra to-års alderen til seniorer på over 80 år og fordelt på 53 hold.
Langt de fleste af holdene er klassiske gymnastikdiscipliner som rytme-, spring- og akrobatisk
gymnastik, men SG udbyder også gå-, løbe-, motions- og volleyballhold.
SG har sit naturlige udgangspunkt på Sølystskolen i Silkeborg, hvor de både bruger hal og
gymnastiksal. Det er på Sølystskolen, at langt de fleste af SGs redskaber er placeret og
opmagasineret, og det er på Sølystskolen, at SG har haft sine aktiviteter i længst tid. I
indeværende sæson har SG dog aktiviteter i flere haller og sale rundt i Silkeborg udover på
Sølystskolen: i Sydbyhallerne, i Langsøskolens gymnastiksal, i Langsøhallen, i Gl. Nordre
Skoles gymnastiksale, i Hvinningdalskolens aflastningsrum og i Balleskolens gymnastiksal.
Foreningens udvikling
SG er en forening, der har udviklet sig til at favne både bredden og eliten indenfor gymnastik,
siger Inger Nielsen. SG har derfor både breddehold til børn og voksne, men også mere elitære
konkurrencehold.
SG oplever stor efterspørgsel på foreningens tarzanhold og far/mor/børn-gymnastikhold. På
begge hold er der venteliste for at komme med. Tarzanholdene, som er hold til drenge i
alderen 4-6 år, er særligt populære, fortæller Inger Nielsen, da mange silkeborgensiske skoler
og daginstitutioner opfordrer indskolingsbørn og børnehavebørn til at starte på holdet på grund
af den motoriske læring, de kan opnå.
Inger Nielsen fortæller, at SG har lukket et hold med damegymnastik, men at
medlemsudviklingen i SG er stabil.
Ifølge Inger Nielsen er det er heller ikke blandt børnene og de helt unge eller blandt de voksne
og ældre, at gymnastikken har ændret sig markant. Det er i stedet målgruppen med
teenagerne og de unge voksne, der udvikler sig mest inden for gymnastikken, siger hun.
Som Inger Nielsen beskriver det, vil børn og unge i dag udfordres mere end tidligere, når de
går til gymnastik. Det være sig vildere og mere udfordrende spring og udfoldelsesmuligheder,
som i første omgang presser SGs nuværende faciliteter, redskaber og instruktører. Og
derigennem også presser foreningens økonomi, når den hver sæson skal indkøbe airtracks og
andre nye redskaber og rekvisitter for mere end 80.000 kr. pr sæson, fortæller Inger Nielsen.
Og det er et pres, der i anden omgang ifølge Inger Nielsen medvirker til at skabe et stort
frafald af unge mellem 17-25 år. Ud af foreningens 1051 medlemmer har man i øjeblikket kun
25 medlemmer i den aldersgruppe, fortæller hun. SG har ellers en rød tråd i sine tilbud helt fra
holdene til de yngste børn og op til holdene til de unge i 14-15 års alderen. Men derefter

opleves frafaldet, som følge Inger Nielsen skyldes den væsentligste årsag, at SG ikke i sine
nuværende rammer kan tilbyde de unge den træning og de aktiviteter, som de efterspørger.
Og det er en generel tendens i dagens gymnastik-Danmark, siger Inger Nielsen, at teenagere
og unge voksne enten stopper og finder en anden idræt, hvis halfaciliteterne og
gymnastikredskaberne ikke er gode nok, eller skifter til en gymnastikforening, som har de
rette faciliteter og redskaber. Som Inger Nielsen beskriver det, taber silkeborgensiske
gymnastikforeninger mange teenagere og unge medlemmer til foreninger i Herning eller
Viborg, hvor facilitetsudbuddet står mål med de unges ønsker.
Foreningens udfordringer
SG står ifølge Inger Nielsen med flere store udfordringer. En væsentlig udfordring er det store
frafald af unge foreningsaktive i alderen 17-25 år på grund af uinteressante faciliteter. Mange
af SGs unge medlemmer tager på efterskole og oplever meget bedre faciliteter og forhold der,
end de er vant til, hvorfor de efterfølgende ikke vil tilbage til de sure måtter og airtracks på
Sølystskolen, siger hun.
Inger Nielsen vurderer, at det kun er 3 % eller færre af de gymnaster, som tager på
efterskole, der kommer tilbage til SG, når de er hjemme fra skolen igen. Og så er det
udelukkende på grund af ”ånden” og tilhørsforholdet til SG, og ikke på grund af faciliteterne, at
de kommer tilbage, forklarer hun.
Inger Nielsen fortæller også, at SG har en udfordring med redskabsopbevaringen på
Sølystskolen, da opbevaringskapaciteten er begrænset og samtidig utidssvarende. Mange af
SGs redskaber er for nuværende spredt ud over fire rum på Sølystskolen.
Inger Nielsen savner derfor et sted, hvor foreningen kan have alle sine redskaber låst inde, så
instruktørerne ikke skal ind i fire forskellige rum rundt på Sølystskolen for at finde de
redskaber, som skal bruges til træningen. Samtidig er der ifølge Inger Nielsen store
økonomiske udfordringer ved den nuværende ordning med redskaberne. Dørene på
Sølystskolen er så små, fortæller hun, at redskaberne ikke kan komme ud af rummene. Ofte
må instruktørerne derfor skille redskaberne af, hvilket påfører redskaber og rekvisitter en del
slitage, inden de kan tages ud og bruges i træningen. Selv skolens plint, siger hun, skal skilles
ad for at komme ud af dørene i opbevaringsrummet.
Grundet den begrænsede opbevaringsplads til foreningens udstyr står nogle måtter permanent
spændt fast og opbevaret inde i hallen. Og det har også en økonomisk konsekvens, når
skolens klasser benytter redskaberne til leg, siger hun. Senest har SG, fortæller Inger Nielsen,
ofret 18.000 kr. på en ny måtte, der har stået fremme i hallen, som er gået i stykker på grund
af elevernes leg på den.
En tredje udfordring er ifølge Inger Nielsen, at foreningen grundet sin størrelse har aktiviteter
på en del adresser i Silkeborg. Men redskaberne kan ikke følge med rundt, og samtidig presses
SG af aktiviteter fra andre foreninger, som også har til huse i de samme haller og sale. Og når
SG samtidig oplever aflysninger i nogle af skolehallerne på grund af skoleaktiviteter, presser
ønsket om en ny gymnastikhal sig på, fortæller Inger Nielsen. Håbet er, at en gymnastikhal på
Sølystskolen kan afhjælpe mange af ovennævnte udfordringer, siger hun.

Foreningens ønske om en gymnastikhal
Inger Nielsen forklarer, at SGs ønske er at anlægge en decideret gymnastikhal indeholdende
nedgravede trampoliner og springgrave, men som samtidig også har plads til rytmegymnastik.
Med en gymnastikhal på Sølystskolen er Inger Nielsen sikker på, at mange af SGs og andre
gymnastikforeninger i Silkeborg Kommunes udfordringer kan løses, da man med bedre
gymnastik- og springfaciliteter kan tilbyde foreningens unge tidssvarende og spændende
aktivitetstilbud.
Samtidig er det SGs forhåbning, at hallen kan være til at skabe et samarbejde mellem
foreningen og idrætsklasserne på Sølystskolen. Som Inger Nielsen forklarer, tager
idrætsklasserne i dag op i Sportscenteret på Århusbakken for at dyrke gymnastik og spring. Og
i det hele taget er det Inger Nielsens håb, at hallen kan skabe et større samarbejde med andre
gymnastikforeninger og idrætsgrene som atletik, motion og lignende, hvilket medvirker til at
styrke det samlede idrætsliv i kommunen.
Desuden fortæller hun, at man med en gymnastikhal har mulighed for at samle alle
foreningens redskaber ét sted i ét rum med tilkørselsmulighed, så foreningen nemt kan losse
redskaber og rekvisitter over i en bil i forhold til at fragte dem til stævner udenbys.
SG vil ikke have problemer med at fylde en mulig ny gymnastikhal ud, siger Inger Nielsen.
Hendes vurdering er, at flere af foreningens hold kan flyttes over i hallen, og sammen med, at
SG formentlig kan oprette nye hold, og at andre gymnastik- og idrætsforeninger vil bruge
hallen, kommer den ikke til at stå tom, mener hun.
Og ifølge Inger Nielsen behøver Silkeborg Kommune ikke at være bange for, at en
gymnastikhal betyder, at andre kommunale haller affolkes. Hun er sikker på, at der er
foreninger nok, der gerne vil benytte de ledige haltider rundt omkring, som en ny
gymnastikhal vil afføde.
Foreningen uden gymnastikhal
Det er ikke Inger Nielsens vurdering, at SG må dreje nøglen og lukke foreningen, hvis
gymnastikhallen ikke bliver en realitet. Men det vil uden tvivl give nogle begrænsninger på
foreningens udviklingsmuligheder og særligt overfor målgruppen med de 17-25 årige, fortæller
hun.
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BILAG 2 ll
DELPROJEKTERNE UDFOLDET

SALE
Nord- og sydsalene er opført i 1964 og
fremstår i bygningsmæssig udmærket stand.
Der er afsat midler til vedligehold bestående
af renovering af nordsalen, udskiftning af
vinduer og sålbænke i begge sale samt
omfugning og efterisolering.
Rent visuelt fremstår salene og glasgangen,
der forbinder dem med skolen og
idrætshallen, noget slidt.

Ét af de mange depotrum.

Brugen af salene

Salene benyttes flittigt af
foreningerne og Sølystskolen. Der
er tilknyttet et omklædnings- og
baderum til hver sal, som er
renoverede i 2014.
Herudover er der en del mindre
depotrum, som er fordelt mellem
foreningerne og skolen. Det er en
udfordring for især
Gymnastikforeningerne at flytte
redskaber frem og tilbage, da de er
store og ikke kan komme igennem
døråbningerne ind til salene.
Herved opbevares større redskaber
så som springmadrasser og
gummibolde ofte i salene, hvor de
benyttes af alle brugergrupper og
bliver unødigt slidt. Der er behov
for bedre opbevaring.

Sydsalen også kaldet drengesalen.

Nordsalen/pigesalens omklædningsrum.

NY HAL/EKSISTERENDE HAL
Den eksisterende idrætshal er fra
1969 og i bygningsmæssig udmærket
stand. Den fremstår visuelt slidt.

Idrætshallens omklædningsrum.

Brugen af idrætshallen
Den eksisterende hal benyttes
ligesom salene flittigt af brugerne
i området.
Hallen er tilknyttet ét stort og
sjældent benyttet
omklædningsrum, der fremstår
slidt og uhensigtsmæssigt
udnyttet.
Herudover findes en scene i
hallen, der bruges af skolen, som
også har et stort ønske om at
kunne samle alle skolens elever ét
sted.
Dette vil være muligt, hvis den
nye hal bygges sammen med den
eksisterende ved at lave flydende
vægge. Herved kan hallerne
stadig bruges hver for sig.

Døren til nordsalen.
Indgangspartiet til idrætshal og sale.
Idrætshallen og
salene fremstår
slidte men er i
bygningsmæssig
udmærket stand.

Håndtag til depot.

Sti fra skolegården langs nordsalen.

Ny hal
Der er afsat 10 mio. kr. til opførelse af
en ny hal i Sølyst.
Der er et stort behov for flere m2
halgulv, idet skolen igennem flere år
har oplevet et øget kapacitetsbehov.
Dette bliver ikke mindre af, at
Ungdomsskolens klub er flyttet ind i
området fra en lokalitet, hvor klubben
havde sin egen hal. Haltider og
nærheden mellem skole- og fritidsliv er
afgørende for, at de unge mennesker
får et fællesskab at mødes om.
Silkeborg Gymnastikforening har et
ønske om et aflåseligt springområde i
hallen, hvilket vil blive behandlet ifm.
halbyggeriets idé og programudvalg
ligesom evt. implementering af
‘halkonceptet’; en genkendelig
indretning på tværs af kommunens
haller.

Pladsen hvor den nye hal indtænkes.

Det er endvidere vigtigt for
gymnastikforeningerne, at der kommer
et depotrum med adgangsmuligheder,
så det er lettere at tilgå redskaber uden
at forstyrre halbrugerne. Ved at sikre
adgang til depotrummet med en bil,
lettes transporten af
gymnastikredskaber mellem flere haller
i kommunen.

PARKERING OG KISS&RIDE
Sammenbygning af hallerne muliggør, at op til 1.000 personer kan samles jf.
brandmyndighederne. Dette kræver, at der opføres 100 nye p-pladser jf. p-normen. Den
nye hal kan ikke opføres uden at der etableres det godkendte antal p-pladser.

Der er i forvejen et stort pres på parkeringsområdet omkring Sølystskolen, som også
betjener idrætshal, sale og klubben. Særligt er der udfordringer i morgen- og
eftermiddagstimerne, hvor skolebørn bringes og hentes.
Den eksisterende kiss&ride fungerer dårligt, da flere parkerer i den. Trafiksikkerheden
ind- og ud på Gran Allé er mangelfuld, og parkeringsbehovet for stort ift. eksisterende ppladser. Kiss&ride bør gentænkes sammen med vareindlevering og renovation.

Sølystskolen, hal, sale og klub’s p-område.

P-pladsen set fra den nye halplacering.

Det er i dag muligt at køre ind til
klubben og holde tæt på bygningen.
Dette er uhensigtsmæssigt, eftersom
personalet har oplevet episoder, hvor
bilister har generet de unge, men
hurtigt kan tilgå – og forlade pladsen
igen.
Parkeringsområdet skal indrettes, så
det er sværere at køre hurtigt ind- og
ud ved klubben, og gerne så det er
muligt at dobbeltudnytte
parkeringsområdet ved klubben til
rulleaktiviteter, når der er færre biler
efter endt skoledag.
Det rekreative område rundt om
klubben bør tænkes sammen med
dobbeltprogrammeringen af ppladsen, så det hårde underlag og de
grønne faciliteter går hånd i hånd.

Der er allerede i dag stort pres på p-arealet.

REKREATIVT OMRÅDE
Formål
Sølystskolen og Ungdomsklubben har
et fælles mål om at skabe et område
omkring klubben, hvor det er trygt at
være, og som er et attraktivt uderum
for et tværsnit af de unge fra området.

Formålet er at etablere et rekreativt
område med fokus på forebyggelse.
Målet er, at området anvendes af unge
såvel som hele familier, når klubben
ikke har åbent. Det rekreative område
skal skabe relationer og fællesskaber på
tværs af generationer og kultur.

Indsatsen er u-fiansieret og søges
realiseret på tværs af klub og skole.

Klubben er i dag omgivet af jordvolde.

Det er afgørende, at de unge inddrages i
udviklingen af områdets indhold, således at
der etableres et naturligt ejerskab.
Klubben er central, fordi der efter skoletid
kan etableres aktiviteter, dyrkes
fritidsinteresser og plantes nye spirer, som
peger ud i verden og ind fx et foreningsliv.

Indhold
Området skal opleves som trygt for alle
familier, så incitamentet for at sende de
unge i klubben højnes. Ved at stille
aktiviteter, som også forældrene kan byde
ind på, til rådighed – eksempelvis i form af
udeværksteder, bålpladser mm., skabes
fundamentet for de unge menneskers
kloge valg.
Placeringen tæt på det øvrige foreningsliv
kan danne grobund for at en gruppe unge
kan finde vej ind i et fritidsliv, som de ikke
på nuværende tidspunkt frekventerer.
En gruppe borgere i området omkring
Resedavej og Lupinvej har ikke tradition
for at flytte sig væk fra blokkene. Målet er,
at de også skal opleve værdien af andre
fællesskaber.

Fodboldbanen benyttes af skole, klub
og fritidsbrugere.
11-mandsbanen bibeholdes
Ved at binde det grønne område,
klubben, fodboldbanen og
asfaltbelægningen sammen, så det
kommer til at skabe et
sammenhængende areal, sikres
fællesskabets rammer på tværs af
brugergrupper.
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BILAG 3 lll BRUGERINVOLVERING
FORMÅL OG INTERESSENTER
For at sikre størst mulig værdi med områdestudiet, er det
essentielt at inddrage lokal viden om brugen af området i dag
og ønsker til fremtidig udvikling. Derfor har følgende lokale
interessentgrupper bidraget til udviklingen af områdestudiet:
•

Sølystskolens bestyrelse

•

Silkeborg Gymnastikforening

•

Arabisk forening

•

Alderslyst Gymnastikforening

•

Ungdomsskolen/klubben/helhedsplanen

Følgende interessenter er blevet orienteret om områdestudiet
og haft mulighed for at komme med input, hvilket særligt Elite
Silkeborg, der har elever på Sølystskolen, har gjort:
•

Elite Silkeborg

•

Alderslyst-Sølyst Lokalråd

•

Ejendomsstabens interne teams

•

Grundejerforeningen

•

Lærere på skolen

•

Daginstitutionerne

•

S.I.F

DIALOGMØDER
Interessenterne har gennem en række dialogmøder, gennemført som semi-strukturerede interviews, været med til at kortlægge
funktioner, styrker og udfordringer i området. Til brug ved dialogmøderne var der udarbejdet et kortmateriale i A3-format, som
indeholdt oversigtskort med angivelse af projektområdet samt de vigtigste sted- og vejnavne i projektområdet. Desuden var
medbragt tuscher, hvor respondenten kunne markere placeringer og vigtige/ønskede sammenhænge i området mv.
Efter hvert dialogmøde er der udarbejdet en kort skriftlig opsamling, som er godkendt af de enkelte interessenter. De tre vigtigste
pointer fra mødet er afslutningsvist opsummeret og vises på områdestudiets side 6. under ’Intentioner og bindinger’.
På de følgende sider finder du kortoversigten fra dialogmøderne.
ORIENTERING AF INTERESSENTER
Inden den politiske behandling af områdestudiet er interessenterne blevet præsenteret for områdestudiet. Grundet covid-19 er det
sket ved at områdestudiet er udsendt til kommentering i stedet for på et planlagt orienteringsmøde. Formålet var at give alle
mulighed for at stille spørgsmål til områdestudiet samt kommentere på den endelige arealreservation.

13 Godkendelse af Sølyst Områdestudie og
indarbejdelse af 5 mio. kr. i anlægsbudget 2021 til
realisering af områdestudiet
13.5 - Bilag: Realiseringsnotat
DokumentID: 8409889

Realiseringsnotat for Sølyst Områdestudie
Følgende er en prioriteret oversigt over de delprojekter, der er identificeret i Sølyst Områdestudie. Delprojekterne er
både finansierede og u-finansierede. De finansierede delprojekters budget fremgår med grøn under ‘finansiering’ og de
u-finansierede delprojekters anlægsoverslag fremgår med rødt.
Alle tal er kvalificerede overslag. Den samlede sum for realisering af områdestudiet er ca. 18,5 mio. kr.
Delprojekt

Projektejer/
Kontaktperson

Tidsplan Prioritet Kommentar
1-3

Finansiering

1. Ny hal/
eksisterende hal

Kultur- og
Borgerservice i
samarbejde med
Ejendomme

20212022

1

Ny hal bygges sammen med
eksisterende hal.

10 mio. kr.

2. Parkeringsområde
med kiss&ride

Kultur- og
Borgerservice i
samarbejde med
Ejendomme

20212022

1

Skal etableres før hallen kan
opføres.

4,5 mio. kr.

3. Rekreativt område Skoleafdelingen v.
2021Lars Buchholt og
Karina Corneliussen

1

Det rekreative område tænkes
sammen med p-området, der
dobbeltprogrammeres til rul mv.

0,5 mio. kr.

4. Sale

2

Der er afsat 2,04 mio. kr. til
vedligehold af nordsal mv.

2,04 mio. kr.

Ejendomme v.
Mikkel Tolstrup

2020

15 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Ans Sejlklub
15.1 - Bilag: Skabelon for ansgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter_250917 (2)
DokumentID: 8311317

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger
Ans Sejlklub v. Kristian Graugaard
tlf.2040 9940
mail: kgraugaard@live.dk
Projektets navn
Ans Sejlklub; ombygning af opholdsrum og ajourføre bygningen med de nye
standarder for effektiv isolering
Formål med projektet
Klublokalerne i Ans Sejlklub er i meget dårlig stand. Der er kun støbt
fundament under en lille del af soklerne. En del af vægfundamentet er på
bjælker der hviler på lecablokke, og gulvpladerne er i direkte kontakt med
jorden, og der er en del råd i disse bjælker og gulvplader.
Vi er nu nået i mål med byggeriets fase 1 og 3, der omhandlede køkken og
toiletombygningen. Fase 2 omhandler således en total renovering af selve
klublokalerne, og bringe lokalerne i overensstemmelse med de
byggestandarder og isoleringskrav der er gældende på området, og som
tilgodeser klimadebatten. Lokalet skal opvarmes ved brug af varmepumpe.

Skriv navn, tlf. og mail
på ansøger
Skriv projektets navn

Beskriv formålet med
projektet, herunder
særligt, hvordan
projektet bidrager til at
styrke det lokale
initiativ og fællesskab.
Det bemærkes, at
formålet skal ligge
inden for det, som
kommunen lovligt må
støtte.

Klubben har 130 medlemmer incl. støttemedlemmer
Lokal forankring og opbakning
Arealerne bliver flittigt benyttet af sejlklubbens medlemmer og andre fra
lokalområdet, som gerne vil nyde synet af naturen.
Ans Marina ligger naturligt ved Ans Søbred med fugleudsigtsbro, kanoplads
og badestrand.
Området bevares uforandret tilgængeligt for områdets borgere og turister,
som ofte gør brug af klubbens borde og bænke, og nyder havnemiljøet.
Det nye initiativ med Tange Sø Solbåd styrker aktiviteterne i området.
I vinterhalvåret er de offentlige toiletter aflåste. Der vil i et vist omfang, i
nævnte periode, være mulighed for benytte klubbens toiletter når
medlemmer af Ans Sejlklub er til stede i klubhuset.
Byggeriet vil blive udført med hjælp fra klubbens medlemmer. Naturligvis
bortset fra installationer der kræver autorisation.

[Midler fra puljen gives
til projekter, som
styrker lokale
fællesskaber. Det er
derfor afgørende, at
ansøger kan
dokumentere lokal
forankring og
opbakning til projektet.
Den lokale forankring
og opbakning kan
bestå i
støtteerklæringer,
tilsagn om økonomisk
bidrag eller om frivillig
arbejdskraft m.v.]

Ansøgningsbeløb
Ans Sejlklub ansøger om kr. 194.986,50
Beløbets størrelse skal ses i sammenhæng med byggeriets budget for fase 2,
men ethvert tilskudsbeløb er velkommen!
Anlæggets samlede budget
Byggeriets fase 2 omhandlende renovering af eksisterende klubhus er nu
budgetteret

[Angiv i kr., hvilket
beløb der søger om
inkl. moms.]

Budget for projektets fase 2

[Der skal angives et
overordnet budget for
anlægsprojektet.
Budgettet skal vise,
hvilke udgifter der er
til projektet samt,
hvordan projektet skal
finansieres.

Sokkel og gulv
Byggematerialer XL- byg
El +belysning
Maler
Varmepumpe
Rullegardiner
Døre og vinduer
Tagpap
Baluster v. handikaprampe
I alt

kr. 26.263,00
- 62.991,00
- 10.000,00
- 10.000,00
- 11.545,00
8.500,00
- 23.687,50
- 27.000,00
- 15.000,00
- 194.986,50

[Angiv det samlede
anlægsbudget i kr.
inkl. moms.]

Det skal præciseres,
hvordan ansøger vil
finde
egenfinansieringen.
Proces for ansøgning til

Ans Sejlklub har gennem opsparing i perioden fra 2018 til 2020 oparbejdet
en økonomi der tillader at gennemføre igangsætning af projektet.
Egenfinansieringen udgør kr.
Havnerenoveringspulje :
kr. 75.825,00
Midler fra driftregnskab:
kr. 146.482,00
Ans Sejlklub har til dette byggeri ikke ansøgt om tilskud, når der ses bort fra
denne ansøgning, da der sidste gang vi ansøgte forskellige fonde og firmaer
fik afslag
Silkeborg kommune
Ans Borgerforening

kr. 194.986,50
kr.
1.000,00

relevante fonde (fx
tidsfrister og krav) og
indhentning af
sponsorater m.v. skal
fremgå.
Egenfinansieringen
skal minimum udgøre
50 % af
anlægsbudgettet.
Budgettet kan evt.
vedlægges i særskilt
dokument].

Ejerforhold
Arealerne er ejet af Gudenåcentralen og stillet frit til rådighed for Ans
Sejlklub
Ans Sejlklub har råderet over anlægget

Er projektet placeret
på ansøges egen grund
eller evt. delvist på
kommunens eller
andres grund?
Hvem ejer anlægget
efter etablering?]

Drift af anlægget
Ans Sejlklub er ansvarlig for drift og vedligehold

[Redegør for, hvem
der har ansvaret for
driften af anlægget
efter etablering. Hvis
anlægget ikke
udelukkende ligger på
ansøgers egen grund
vil dette kræve
yderligere afklaring.]

Myndighedsmæssige forhold og godkendelser
Ans sejlklub er beliggende på Søgade 27
Matrikel 16a Ans By, Grønbæk
Byggetilladelse og godkendelser er givet af Silkeborg Kommune d. 8. juni
2017
Sagsnummer:EJD-2016-03062
Ejendomsnummer:32318

[Et evt. tilsagn om
økonomisk støtte fra
puljen til
medfinansiering er ikke
det samme som en
myndighedsmæssig
godkendelse af
projektet.
Byggetilladelse mv.
skal søges særskilt.
Hvis der er særlige
myndighedsmæssige
forhold forbundet med
projektet, skal dette
angives i
ansøgningen.]

Lokaletilskud
Der er ikke lokaletilskud

Hvis ansøger får
lokaletilskud fra
Silkeborg Kommune til
nuværende lokaler,
skal det angives.
Hvis etableringen af
dette projekt kan
medføre ændringer i
lokaletilskuddet (fx i
form af ansøgning om
yderligere tilskud ved
udbygning el.lign.) skal
dette angives.]

Momsregistrering
Ans Sejlklub er ikke momsregistreret,

[Angiv om ansøger er
100 %

CVR register 33894007

momsregistreret eller
om det konkrete
byggeprojekt
momsregistreret.]

16 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Resenbro Tennisklub
16.1 - Bilag: Samlede bilag Resenbro Tennisklub
DokumentID: 8358695

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Resenbro Tennis Klub

Projektets navn

Nyt underlag (kunstgræs) på to tennisbaner, samt etablering af
belysning på minimum den ene af banerne, samt flytbar slåmur

Formål med projektet

Projektet skulle gerne resultere i at vi fortsat kan tilbyde tennis på
forsvarlige baner i Resenbro, samt øge klubbens medlemstal.
Dette også gerne på tennisbaner, hvor der er lys på minimum en af
banerne for at kunne forlænge spilletiden om aftenen i
yderperioderne (maj/juni og august/september hovedsagelig), og
hvor det også er muligt at træne/øve på en slåmur.
Resenbro Tennisklub er den østligste klub i Silkeborg kommune og
dækker ud over Resenbro, områderne Voel, Linå og Gjern, og det
omkring liggende opland.
Ved etablering af anlægget for 32 år siden var den forventede levetid
20 år. Vi har passet og plejet banerne på bedst mulig måde gennem
årerne, men belægningen er nu blevet meget slidt, således at en
udskiftning af hele underlaget er absolut nødvendigt, hvis det forsat
skal være forsvarligt at spille tennis, og hvis vi skal fastholde de
nuværende medlemmer samt have mulighed for at erhverve nye.
Sker der ikke en udskiftning indenfor det næste års tid eller to, er
banerne desværre i sådan en forfatning, at anlægget desværre nok
må lukkes ned.

Lokal forankring og opbakning

Tennisklubben er lokalt beliggende meget tæt på Resenbro Skole og
har flere gange gennemført skoleforløb med nogle af klasserne på
Resenbro Skole, samt Voel Skole. Skolefritidsordningen på Resenbro
Skole, har også gennem årerne brugt tennisanlægget som en
aktivitet, og idrætslærerne har haft lånt tennisbanerne som en
idrætsaktivitet.
Tennis Klubben er selvstændig, og således ikke en del af Resenbro
Idrætsforening, men alligevel samarbejder vi med Idrætsforeningen,
og afholder f.eks. åbne baner ifm. aktiviteter i Idrætsforeningen.
Banerne er billige i drift, bl.a. pga kunstgræsset, og fordi der altid
har været en stor opbakning blandt medlemmerne til banepleje mv.
Udover selve tennisanlægget forefindes der et lille klublokale i træ
som klubben selv har bygget, tillige med en stålcontainer til
opbevaring af bolde, ketcher og boldmaskiner.
Trods klubbens billige økonomi med mulighed for opsparing må vi
desværre erkende at vi ikke kan komme i mål alene.
Klubben vægter rigtig meget fællesskabet i klubben med
træningssamlinger, klubturneringer og fællesspisninger mv.
Klubben har en vision om at satse på 50+ medlemmerne, for tennis
er en sport, som kan dyrkes langt op i livet. Klubbens ældste
medlem er over 80 år, og mange ældre har god mulighed for at
benytte anlægget i formiddagstimerne.

Ansøgningsbeløb

240.000 kr.

Anlæggets samlede budget

500.000 kr.

1

Budget for projektet

Se særskilt dokument
Egenfinansieringen (de resterende 260.000 kr.) vil ske med klubbens
egne opsparede midler, samt nye lokale virksomhedssponsorater

Ejerforhold

Anlægget er placeret på kommunes grund.
Resenbro Tennis Klub vil fortsat eje anlægget efter etableringen af
ny belægning.

Drift af anlægget

Driften af anlægget vil efter etablering af ny banebelægning fortsat
være Resenbro Tennis Klub.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

I og med at det er udskiftning af underlag, der er der i forvejen,
tænker vi ikke det kræver yderligere byggetilladelse. Dog måske en
afklaring af ”lejeforholdet” idet det er kommunens jorde anlægget er
beliggende på.

Lokaletilskud

Klubben modtaget IKKE lokaletilskud. Klubben modtager alene
medlemstilskud til medlemmer under 25 år. Pr. 31.12.2019 havde
klubben 11 medlemmer under 25 år.

Momsregistrering

Ansøger er IKKE momsregistret og byggeprojektet mener vi heller
ikke kan momsregistreres.

2

VEDTÆGTER FOR RESENBRO TENNIS KLUB
p. 1.

Klubbens navn er RESENBRO TENNIS KLUB, og er hjemmehørende i Resenbro,

Silkeborg Kommune.

p. 2.

Klubbens formål er at øge og formidle interessen for tennissporten i Resenbro og omegn. Dette skal ske med
klubbens egne baner som hjemsted og både gennem sportsligt og socialt samvær.

p. 3.

Enhver person som vil indordne sig under den i klubben ønskede ånd og tone, kan optages som aktivt eller passivt
medlem. Optagelsen sker ved henvendelse til et at bestyrelsens medlemmer. Vedkommende er medlem, når
hun/han har betalt første kontingent.

p. 4.

Bestyrelsen kan fastsætte et “loft” for medlemstallet.

p. 5.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra deltagelse og medlemskab i klubben, hvis medlemmet har begået groft
brud på de almindelige regler. Udelukkelse kan dog først gælde til den nærmest følgende generalforsamling, der
tager endeligt stilling til udelukkelsen.

p. 6.

Klubben er p.t. tilsluttet DTF og DGI.

p. 7.

3

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste
halvdel af marts måned, og varsles via e-mail og på byportalen (www.resenbro-by.dk), senest 14 dage før
generalforsamlingen.

p. 8.

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen, og såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent årligt kontingent,
kan denne udelukkes fra aktivt deltagelse.

p. 9.

Forslag til dagsorden ved ordinær generalforsamling udover den som fremgår af vedtægterne, skal være
bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

6. Behandling af indkomne forslag.

p. 10.

Alle, som er over 16 år og har været medlem i det afsluttende regnskabsår i mindst en måned, har stemmeret ved
generalforsamlingen.

p. 11.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 2 i lige år og 2 i ulige år.

4

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
Desuden vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten må gerne deltage ved bestyrelsesmøderne, (uden
stemmeret).
Dirigenten afgør stemmemetoden, der dog skal foregå skriftligt, såfremt 1 medlem kræver det.
Et medlem kan kun stemme personligt. Suppleanten involveres i tilfælde af stemmelighed (stemmeret).
Revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

p. 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt halvdelen af klubbens
stemmeberettigede stiller krav herom. Denne skal afholdes senest en måned efter kravet er stillet.

p. 13.

Bestyrelsen er klubbens ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Denne fastsætter selv sin forretningsorden
og er pligtig til bogføring af foreningens ejendele m.v.

p. 14.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskabet og status forelægges på den ordinære
generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Revisorerne har til enhver
tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

p. 15.

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen, mens alle andre afgørelser træffes
ved et simpelt flertal.

p. 16.

I tilfælde af klubbens opløsning, som kun kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, tilfalder en
eventuel formue, ungdomsarbejde i Resenbro.

p. 17.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen i
forbindelse med oprettelse af check- eller girokonto.

5

Ved optagelse af lån og ved salg/pansætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

Disse love og vedtægter træder i kraft pr. 12/11 1987.

Er ændret ved generalforsamling den 18/3 1992, 20/3 2001, 26/3 2002, 27/3 2004, 15/3 2017

9/3 2019

6

Resenbro Tennis Klub.
19.10.2019

Oplæg til budget-nye baner
Udskiftning banebeklædning(2 stk.):
Overslag/tilbud
demont hegn+genmontage
demont ekst tæpper(eget arbejde?)
tæpper til genbrug
kørsel mv
Div. eget arbejde
belysning-1 bane(realiseret i Bjerringbro)
Slåmur(flytbar)
diverse(8 %)
I alt incl moms

325000
10000
10000
15000
5000
35000
85000
20000
35000
540000

bemærk.
indhenter konkrete tilbud fra 2-3 lev.
? Krav fra lev.
transport mv.-eget arbejde
( kr. 1200/Ton)
? Eget arbejde

sekretær Erik Dalgas, RTK

7

17 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Sejs-Svejbæk IF
17.1 - Bilag: Samlede bilag Sejs-Svejbæk IF
DokumentID: 8358946

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Sejs-Svejbæk Idrætsforening
ved formand Mikkel Tholstrup Dahlqvist
Tlf.: +45 2015 7076
mikkel@midah.dk

Projektets navn
Udvidelse af kultur- og idrætsfaciliteterne i Sejs-Svejbæk
Formål med projektet

Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF) er en forening i vækst. Siden
2012 har foreningen oplevet en medlemstilgang på godt 50 procent
og tæller i dag godt 2.400 medlemmer fordelt på ni aktive
afdelinger. Dermed er SSIF på alle måder hjertet i det lokale
kultur- og fritidsliv. Den voldsomme medlemsfremgang har dog for
alvor sat byens idrætsfaciliteter under pres. Vi kan ikke igangsætte
nye aktiviteter, vi må sige nej til medlemmer, træninger må aflyses
for at give plads til, at turneringskampe kan afvikles, og vi kan i det
hele taget ikke tilbyde vores frivillige ledere hverken træningstider
eller faciliteter, som står mål med den indsats, som de gør for
foreningsidrætten i vores lokalsamfund. SSIF ønsker at udvide
kultur- og idrætsfaciliteterne i Sejs-Svejbæk, så vi kan sikre, at så
mange børn og voksne som muligt, kan indgå i det fællesskab, som
idrætsforeningen skaber, og dyrke så meget idræt som muligt.
SSIF ønsker at:
1. etablere en ekstra kunstgræsbane (8-mandsbane) i
forbindelse med anlæggelsen af en kommunal
kunstgræsbane (11-mandsbane)
2. etablere 400-500 tilskuerpladser i den kommende
kommunale hal 2, så vi sikrer, at der er plads til byens
borgere i forbindelse med større kultur- og
idrætsbegivenheder.
3. etablere en multihal med plads til springfaciliteter, tennis,
badminton, volleyball mm.
4. etablere fællesarealer med eksempelvis mødelokaler, café,
opholdsrum mm. i forbindelse med den kommunale hal 2.
Faciliteterne skal samtidig kunne anvendes af skolen, og
kan derfor ses som første etape i udvidelsen af Sejs Skole.

Lokal forankring og opbakning

SSIF har sparet midler op til dette udvidelsesprojekt gennem flere
år, da det er af afgørende betydning for foreningsidrættens forsatte
udvikling i vores lokalsamfund. SSIF’s hovedbestyrelse er klar til at
investere det meste af sin egenkapital (ca. 3,5 mio. kr.) i projektet.
Beløbet vil blive ydet som en betingelsesløs gave til Silkeborg
Kommune. Dertil er den lokale, almennyttige forening Rødder godt i
gang med at samle hele byen om et omfattende
indsamlingsprojekt. Alt i alt forventer vi, at Sejs-Svejbæk kan rejse
et tocifret millionbeløb til projektet.

Ansøgningsbeløb

2 mio. kr. (inkl. moms)

Anlæggets samlede budget

Det afhænger af, hvor mange penge, der kan rejses lokalt. Men
idrætsforeningen alene er klar til at investere ca. 3,5 mio. kr. i
projektet.

Budget for projektet

Det afhænger af arbejdet i Idé- og programudvalget.
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Ejerforhold

Projektet etableres på Silkeborg Kommunes jord, og det vil også
være Silkeborg Kommune, der ejer, driver og vedligeholder
faciliteterne.

Drift af anlægget

Silkeborg Kommune står for driften.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

SSIF får lokaletilskud til brugen faciliteterne i Den Selvejende
Institution Klubhuset (Multihuset). SSIF aktivitetsniveau i
Multihuset vil være uændret efter udvidelsen af de lokale kultur- og
idrætsfaciliteter. Derfor vil det heller ikke føre til ændringer i SSIF’s
behov for fortsat lokaltilskud.

Momsregistrering

SSIF er momsregistreret
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Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening
§1 Navn og hjemsted
Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet
april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige landsorganisationer i henhold til de i foreningen
udbudte aktiviteter. SSIF er underlagt landsforeningernes love og bestemmelser i det omfang
foreningen er medlem af disse.
§2 Formål
Foreningens formål er at dyrke forskellige sportsgrene som f.eks. fodbold, håndbold, badminton,
gymnastik, tennis og andre idrætsgrene efter hovedbestyrelsens valg, og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.
Yderligere kan der i foreningen være aktiviteter som ikke er idræt, men som udvikler fællesskabet
og det sociale liv i klubben og lokalområdet.
Endvidere er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et
medansvar i foreningen.
§3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, som opfylder Dansk Idræts Forbunds amatørbestemmelser.
Enhver kan optages som passivt medlem.
Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.
Hovedbestyrelsen kan dog efter indstilling fra en afdelings bestyrelse nægte at optage et medlem
som såvel aktiv som passiv, hvis vægtige grunde taler herfor. Den pågældende har i så fald krav på
skriftligt at blive gjort bekendt med baggrunden for nægtelsen.
En person, der er ekskluderet af en anden idrætsforening, kan kun optages ved beslutning i
hovedbestyrelsen.
§4 Indmeldelse
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside/onlinesystem. De enkelte afdelingers kasserer har
mulighed for at modtage betaling kontant eller via overførsel til afdelingens konto efter aftale.
§5 Udmeldelse
For udmeldelse gælder de samme regler som for indmeldelse.
Den enkelte afdelings bestyrelse kan dog nægte udmeldelse, hvis medlemmet har et økonomisk
mellemværende med foreningen.
§6 Kontingent
Kontingentet fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer
fastsættes af de enkelte afdelinger, mens opkrævningsform fastsættes af hovedbestyrelsen.
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§7 Restance
Kontingent skal betales rettidig i henhold til de af afdelingerne fastsatte indbetalingsterminer. Ved
manglende betaling kan udskrives rykkere samt opkræves gebyr i overensstemmelse med
lovgivningens regler herom.
§8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan af hovedbestyrelsen – evt. efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse - udelukkes
eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller mod
almindelig god opførsel eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden
hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings
afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægter.
Eksklusion kan endvidere finde sted, hvis et medlem er i restance ud over 3 måneder med
kontingentbetaling. En person, der er i kontingentrestance kan kun genoptages, hvis alle personens
kontingentrestancer indbetales.
Eksklusion indberettes til Idrætsrådet i Silkeborg Kommune.
§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Ordinær

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre til medlemmer under 15
år samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 15
år, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. I det
omfang en forælder til et medlem under 15 år ikke gennem medlemskab af foreningen har
stemmeret i forvejen, kan den pågældende stemme på barnets vegne.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, således det kommer alle medlemmer
til kendskab. Indkaldelse kan ske via opslag i Klubhuset, ved annoncering i Foreningsnyt eller ved
brug af digitale medier (e-mail, hjemmeside eller lign.). Dagsorden ifølge vedtægterne skal fremgå
af indkaldelsen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag
fremlægges til orientering for medlemmerne i klubhuset senest 3 dage før generalforsamlingen
samt offentliggøres på foreningens hjemmeside.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§10 Dagsorden
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Orientering fra afdelingernes bestyrelser samt beretning fra hovedforeningens formand for det
forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent for de enkelte afdelinger.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg til hovedbestyrelsen.
8) Valg til afdelingsbestyrelserne.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Uddeling af pokaler.
11) Eventuelt.
§11 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves vedtægtsændringer samt foreningens
opløsning kvalificeret majoritet jf. §§18-19.
Valgbare til bestyrelsen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i
kontingentrestance. Valgbare er endvidere forældre til medlemmer under 15 år.
Skriftlig afstemning foretages, hvis blot ét stemmeberettiget medlem kræver det. Der kan ikke
træffes bindende beslutninger under eventuelt.
§12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, og skal indkaldes,
når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom
med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 28 dage efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme regler
som for den ordinære generalforsamling.
§13 Hovedbestyrelse
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, hvis opgave det er at varetage foreningens fælles interesse
og koordinere afdelingernes arbejde. Hovedbestyrelsen har en særlig pligt til at følge økonomien i
de enkelte afdelinger. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
Hovedbestyrelsen består af 4 medlemmer valgt direkte af generalforsamlingen og af formændene
for foreningens afdelinger samt af 1 medlem udpeget af bestyrelsen for fonden Klubhuset SejsSvejbæk.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden dog altid vælges mellem de på
generalforsamlingen til hovedbestyrelsen valgte medlemmer. De 4 direkte valgte vælges for en
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periode på 2 år, idet der årligt vælges 2 medlemmer. Medlemmer af hovedbestyrelsen kan
genvælges.
§14 Forretningsorden og tegningsret
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden sammenkalder og leder møder i hovedbestyrelsen. Møde afholdes minimum fire gange
om året og ellers efter behov. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 medlemmer af
hovedbestyrelsen fremsætter ønske herom.
Møderne er åbne for overværelse af alle foreningens medlemmer. Hovedbestyrelsen kan dog med
simpelt flertal beslutte, at enkelte punkter skal behandles for lukkede døre.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af hovedbestyrelsen er til stede.
Afdelingsformændene kan lade sig repræsentere af en stedfortræder. Afgørelser træffes ved
simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af enten formanden eller næstformanden i forening med et medlem af
hovedbestyrelsen, dog i forening med to medlemmer, hvis dispositionen modsvarer et beløb på kr.
10.000 eller derover. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse på over kr.
100.000 skal godkendes af generalforsamlingen.
Hovedbestyrelsen eller dens enkelte medlemmer hæfter ikke personligt, når de handler på vegne
af foreningen med mindre de udtrykkeligt har påtaget sig en sådan hæftelse.
Der skrives referat af møderne i hovedbestyrelsen.
§15 Afdelinger
Foreningen er opdelt i afdelinger, der ledes af hver sin generalforsamlingsvalgte bestyrelse på 3-7
medlemmer eller et udvalg, der refererer direkte til hovedbestyrelsen.
Der træffes i hovedbestyrelsen beslutning om hvorvidt en afdeling ledes af en bestyrelse eller et
udvalg.
Alle afdelinger holder medlemsmøde mindst 1 gang om året, senest 1 uge før hovedafdelingens
generalforsamling jf. §9-11. Medlemsmøde indvarsles med mindst 7 dages varsel, således det
kommer alle medlemmer til kendskab. Det kan ske via opslag i Klubhuset, ved annoncering i
Foreningsnyt eller ved brug af digitale medier (e-mail, hjemmeside eller lign.). På medlemsmødet
kan alene træffes beslutninger vedrørende den pågældende afdeling, og kun såfremt
beslutningerne ikke er i strid med disse vedtægter.
Medlemsmøderne afholdes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referant
Bestyrelsens/udvalgets beretning.
Fremlæggelse af afdelingsregnskab og budget.
Vedtagelse af forslag til kontingent.
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5. Valg af afdelingsbestyrelse eller udvalg
6. Eventuelt.
Punkterne 2, 3 og 4 kræver endelig vedtagelse på SSIFs hovedgeneralforsamling.
§15.1 Afdelingsbestyrelser
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage afdelingens interesser og at lede og administrere
afdelingen bedst muligt i overensstemmelse med disse vedtægter.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens
medlemmer årligt er på valg. Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen kan genvælges.
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden sammenkalder og leder møder i bestyrelsen.
Møde afholdes efter behov eller når krav herom fremsættes af 2 medlemmer af
afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede. Afgørelser træffes
ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afdelinger kan kun
oprettes og nedlægges ved generalforsamlingsbeslutning.
Der skrives referat af møderne i afdelingsbestyrelserne.
Dyrkes idrætsgrene, hvor medlemstallet er af en sådan størrelse, at en afdeling ikke bør oprettes,
varetager en af de eksisterende afdelinger administrationen af den pågældende idrætsgren.
§15.2 Udvalg
Det er afdelingsudvalgets opgave at varetage afdelingens interesser og lede og administrere
afdelingen bedst muligt i overensstemmelse med disse vedtægter.
Medlemmer af et udvalg indstilles af afdelingens medlemmer og godkendes af hovedbestyrelsen.
Udvalget konstituerer sig selv sådan at der altid er en fra udvalget til at repræsentere afdelingen i
hovedbestyrelsen. Dette medlem deltager på lige fod med afdelingsbestyrelses valgte medlemmer
i hovedbestyrelsen. Udvalget sørger ligeledes for at der altid er tilgængelig information hos SSIFs
forretningsudvalg vedr. udvalgets medlemmer.
Der afholdes møder i udvalget efter behov eller når der fremsættes krav herom af 2 af udvalgets
medlemmer. Udvalget er beslutningsdygtigt når et flertal af medlemmerne er til stede. Afgørelser
træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed kan sagen forelægges forretningsudvalget som
træffer endelig afgørelse.
Der skrives referat af møderne i udvalgene.

§16 Regnskab og budget
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
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Afdelingerne fører afdelingsregnskab, som indgår i foreningens regnskab. Afdelingernes regnskab
skal fremsendes til hovedbestyrelsens kasserer senest 21. januar, mens hovedbestyrelsen skal
afgive regnskab til revision senest 5. februar.
Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Afdelingerne fremsender inden 1. december budget for afdelingen til hovedbestyrelsen, som
herefter udarbejder foreningens budget til vedtagelse på generalforsamlingen. Eventuelle
væsentlige økonomiske dispositioner, der ikke er indeholdt i budgettet, må ikke iværksættes uden
hovedbestyrelsens godkendelse.
Såvel budget som regnskab skal ligge til gennemsyn for foreningens medlemmer i klubhuset senest
7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§17 Revision
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år,
således de skiftevis er på valg. Revisor kan genvælges.
Revisorerne skal hvert år inden tidsfristen for regnskabets offentliggørelse overskrides gennemgå
det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger, og skal mindst 2 gange årligt foretage kasseeftersyn af såvel
hovedafdeling som de enkelte afdelinger, heraf 1 gang uanmeldt.
§18 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.
§19 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en til formålet indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af
de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 flertal,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue S/I Multihuset i Sejs-Svejbæk.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling 28. februar 2016.

________________________________________________________________________________
Tine Ryge Doktor
Eva Morsbøl
Per Lorentzen
Morten Hæk
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18 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg Voel KFUM
18.1 - Bilag: Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter
DokumentID: 8311330

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Silkeborg-Voel KFUM

Projektets navn

Etablering af 2 strandhåndboldbaner v. Voel Hallen

Formål med projektet

Voel Hallen er et samlingspunkt – ikke blot for Voel som by, men for
et stort område, og for mere end 500 håndboldspillere, deres
forældre, tilskuere og frivillige.
Klubben vil gerne kunne tilbyde alternative spil og motionsformer,
der først og fremmest kan udvikle og give gode oplevelser til
medlemmerne, men også kunne ramme en anden målgruppe, så vi
kan få endnu flere aktive unge i byen og i lokalområdet.

Lokal forankring og opbakning

Der er generelt en stor opbakning til Silkeborg-Voel KFUM, både fra
byens øvrige foreningsliv, lokalråd, erhvervsliv og den gængse borger
i byen.
Etableringen af strandhåndboldbaner ville ikke alene gøre byen
endnu mere attraktiv, men ville give nye og unikke muligheder for
skolerne, børnehaverne og øvrige idrætsforeninger i Voel.

Ansøgningsbeløb

135.000 kr.

Anlæggets samlede budget

270.000 kr.

Budget for projektet

Budget for 2 strandhåndboldbaner:

• Op- og afgravning af muld
• Etablering af ø80 mm. dræn
• Påfyldning og udjævning af strandsand
• Etablering af omkransende volde og afretning til kunstgræs
• Kunstgræs til volde omkring anlægget
• Pris 2 baner kr. 166.000,• Fangnet 4 m. bag mål: Kr. 50.000 for 2 baner
• Mål + banelinjer: 32.500
Priser er inkl. Moms
Egenfinansieret midler: 135.000 kr.
Ejerforhold

Det ønskes at Silkeborg Kommune får ejerforholdet af banerne,
ligesom de gør med banerne i Funder.

Drift af anlægget

Det ønskes at Silkeborg Kommune står for driften og er ansvarlige.
Silkeborg-Voel KFUM vil hjælpe til med at passe på banerne og
materialerne.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Relevante aftaler og myndighedstilladelser vil blive indhentet inden
byggeriets start.
Projektet vil ikke få nogen betydning for øvrige kommunale tilskud til
Silkeborg-Voel KFUM

Momsregistrering

Foreningen Silkeborg-Voel KFUM er ikke momsregistreret

19 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg Motion- og Tri-klub
19.1 - Bilag: Sanlede bilag SMT
DokumentID: 8358915

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger
Bestyrelsen Silkeborg Motion/Tri-Klub
v. Formand Carsten Ulsøe
Telefon: 2129 6444
Mail: carsten.ulsoe@gmail.com
Sune Steiniche Kjær
Chef-træner, Silkeborg Motion/Tri-klub
Telefon: 8755 1982
Mail: Sune@outdoorpower.dk
Allan Vittrup
Sekretær, Silkeborg Motion/Tri-Klub
Telefon: 4027 2852
Mail: allanvittrup@outlook.dk

Projektets navn

Trænings- og klublokaler medbygges i Trailcenter ved
Ferskvandscentret

Formål med projektet

SMT ønsker at etablere en tilbygning til det skitserede trailcenter, der
danner rammen for et trænende fællesskab for eksisterende og nye
medlemmer. Denne tilbygning indeholder et større køkken, et SMTklublokale og en indendørstræningsfacilitet
Silkeborg Motion/Tri-Klub (SMT) har siden nedlæggelse af det gamle
stadion, hvor klubben ”holdt til”, arbejdet sammen med Silkeborg
Kommune (SK), Kultur og Fritid, om at finde gode afløsende
faciliteter.
Med dette projekt er alle parter enige om, at vi løser opgaven og
endda opnår gode synergier til fremtidig større succes for både
trailcentret, SK og SMT.

Lokal forankring og opbakning

SMT har i mere end 30 år haft til huse ved det gamle Silkeborg
Stadion i Sydbyen og selvom medlemmerne kommer fra hele
Silkeborg, er der stor vægt af medlemmer fra lokalområdet og fokus
på outdoor-oplevelser og træningsmuligheder, der tilbydes med lokalt
udgangspunkt i Sydbyen.
Mange typer af aktiviteter, mange målgrupper og aldre, og stort set
alle vores aktiviteter i de forskellige afdelinger i klubben mødes i og
omkring Ferskvandscentret. Derfor vil det være naturligt at etablere et
klublokale, der kan styrke fællesskabet på tværs i klubben:
•

SMT tilbyder træning i lokalområdet med især løbetræning
(fra Aqua ved Ferskvandcentret) hver mandag og onsdag og
om lørdagen fra Østre Søbad, som ligger kun 1 km. fra
Ferskvandscentret.

•

SMT Løbeskolen har udgangspunkt samme sted fra og
starter nye hold op hvert år med 60-80 deltagere.

•

SMT Walk er opstartet i 2018 og tilbyder planlagte træninger
med samme lokale udgangspunkt.

•

SMT Ungdom (SMT Foxes) er helt nystartet i 2019 og i
samarbejde med skolerne i lokalområdet lavede SMT
Ungdom Skole-tri event med deltagelse af ca. 370 skolebørn
fra lokalområdet. En kæmpe succes der tegner godt for den
nye ungdomsafdelings fremtid.
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•

I vinterhalvåret tilbydes Motion og Mad arrangementer i
mange forskellige afdelinger, hvor det sociale liv i klubben
styrkes sammen med motion.

SMT laver hvert år mange officielle events, som tager udgangspunkt i
lokalområdet, eks.:
•

Silkeborg Triathlon

•

CrossTriathlon

•

Silkeborgløbet

•

SMT Cup (8-9 årlige delvist officielle events)

•

Midtjysk Bjergløb og i 2020 Midtjysk Bjergmarathon

SMT samarbejder med de lokale skoler og har bl.a. haft
arrangementer hos og med Silkeborg Efterskole, Vestre Skole og
Langsø Skole, og forventer at udbygge disse med de nye klublokaler.
SMT skaber med dette trænings- og klubhus et mødested for de
mange medlemmer, så vi i højere grad kan skabe et fællesskab på
tværs af træningsformer, interesser, alder, social og etnisk baggrund.
De nye lokaler skal aktivere og fastholde gamle og nye borgere til
fordel for lokalsamfundets sundhed i bred forstand ved at give
mulighed for gode træningsrammer og sociale rum der virker.
Ved at skabe et attraktivt mødested kan vi sammen med de
veldrevne aktiviteter tror vi på, at vi kan tiltrække flere nye
medlemmer
Dette projekt vil have store træningsfaglige og klubsociale fordele i
forhold til en nuværende situation uden klubhus. Det vil fastholde og
skaffe flere aktive medlemmer, når de fælleskabende faciliteter
indtænkes. På den måde vil klubben have et liv og en ånd udover
selve træningstiderne.
SMT vil med sin tilstedeværelse, drift, tilsyn og support i trailcentret
støtte op om lokalt initiativ og fællesskab i lokalområdet for både
medlemmer, øvrige foreninger, borgere m.fl. og der etableres således
en bred brugerskare på og omkring trailcenteret.
Træningslokalet vil kunne bruges til genoptræning og de forskellige
aktivitetslokaler og mødelokaler giver, på linje med andre foreninger,
muligheder for at både ungdomsafdeling og andre kan mødes før og
efter træning, så den sociale del også kan styrkes lokalt. Ikke mindst i
forhold til ungdomsafdeling hvor erfaringer tydeligt viser at et klubhus
og muligheder for at være sammen før og efter træning er essentielt
for at kunne fastholde børn og unge. 3% af SMTs medlemmer er
under 26 år, så der er kæmpe potentiale for at tiltrække børn og unge
i forbindelse med etablering af faciliteter.
Tilsvarende faciliteter har i andre foreninger givet flere medlemmer og
øget lokal opbakning og deltagelse i aktiviteter. Der vil med dette
projekt åbnes mulighed for mange forskellige aktiviteter i forbindelse
med trailcenteret, f.eks. walk, cykling, mtb, løb, yoga, funktionel
træning evt. på hold, cirkeltræning m.m. Der kan således etableres en
rød tråd på tværs af foreningens forskellige afdelinger,- og
medlemmer, andre foreninger, institutioner, skoler, selvorganiserede
og borgere i lokalområdet.
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Det forventes at være til stor gavn for såvel de tre nærliggende skoler
(Virklund, Vestre og Langsøskolen) som uddannelsesinstitutioner,
borgere, institutioner og øvrige foreninger.
Derudover vil blive til stor gavn for både bydelens beboere såvel som
det vil være medvirkende til at gøre området endnu mere attraktivt for
nytilflyttere. Tilsammen vil der være omklædningsfaciliteter,
træningslokale, møderum samt forsamlingslokaleunder tag for 100200 mennesker mange flere i det fri.
SMT’s tilstedeværelse i trailcentret vil være et samlingspunkt der kan
tiltrække både selvorganiserede og foreningsmedlemmer, der kan
styrke bydelens aktivitetsmuligheder og fællesskaber
Ansøgningsbeløb

1 mio. kr. ekskl. moms

Anlæggets samlede budget

7 mio. kr. (+inventar og service i SMT’s lokaler 0,5 mio. kr.)

Budget for projektet

Budget for byggeriet vedlægges i særskilt
dokument i alt

7.000.000 kr.

SMTs budget for egne klublokaler ser ud som følger:
Udgifter:
Betaling af SMT-byggeriets andel
klublokaler, ca.100m2.

1.500.000 kr.

Køkkeninventar

250.000 kr.

Borde og stole til forsamlinger
(indendørs og udendørs)

100.000 kr.

Service, bestik, porcelæn, køkkenremedier

50.000 kr.

Møbler mødelokale

25.000 kr.

Diverse og uforudsete

75.000 kr.

I alt

2.000.000 kr.

Finansiering – Trailcenter og klubhus:

Silkeborg Kommune

3.500.000 kr.

Lokale og anlægsfonden

2.000.000 kr.

SMT Silkeborg Motion
2.000.000 kr.
- Kassebeholdning
500.000 kr.
- Folkeaktier m.m.
250.000 kr.
- Indsamlinger og sponsorater
250.000 kr.
- 50/50 ordning Silkeborg Kommune 1.000.000 kr.
I alt

7.500.000 kr.

Budget for byggeprojekt vedlægges
Ejerforhold

Kommunal grund og Silkeborg Kommune bliver ejer af hele
bygningen, med unik SMT-benyttelsesaftale for SMT-klublokalerne,
ca. 100m2 af de i alt 418m2 under tag

Drift af anlægget

SMT tilbyder gerne ved særskilt forhandling at stå for indvendig drift,
tilsyn og hjælp til brugere for hele Trailcentret i særskilt aftale
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Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Årstidernes Arkitekter er projektledere og Silkeborg Kommune er
bygherre og søger byggetilladelser m.m.

Lokaletilskud

SMT modtager i dag ca. 5.000 kr. årligt i lokaletilskud fra Silkeborg
Kommune

Momsregistrering

Ansøger er ikke momsregistreret
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November 2019

Støtteerklæring for trænings- og klubfaciliteter for SMT
Langsøskolen har e tæt og forpligtende samarbejde med SMT, og klubben er i høj
grad med til at gøre det lettere for skolen at skabe varieret og kreativ bevægelse i
undervisningen.
SMT har således både til motionsdag og ved andre lejligheder budt sig til med stort
engagement i skoleaktiviteter.
Hvis et endnu stærkere SMT også kan formå at tiltrække endnu flere af vores elever
til deres fritidsaktiviteter, vil det medvirke til at sikre et endnu bedre børne- og
ungdomsliv, og det kan vi naturligvis kun bakke op omkring.
Vi støtter derfor SMTs planer om klub- og træningsfaciliteter, da vi i høj grad oplever,
at et stærkt SMT har en positiv afsmitning på skolens aktiviteter og på børne- og
ungdomsmulighede ri lokalområdet.

Mange hilsener
Keld Vestergaard
Skoleleder på Langsøskolen
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Støtteerklæring

Det er Silkeborg Efterskoles opfattelse, at SMT udfører væsentlige, varierede sundhedsfremmende
aktiviteter for et bredt segment, ligesom SMT i betydeligt omfang via de forskellige tilbud er med til brande
Silkeborg som hele Danmarks Outdoor hovedstad.
SES og SMT har samarbejdet om diverse events (smuk-kvindeløb) mm og forventer gode fremtidige
synergier og samarbejder, hvilket vil blive styret med gode lokale klubfaciliteter.

Forstander Arne Lund.

Gudenåvej 2 . 8600 Silkeborg . Tlf. 8682 0399 . www.silkeborgefterskole.dk . info@silkeborgefterskole.dk
Jyske Bank Reg. Nr. 7418 Kontonr. 1026092
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Silkeborg, 03.12.2019

Støtteerklæring for trænings- og klubfaciliteter for SMT
VisitAarhus - Outdoorturisme støtter gerne op om SMT´s trænings- og klubfaciliteter i
sammenhæng med Trailcenteret ved Ferskvandscenteret.
Hvis et endnu stærkere SMT også kan formå at tiltrække endnu flere borgere til Silkeborg og
turister til outdooraktiviteter i naturen omkring Silkeborg vil det medvirke til at styrke Silkeborgs
brand som Danmarks Outdoorhovedstad, og det kan vi naturligvis kun bakke op om.
Danmarks Outdoor Hovedstad rummer potentialer i at sammentænke motion og
outdooraktiviteter, som SMT har som kerneinteresse, og velvære, velfærd og glade og tilfredse
borgere.
Vi støtter derfor SMTs planer om klub- og træningsfaciliteter, da vi i høj grad ønsker god synergi i
samarbejdet mellem et stærkt foreningsliv og øget Outdoorturisme.
Med venlig hilsen
Liselotte Nis-Hanssen
Chef for OutdoorTurisme
VisitAarhus - Outdoorturisme
Østergade 13, st. - 8600 Silkeborg
Telefon 24343470
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Silkeborg den 3/12

Til SMT.
SMT søger Silkeborg Kommune om tilskud til at bygge klubfaciliteter i forbindelse med etablering af det nye
trailcenter.
Ethvert initiativ, der er med til at forbedre forholdene for udendørsaktiviteter hilser vi velkommen.
SMT er jo ikke en forening, som udelukkende har tilknytning til Sydbyen, men vi finder alligevel, at det er
vigtigt, at der etableres gode forhold for et aktivt klubliv - et forhold der også er rigtigt vigtigt for borgerne i
Sydbyen, og som vi håber på, også kan blive et aktiv for vort område.

Med disse få ord ønsker vi al held og lykke til SMT med jeres projekt og håber på, kommunen vil støtte op
om projektet.

Finn Mosegaard
Formand
Sydbyens Aktivitetsråd
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Støtteerklæring til etablering af trænings- og klublokaler for SMT Silkeborg
Motion / Triklub

SMT Walk blev grundlagt i 2018, som et supplement til SMT Løbeklub, med
udgangspunkt i et ønske om at tilbyde en motionsform for folk, som af forskellige
årsager ikke kan løbe, men som fortsat gerne vil være en del af det fællesskab, der
findes i klubregi.
Udgangspunktet var, at træningerne skulle ligge på samme tidspunkt som SMT
Løbeskolen og SMT Løbeklub for at skabe en synergieffekt mellem de forskellige
afdelinger. Og et fælles mødested giver den bedste mulighed for at få aktuel information
ud til flest mulige på samme tidspunkt.
SMT Walk startede op som et forsøg, men det viste sig ret hurtigt, at det var et tilbud,
som havde manglet i klublivet, idet tilgangen af nye medlemmer er støt stigende.
SMT er en forening, hvor der er plads til både breddeidrætten og eliteidrætten, og for
at fastholde den klubånd, som SMT har, er det vigtigt at have et mødested, hvor
walkere, løbere og triatleter kan mødes til sociale arrangementer, på tværs af
afdelingerne, og hvor nye medlemmer kan få understøttet det netværk, som dannes,
når man kommer som ny i klubben.
Det er vigtigt for klubben gennem medlemmernes forskellige præstationer at fremme
motivationen til at være med i klubbens forskellige afdelinger og arrangementer, og ved
at have et fælles klublokale vil SMT blive synlig i lokalmiljøet og dermed være i stand
til at løfte opgaven omkring udbredelse af de muligheder, som klubben tilbyder.
Derfor bakker SMT Walk fuldt op omkring kommende trænings- og klublokaler til gavn
og glæde for alle nuværende og kommende medlemmer i SMT Silkeborg Motion /
Triklub.

Silkeborg den 3. december 2019

På vegne af SMT Walk
Eva Christoffersen
Gitte Jørgensen
Karen Stenholt
Bitten og Per Due
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Byggesag: Dansk Trailcenter

Sags nr.:

Bygherre:

Silkeborg Kommune

Dato:

30.09.2019 rev. 22.10.2019

Emne:

Ny Trailcenter inkl. smt.

Sign:

LPO

Pos.
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Emne
Hovedbygning:
Bygningsbasis
Rydning/byggeklargøring
Udgravning og kloakarbejder
Fundamenter, terrændæk
Punktfundamenter (til spærrammer)

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mængde

Enhed Min.

Sands.

max.

G.snit

17.6603

Total

S.dev.

Variabel

1
1
288
14

sum
sum
m²
stk

10.000
75.000
1.000
3.500

50.000
125.000
1.500
4.500

75.000
250.000
1.800
5.000

47.000
140.000
1.460
4.400

47
140
420
62

13
35
46
4

169
1225
2123
18

Primære bygningsdele
Ydervægge (Lette ydervægge isoleret, beklædt med træ)
Gavle isoleret,beklædt med træ
Buet facade væg beklædt med træ i tagkonstruktion
Indervægge
Bærende konstruktioner spær-rammer
Dæk over omklædning og toiletrum
Tag isoleret del som mos-sedum
Tag uisoleret, overdækket areal

115
75
35
135
413
60
364
84

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

2.000
2.000
3.200
750
350
900
1.100
750

2.500
2.500
3.500
950
400
1.100
1.300
1.100

3.800
3.800
4.000
1.100
500
1.500
1.600
1.400

2.660
2.660
3.540
940
410
1.140
1.320
1.090

306
200
124
127
169
68
480
92

41
27
6
9
12
7
36
11

1714
729
31
89
154
52
1325
119

Komplettering
Facadedør m. sideparti
Facade vinduer/partier
Facade vinduer/partier tillæg dør
Facade foldedøre tillæg
Indv. døre
Indv. Dobb. Døre
Fodliste
Lofter Nedhængte
Lofter
Lofter "Laden" træbeton
Tagrender og nedløb tagvand
Sidde hylde ved facade

1
125
7
18
8
2
250
60
250
100
60
16

stk.
m²
stk
m²
stk.
stk.
lbm
m²
m²
m²
lbm
lbm

15.000
2.800
5.000
3.000
3.500
7.500
100
350
350
350
500
500

18.000
3.000
6.000
3.500
4.500
10.000
120
500
500
500
750
750

25.000
3.500
10.000
6.000
7.500
15.000
150
800
800
800
1.000
900

18.800
3.060
6.600
3.900
4.900
10.500
122
530
530
530
750
730

19
383
46
70
39
21
31
32
133
53
45
12

2
18
7
11
6
3
3
5
23
9
6
1

4
306
49
117
41
9
6
29
506
81
36
2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Overflader
Gulve vådrum,omklædning og toiletter (som Epoxy behandling)
Gulve vådrum,Sokkel hulkhel
Gulve Slebet beton overflade behandling
Vægfliser bruse kabiner
Bruse afskærmninger
Malerbehandling
Facader beklædes med lodrette lister 2,5 m højde

52
30
283
40
4
288
648

m²
lbm
m²
m²
stk
m²
lbm

400
250
50
800
1.500
150
100

500
350
75
900
2.500
250
150

750
600
150
1.500
4.500
400
200

530
380
85
1.000
2.700
260
150

28
11
24
40
11
75
97

4
2
6
6
2
14
13

13
4
32
31
6
207
168

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Vvs og ventilation
Spildevand installationer
Fjernvarme anlæg
Sanitet
Vandinstallationer
Ventilationsanlæg
VVS-øvrige

288
288
288
288
288
288

m²
m²
m²
m²
m²
m²

75
300
130
75
450
70

80
350
300
100
650
100

100
500
450
150
1.100
200

83
370
296
105
700
114

24
107
85
30
202
33

1
12
18
4
37
7

2
133
340
19
1402
56

6
6.1
6.2
6.3
6.4

El arbejder
El-installation standard
Lys installationer
El døråbner anlæg
CTS anlæg el styringer

288
288
288
1

m²
m²
m²
stk.

500
125
125
180.000

600
200
150
200.000

900
300
200
250.000

640
205
155
206.000

184
59
45
206

23
10
4
14

531
102
19
196

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Inventar indvendig
Køkken laden (the køkken)
Inventar Flexrum
Omklædningsskabe
Foldevæg ved køkken
Foldevæg i Flexrum

1
1
50
1
1

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

50.000
10.000
1.500
30.000
40.000

50.000
25.000
2.000
35.000
45.000

50.000
50.000
3.000
60.000
60.000

50.000
27.000
2.100
39.000
47.000

50
27
105
39
47

0
8
15
6
4

0
64
225
36
16

7
9
6
24
2
10
6
0
0

49
81
36
576
3
100
36
0
0

0

0

0
10
10
40
3
2
0
0
0
2
3
14
35

0
100
100
1600
8
5
0
0
0
4
9
196
1225

737

16663

3
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Hovedbygning:

4.645.709

Udearealer:
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Øvrige udearealer
Grejbank
Reetablering med stenmelsbelægning
Sti med asfalt
Infotavler
Vandpost
Belysning udearealer
Træningsplinte langs facade
Bålplads
Rund opholdsplads

1
300
150
2
1
1
1
0
0

stk
m²
m²
stk.
stk.
stk.
stk.
afsat
afsat

15.000
200
400
15.000
10.000
25.000
20.000
30.000
125.000

25.000
250
450
30.000
15.000
50.000
30.000
30.000
125.000

50.000
350
600
75.000
18.000
75.000
50.000
30.000
125.000

28.000
260
470
36.000
14.600
50.000
32.000
30.000
125.000

Udearealer, aktiviteter og overdækninger i alt

2
10

%
%

10. SAMLET HÅNDVÆRKERUDGIFTER
Pr. kvm (Bebygget etageareal inkl.Overdækninger)

434

m²

12
1
1
1
1
1
1
1
195
0
1
1
1
1

%
stk.
Skøn
Skøn
Skøn
Skøn
Net/pris
Net/pris
Net/pris
Net/pris
Skøn
Skøn
Skøn
Skøn

ØVRIGE OMKOSTNINGER:
Projektering Arkitekt og Ingeniør omkostninger inkl. byggestyring
Ideoplæg/udviklingsprocess
Landmåler
Geotekniske undersøgelser
Advokat
Byggesagsbehandling (40 kr/kvm + 6500)
Tilslutningsbidrag, EL (25 amp.)
Tilslutningsbidrag, Vand
Tilslutningsbidrag, Varme
Tilslutningsbidrag, spildevand (ingen bidrag)
Fjernvarmeforbrug
Byggestrøm forbrug
Forsikringer
Diverse mindre ydelser

-

150.000
25.000
25.000
15.600
13.900
6.300
28
5.000
10.000
80.000
25.000

150.000
35.000
40.000
50.000
20.000
13.900
6.300
28
10.000
15.000
100.000
50.000

150.000
75.000
75.000
200.000
30.000
25.000
6.300
28
15.000
25.000
150.000
200.000

150.000
41.000
44.000
70.000
21.120
16.120
6.300
28
10.000
16.000
106.000
75.000

671
150
41
44
70
21
16
6
5
10
16
106
75
1.231.837

Total

6.822.142

Samlet, Kr.:

Pr. kvm (Bebygget areal inkl.Overdækninger og udearealer)
85% sandsynlighed for projektet er billigere end middelværdi + 1S
97% sandsynlighed for projektet er billigere end middelværdi + 2S
(Alle priser er ekskl. Moms)

99.916
499.580
5.590.305
12.881

SAMLET ØVRIGEUDGIFTER

Kalkuleret Middelværdi

345.100

9. Øvrige
9.1 Byggeplads / vinterforanstaltninger
9.2 Uforudselige udgifter

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14

28
78
71
72
15
50
32

(S) Usikkerhed:+/-, Kr.:
Usikkerhed %

6.822.142
15.719 kr/kvm
7.080.315
7.338.488
258.173
3,78
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Vedtægter SMT:

https://www.smt-silkeborg.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=48
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20 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Th. Langs Skole
20.1 - Bilag: Samlede bilag Th.Langs Skole
DokumentID: 8358888
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VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUION
TH. LANGS SKOLE
l. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS
§1
Skolens navn er ”Th. Langs Skole”. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret
som øvelsesskole for Th. Langs Seminarium. Siden 1986 har skolen været videreført som fri
grundskole.
Stk.2. Skolens hjemsted er Silkeborg Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen
Skoletorvet, 8600 Silkeborg.
Stk.3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.
Skolens har CVR-nr.: 10142180
ll. SKOLENS FORMÅL
§2
Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for friskoler og private grundskoler m.v.
Stk.2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
Stk.3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Stk.4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed ud fra det grundlag, der er beskrevet i
Bilag 1.
lll. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER.
§3
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige
tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og
andre regler for friskoler og private grundskoler.
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Stk.2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske og administrative
ledelse af skolen under ansvar over for bestyrelsen og efter evt. af denne meddelte retningslinjer.
Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i
overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
Stk.3. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges af og blandt forældre til elever på skolen,
forældrekredsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker på det ordinære forældrekredsmøde for en
periode på 3. år.
Det er en forudsætning, at det er tydeligt og klart for alle parter, at det er valg af
forældrerepræsentanter, der stemmes om, samt at bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er
personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.
Stk.4. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med 2+2+2 årlig. På det ordinære
forældrekredsmøde vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen, der begge skal være forældre
på skolen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
Stk.5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere
bestyrelsesmedlemmer, valgt af forældrekredsen, i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for
mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer
med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.
Stk.6. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, når medlemmet ikke længere har børn
på skolen og dermed ikke længere opfylder kravet i § 3, stk.3.
Stk.7. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden
udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk.8. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen inden udløbet af den periode for
hvilken den pågældende er valgt (uanset årsag), indtræder en suppleant for den resterende del af
tiden til førstkommende ordinære forældrekredsmøde, hvor der vælges et nyt medlem for det
afgående medlems resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der på et
ekstraordinært forældrekredsmøde vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af den
pågældendes resterende funktionsperiode.
Stk.9. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr.
§11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk10. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af
bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at
skolens ledelse, dvs. skoleleder og viceskoleleder, samt en repræsentant for de ansatte kan
deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører
personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for
en, flere eller alle de pågældende.
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Stk.11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk.12. bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og ikke ude af rådighed over deres bo.
Mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig
efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk.14. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af
hvervet som bestyrelsesmedlem eller dertil knyttede opgaver.
Stk.15. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i
forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk.16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt
personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de
nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens
– stemme udslagsgivende.
Stk.17. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til
at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der
har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk.18. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde
bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Forretningsordnen fremgår
af Bilag 2.
Stk.19. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale.
Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til
skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd
kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.
Stk.20. Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om køb og salg af fast
ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og
stemmer for. Til forældrekredsmødets vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn
til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 7.
Stk.21. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for
skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen,
som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, §3, stk. 5, § 3, stk. 20, § 10,
stk. 1 og § 11, stk. 2.
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lV. REGNSKAB M.V.
§4
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i
overensstemmelse med gældende regler.
Stk.3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i
overensstemmelse med gældende regler.
Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt
revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden den 15. april året efter
regnskabsåret udløb. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive
erklæring på tro og love, om at de opfylder betingelserne for medlemskab. Det reviderende
regnskab forelægges på det førstkommende ordinære forældrekredsmøde.
Stk.5. Bestyrelsen vælger selv skolens revisor.
Stk.6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter,
regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække
denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens
forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan
dog ikke videregives.
V. FORÆLDREKREDS, TILSYN OG FORÆLDREKREDSMØDE
§5
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.
Stk.2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private
grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller
har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens
begyndelse og varighed.
Stk.3. Skolen fører en liste over de personer, som er forældremyndighedsmedlemmer af
forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret –
skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der
optages henholdsvis slettes på listen.
§6
Bestyrelsen er ansvarlig for, at gældende regler om tilsyn overholdes.
Stk.2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen
underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage
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tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at
forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.
Stk.3 Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for
forældrekredsen eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en
undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolen.
§7
Bestyrelsen er ansvarlig for at der afholdes ordinært forældrekredsmøde hvert år på skolen eller
et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned. Forældrekredsmødet
indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med
mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde
skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 3, stk. 3 og 4.
Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter jfr. § 3, stk. 4.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Stk.2. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. april før forældrekredsmødet. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne
senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet.
Stk.3. Hvert medlem har én stemme.
Stk.4. Bestyrelsen har ansvaret for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der
stemmer ved valg af tilsynsform, tilsynsførende og ved valg af forældrerepræsentanter. Der kan
kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på
skolen.
Stk.5 Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra
beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.
Stk.6. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan
deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.
Stk.7. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og tilsynsførende kan ikke være dirigent på
forældrekredsmøder.
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Stk.8. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne.
Protokollen skal underskrives af dirigenten.
Stk.9. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen
ønsker det.
Stk.10. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forældre afgive
stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer
svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og del det besluttede højeste antal
tilsynsførende.
Stk.11. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af
stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk.12. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.
Stk.13. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært
forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et flertal af bestyrelsen eller mindst
50% af medlemmerne skriftligt ønsker det. Indkaldelsen sker som ved ordinært
forældrekredsmøde.
stk.14. Forældrekredsmøde kompetencer er anført i § 3, stk. 3, stk. 4, stk. 20. § 6, § 7, §10, stk. 1
og § 11, stk. 2.
Vl. SKOLENS DRIFT
§8
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for
eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler
m.v. og eventuelt ved bidrag for andre.
Stk.2. Skolens midler må kun komme skolen- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk.3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en
kapital til imødegåelse af fremtidige års evt. underskud og i øvrigt til bedste for skolen.
Stk.4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk.5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige
økonomiske hensyn.
Stk.6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om
friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har
rådighed over. Likvide midler der ikke er nødvendige for skolens daglige drift, skal anbringes på en
eller flere af følgende måder beskrevet i Bilag 3.
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Vll. TEGNINGSRET
§9
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i
forening med bestyrelsens næstformand.
Stk.2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme
kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Stk.3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.
Stk.4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og
under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er
nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
Vlll. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT
§10
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. For
bestyrelsen gælder det, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være mødt op jfr. §
3, stk. 17. vedtægtsændringer sker herefter i begge organer ved simpel stemmeflerhed uden
hensyn til antallet af fremmødte medlemmer i forældrekredsen jfr. §7, stk. 7.
Stk.2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af
Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens sammenlægning eller
spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform.
lX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN
§ 11
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har
bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter
reglen i § 3, stk. 17
Stk.2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens
nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Stk.3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i §2, stk. 1 og 2, skal
den nedlægges.
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Stk.4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning
om nedlæggelsen og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske
umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.
Stk.5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er
hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk.6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine
betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk.7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske
opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse efter gældende regler, samt at skolens nettoformue
anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk.8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes
til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Stk.9. Det påhviler bestyrelsen at fungere vider, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver
og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
§ 12
Ved godkendelse af disse vedtægter ophæves samtidig tidligere vedtægter af 21. marts 1996.
Vedtaget 1. Gang på ordinær generalforsamling 28. marts 2006.
Vedtaget efter revidering på ekstraordinært forældrekredsmøde 1. november 2006
Vedtaget efter revidering ved ordinært forældrekredsmøde 29. april 2008.
Endelig vedtaget på bestyrelsesmøde d.26.maj 2008
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. april 2017.
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_______________________________
Bestyrelsesformand Gorm F. Truelsen
Ewaldsvej 56
8600 Silkeborg

_______________________________
Næstformand Trine Spelling Lund
Baunehøjvej 59
8600 Silkeborg

_______________________________
Peter Bonde Glerup
Ansvej 42
8600 Silkeborg

_______________________________
Claus Søndergaard
Finsensgade 7
8600 Silkeborg

_______________________________
Stig Chr. Meyer
Ege Allé 186
8600 Silkeborg

______________________________
Debbie Denice Thompson
Bygvænget 7
8600 Silkeborg

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
TH. LANGS SKOLE
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Bilag 1.
Værdigrundlag.
§ 2, stk. 4.
Th. Langs Skole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO.
Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den enkelte elev
støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed, og dermed i både at opnå tro på egne
muligheder og i at udvikle forståelse for andre kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for
rettigheder og pligter.
Skolens værdigrundlag er baseret på et læringssyn der har det formål at fremme elevernes faglige
dygtighed, færdigheder og selvstændige tænkning gennem et alsidigt og varieret tilbud af
arbejdsmetoder og udtryksformer, hvorigennem eleverne sikres lyst til at lære og fordybe sig.
Th. Langs Skoles undervisningssyn afspejles gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i
den enkelte elevs forudsætninger og giver mulighed for fordybelse og faglig udfordring.
Undervisningen er endvidere baseret på en dannelseskultur, hvor eleverne udfordres kropsligt og
æstetisk, således at fantasi, kreativitet og skabende virksomhed bliver vigtige elementer i
elevernes læreprocesser.
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VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
TH. LANGS SKOLE

Bilag 2.
Bestyrelsens forretningsorden.
§ 3, stk. 19.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer skriftligt anmoder
herom. Der skal dog afholdes mindst 2 møder hvert år.
Formanden indkalder mødedeltagerne, så vidt muligt skriftligt og med mindst 8 dages varsel.
Før møderne giver formanden de pågældende underretning om hvilke sager der vil komme til
behandling på mødet.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for at beslutningerne
indføres i en beslutningsprotokol. På det efterfølgende bestyrelsesmøde underskrives protokollen
af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i
beslutningsprotokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
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VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
TH. LANGS SKOLE
Bilag 3.
Anvendelse af likvide midler.
§ 8, stk. 6.
Likvide midler, der ikke er nødvendige for skolens drift, skal anbringes på én eller flere af følgende
måder:
•
•
•
•

Som indestående i danske pengeinstitutter.
I fondsarkiver udstedt af danske realkreditinstitutter, kreditforeningen af kommuner i
Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
I fondsarkiver eller gældsbreve for hvilken den danske stat eller en dansk kommune
står som udsteder eller garant.
I værdipapirer, bortset fra aktier, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i
klasse med de nr. 1-3 nævnte aktiver.
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21 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra aktivitetsforeningen Lindgren
21.1 - Bilag: Samlede bilag Aktivitetsforeningen Lindgren
DokumentID: 8358872

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Aktivitetsforeningen Lindgren
Bestyrelsesformand:
Mikael Opstrup Schwartz, tlf. 61 31 20 73, e-mail:
mikaeloschwartz@gmail.com

Projektets navn

Aktivitetsområder i Astrid Lindgren kvarteret (den nye bydel
i Balle).

Formål med projektet

Baggrund: Den nye bydel i Balle, som ligger indkredset
mellem Silkeborgmotorvejen, Nordre Højmarksvej, Øster
Bordingvej og Viborgvej, er et ekspanderende boligområde
med en massivt stigende befolkningsprognose. Området er
et attraktivt forstadsmiljø med en blanding af parcelhuse,
rækkehuse og etageejendomme.
I grundejerforeningen GALØ (”Grundejerforeningen Astrid
Lindgren Øst”) tælles pt. ca. 140 ejendomme foruden et
stort antal etagelejligheder, hvilket anslået giver mellem 450
og 500 beboere. Området er stadig i en spirende fase,
hvorfor væksten forventes at fortsætte støt de næste mange
år, hvor der er udsigt til flere udstykninger, og dermed flere
beboere.
Med baggrund i den store befolkningstilvækst, opleves det
store nye bydelsområde at mangle udendørs
aktivitetsområder i nærområdet, hvor beboerne kan mødes,
skabe relationer, være aktive, bevæge sig i naturen og
styrke sammenholdet på tværs.
Vision: ”Aktivitetsforeningen Lindgren” er en nystiftet
forening, der har til formål at styrke fællesskab, friluftsliv,
sundhed og sammenhold på tværs af alder, køn og etnicitet i
Astrid Lindgren kvarteret. Yderligere har foreningen til
formål at skabe attraktive rammer i nærmiljøet for
bevægelse, leg, socialt samvær og fysisk udfoldelse i det fri.
Alle kan blive medlemmer i foreningen, der således også
optager medlemmer udenfor nærområdet.
Foreningens første vision er at skabe to aktivitetsområder
som skal opfylde følgende formål i bydelen:
Danne rammer for organiserede aktiviteter (drevet af
”Aktivitetsforeningen Lindgren”).
Eksempler på aktiviteter, som foreningens frivillige vil
arrangere: Aktive familier i det fri,
motionsfællesskaber for voksne (eks. udgangspunkt
for løbeture, crossfit mv.), fælles bålmad og
fællesleg.
Være samlingspunkt for uorganiserede aktiviteter
Danne rammer for bevægelse, leg og sanseoplevelser
for områdets beboere, dagplejere og institutioner
Motivere flere til at komme ud og bevæge sig
Være et tiltrængt ekstra uderum i et hastigt voksende
lokalområde, hvor der er brug for plads og
aktivitetsmuligheder til det stigende antal børn og
voksne.
Bidrage til at Balle også opleves som en del af
”Danmarks outdoor hovedstad”, på trods af fraværet
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af skove og søer, som f.eks. er i overflod bl.a. i den
sydlige del af byen.
Naturoplevelser er en stor del af foreningens sigte, hvorfor
begge aktivitetsområder er placeret i forlængelse af
skovområder. ”Aktivitetsområde 1” (Bilag 1) er placeret op
af et eksisterende skovstykke mellem Villekullavej og
Pippisvej, mens ”Aktivitetsområde 2” (Bilag 2 + Bilag 3)
ligger i et kuperet terræn mellem Jonatansvej og
Tvebaksvej, hvor der desuden i grundejerforeningen GALØ
arbejdes på anlæg af skov med stisystem (Bilag 4) ud mod
Viborgvej i samarbejde med Silkeborg Kommune.
Arbejdet med sanseintegration er ligeledes et væsentligt
sigte for aktivitetsforeningen, eftersom sanseintegration er
en forudsætning for udviklende leg og læring hos børn. Men
også for voksne og ældre er det vigtigt at træne og pleje
sanserne, da vores sanser har enorm indflydelse på vores
velbefindende. Vores psykiske, følelsesmæssige, mentale og
sociale liv afhænger primært af og forenes i sanserne. Derfor
er der i designet af aktivitetsområderne lagt stor vægt på
alsidige sanseoplevelser.
Med attraktive natur-, sanse- og aktivitetsområder vil vi øge
brugsværdien af dette attraktive område i Silkeborg samt
tiltrække endnu flere borgere til området.
Alsidige aktivitetsmuligheder og sanseoplevelser for
alle aldre:
Syns- og lugtesansen:
en dejlig gå-/løbetur gennem skoven hvor man kan
opleve naturens eget farveskift alt efter årstid.
opleve et væld af farver og dufte ved blomsterengen
med de mange paradisæbletræer
opleve de forskelligartede farver på buske der
omgrænser aktivitetsområdernes forskellige miljøer
Høresansen:
lydleg/musikinstrumenter
legepladstelefon/samtaleanlæg (kop-system)
Smagssansen:
Opleve mad over bål
Smage de forskellige bær på buske i området (f.eks.
blåbær, solbær)
Spise frugter på frugttræerne ved blomsterengen
Labyrint- og ligevægtssansen:
Motorikbane (Tarzanbane)
Gynger der kan gynge i forskellige retninger
Kolbøttestativer
Svævebane
Hængekøjer
Supernova karrusel
Drejekar
Speca snurreredskaber
Berørings- og følesansen:
Vandleg (efter regnskyl vil der være vand i et
naturligt regnvandsbassin/-bed)
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Hente grene, æbler, bær, græs, sten og andet til
rolleleg i legehus med legekøkken
Mærke varmen fra bålet i multihytten

Muskel-/led-sansen, stillingssansen og 'bevægelsessansen':
Boldspilsområder (kroket, fodbold, rundbold, stigegolf
mv.)
Hoppepude
Rutsjebane
Vippe
Bakket terræn at bevæge sig i
Motorikmiljø med plateau man kan kravle op på samt
kravle- og koldbøttestativ der også kan bruges til
fitnessmiljø for voksne
Lokal forankring og opbakning

Områdets beboere er gået sammen for at koordinere og
udarbejde en samlet plan for aktivitetsområderne. Arbejdet
har været organiseret i tre arbejdsgrupper og der har
undervejs i tilblivelsesprocessen været udsendt infomateriale
via nyhedsbrev, indkaldt til info-/”town hall”-møde og
arbejdsgrupperne har sikret og tilskyndet til involvering fra
lokalområdet.
Yderligere har områdets beboere tilkendegivet, at de gerne
vil lave størstedelen af anlægsarbejdet frivilligt (herunder via
udlån af maskiner til projektet) og der vil yderligere blive
arrangeret vedligeholdelsesdage, hvor beboerne sammen
vedligeholder aktivitetsområderne pakket ind i et socialt
arrangement.
Desuden vises der stor opbakning til etablering af
aktivitetsområderne fra grundejerforeningen GALØ’s
medlemmer som forventes at donere 360.000 kr. til
projektet (skal endeligt besluttes på grundejerforeningens
generalforsamling ultimo marts 2020).
I Bilag 5 findes diverse støtteerklæringer fra kommunale og
private dagplejere, daglig leder af Balle Naturbørnehave,
institutionsleder for Skovgaarden samt fra beboere i
nærområdet.

Ansøgningsbeløb

440.000 kr. inkl. moms, svarende til ca. 36 % af det
samlede etableringsbudget (ekskl. anlægsudgifter).

Anlæggets samlede budget

1.210.075 kr. inkl. moms, hvortil kommer anlægsudgifter på
ca. 69.900 kr. hvor aktivitetsforeningen selv afholder
størstedelen i form af frivillig arbejdskraft og lån af
maskiner.

Budget for projektet

Aktivitetsområde 1: 485.350 kr. inkl. moms.
Aktivitetsområde 2: 824.725 kr. inkl. moms.
I alt: 1.210.075 kr. inkl. moms.
Udover ovenstående etableringsudgifter, er der også
skønnede anlægsudgifter for i alt 69.900 kr. inkl. moms,
som aktivitetsforeningen selv afholder størstedelen af i form
af frivillig arbejdskraft såvel som donationer af maskinudlån.
Fonde og sponsorer: Ud over foreningens egen indsamling
af midler og denne ansøgning har vi modtaget eller ansøgt
følgende:
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Grundejerforeningen GALØ: tilskud på 360.000 kr.
(forventes bevilget på grundejerforeningens
generalforsamling ultimo marts 2020)
Rema 1000 (Balle): tilskud på 5.000 kr. (er bevilget)
KK-Byg: tilskud på 8.000 kr. (er bevilget)
LJ Murerfirma: tilskud på 5.000 kr. (er bevilget)
Nordea Fonden: 78.750 kr. (ansøges i foråret 2020)
Friluftsrådet: 190.600 kr. (ansøges i foråret 2020)
Lokale og Anlægsfonden (LOA): 155.375 kr. (ansøges
i foråret 2020)
Andre fonde og sponsorer: 67.350 kr. (ansøges i
foråret 2020)

Aktivitetsområderne er designet, således at de er skalerbare.
På den måde kan vi vente med etablering af delelementer,
såfremt vi mod forventning ikke lykkedes med alle
fondsansøgninger o.lign. i første runde.
For ikke at være overambitiøse, har vi ligeledes valgt at
vente med etablering af den multibane der er tegnet med i
Aktivitetsområde 1. Multibanen er der således ikke søgt
tilskud til, men der arbejdes sideløbende også på en evt.
finansiering heraf, f.eks. via sponsorbidrag o.lign.
Se desuden specificeret budget i særskilt Bilag 6a for
”Aktivitetsområde 1” og Bilag 6b for ”Aktivitetsområde 2”.
Ejerforhold

Projektet forventes etableret på to grundområder under
grundejerforeningen GALØ (områderne er endnu ikke er
overdraget til grundejerforeningen GALØ).
”Aktivitetsområde 1” ejes af Bygherre KK Byg og
Ejendomme og ”Aktivitetsområde 2” ejes af Silkeborg
Kommune. Begge nuværende ejere har indvilget i, at
etableringen af aktivitetsområderne gennemføres forud for
en egentlig overdragelse af områderne, på baggrund af en
uddelegeret fuldmagt til grundejerforeningen GALØ.
Der laves en 20-årig benyttelsesaftale mellem
Grundejerforeningen GALØ og Aktivitetsforeningen Lindgren.

Drift af anlægget

Grundejerforeningen GALØ står for drift og vedligeholdelse
af anlægget efter etablering, hvis dette ikke kan klares ved
hjælp af frivillig arbejdskraft (eks. arbejdsdage).

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Der er vil blive søgt om dispensation fra skovbyggelinjen
samt lokalplanen.
Der vil yderligere blive lavet en delvis overdragelsesaftale af
det grønne fællesareal ved Jonatansvej og Tvebaksvej som
endnu ikke er overdraget til grundejerforeningen GALØ fra
Silkeborg Kommune.

Lokaletilskud

Ikke relevant.

Momsregistrering

”Aktivitetsforeningen Lindgren” er ikke momsregistreret, og
forventes ej heller at blive underlagt skattepligt, henset til
fraværet af erhvervsmæssige aktiviteter i foreningen.
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Bilag 1 – Aktivitetsområde 1
Oversigtsbillede

Hængekøjer

Tarzan/motorik bane

Musikleg og bæltegynger

5

Gynge-og vippeområde

Bakkeløsning

6

Bilag 2 – Elementer på aktivitetsområde 2

Småleg med bl.a. lydleg og legekøkken

Afslapning og ro

7

Kombineret lege- og udemotionsområde

Tarzan-/motorikbane

Multihytte med skur

8

360 graders sansegynge

Spinner område

Svævebane

9

Bilag 3 – Helhedsoverblik over aktivitetsområde 2 med forslag til stisystem, drænløsning og beplantning

10

Bilag 4 – Oversigt over forslag til skovområde
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Bilag 5

AKTIVITETSFORENING
LINDGREN
AKTIVITETSOMRÅDER I BALLE
(ASTRID LINDGREN KVARTERET)
Dokumentering af lokal forankring og opbakning til projektet i form
afstøtteerklæringer fra beboerne i Grundejerforeningen GALØ,
kommunale dagplejer og privat pasningsordning, Indskolingsleder og
pædagog fra Balleskolen, daglig leder og personale fra Balle
Naturbørnehave & Institutionsleder fra Skovgården.
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Institutionleder Skovgården
HANNE SKAARUP – INSTITUTIONSLEDER
Dalhavens børnehus
Hanne Skaarup, institutionsleder af Skovgården, balle
Jeg har gennem forældre i vores børnehuse blevet gjort
opmærksom på at aktivitetsforeningen Lindgren en afdeling af Grundejerforeningen (GALØ), ansøger om
midler til at etablere to aktivitetsområder til gavn for alle der bor eller går i institutioner i området.
Jeg mener det er vigtigt, at Skovgården, balle støtter op om denne ansøgning og er med til at sikre
spændende legeområder der kan bruges af mange interessantere. Vi ser det som meget positivt, at
foreningen ønsker at lave noget vi i lokalområdet også vil kunne benytte.
Jeg kan se at det aktivitetsforeningen gerne vil rammer fint ind med de fokus vi har på bevægelse, natur,
samskabelse med lokale, forældre og foreninger. De nye styrkede læreplaner har jo netop fokus på disse
elementer.
Et projekt som beskrives for mig af aktivitetsforeningen Lindgren, tænker jeg er betydningsfuldt, at der
skabes rammer hvor børn og unge kan motiveres til mere bevægelse i naturen og falder godt i tråd med
det arbejde børnehusene i forvejen arbejder med. Det ville være en win- win
Det er vigtig for børn og unge at de oplever en kultur hvor idræt, leg og bevægelse er i fokus og hvor
sanserne bliver udfordret. Børn skal have mulighed for at udfolde sig i deres trygge nærmiljø og mærke
det værdifulde i at have styr på krop og turde udfordre den i trygge rammer. Jeg forestiller mig også at de
unge der vil vokse op i området, vil få et naturligt forhold til stederne og passe på dem, når de samles i
større grupper og ”dyrker ”ungdomstiden i det fri. I dag bruger de vores børnehuses legepladser, så ”eget”
sted ville fremme god tilknytning og honoreres ved at de tager ansvar for de steder der også er deres.
Områderne kan helt sikkert blive yderlig et læringsrum for vores børnehuse vil benytte os af, så vi håber
ansøgningen ses som bredere end grundejerforeningens oplevelsesrum.
Hanne Skaarup
Institutionsleder af daginstitutionen Skovgården, balle
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Balle Naturbørnehave
TRINE HOFFMANN – DAGLIG LEDER
PERSONALET I BALLE NATUR

Udtagelse vedrørende planer om to aktivitetsområder i grundejerforeningen GALØ
For mig at se, kan det være et betydningsfuldt led i vores arbejde med lege- og læringsmiljøer, jf. de
styrkede læreplaner, at der skabes to aktivitetsområder i det nye Astrid Lindgren kvarter. Når jeg tænker
over det krav, der handler om inddragelse af lokalsamfundet, handler det jo om at etablere samarbejde
med biblioteker, museer, plejehjem mm. med henblik på børnenes trivsel, læring og udvikling. Men
lokalsamfund handler også om fysiske rum, om at høre til, og om at have en rød tråd mellem
børnehavelivet og livet i lokalsamfundet. Her kan et aktivitetsområde, som børnehaven kan bruge som
udflugtsmål (i gåafstand) være et fantastisk supplement til vores vanlige, lokale udflugtsmål.

Som forstås vil de to aktivitetsområder blive skabt med fokus på natur, udeliv og bevægelse. Der vil være
bålhytte, som vi gøre det muligt at inddrage en aktivitet som bålmad eller blot til ly og varme, redskaber til
musikleg samt hængekøjer til ro og eftertænksomhed. Som naturbørnehave vil det være oplagt for os at
benytte aktivitetsområderne som en del af vores læringsmiljø, hvor motorik og bevægelse også kommer i
spil sammen med kultur og æstetik.
Vores tilgang til udeliv og natur handler om at naturen åbner for utallige muligheder og kan rumme både
det vilde og det stille samt fornøjelse og fordybelse. Derfor er det dejligt at høre, at en grundejerforening
vælger at have fokus på naturen og udelivet. Dette vil komme mange til gode, både børn, unge mennesker
samt voksne, der trænger til en tumleplads, hvor det er muligt at bevæge sig, have det sjovt og nyde
naturen på en og samme gang.
Jeg mener også at titlen som ’Danmarks Outdoor Hovedstad’ forpligter. Aktivitetsområder som både
æstetisk og fysisk inddrager natur og udeliv vil bringe tyngde til Silkeborgs image. Derfor bør sådanne
gode initiativer få stærk opbakning. Her fra Balle Naturbørnehave kan vi kun tilslutte os ideen og håbe, at
det bliver en realitet, som vi vil gøre flittigt brug af i fremtiden.
Fra Trine Hoffmann, daglig leder i Balle Natur
Og personalet i Balle Natur
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Balleskolen
THOMAS LARSEN – SKOLEPÆDAGOG
Tilkendegivelse vedr. Aktivitetsforeningen Lindgren.
I forbindelse med mit arbejde som skolepædagog på Balleskolen i Silkeborg, anerkender jeg vigtigheden af
børn leg og deres udvikling herigennem.
Børn har brug for sikre og udviklende miljøer og bevægelsesfrihed, udfordringer og tryghed på
legepladser. Det må betyde at der skal stilles krav til planlægningen og indretningen.
Vigtigheden af en legeplads kan derfor, ikke undervurderes, det er grundstenen for børns leg og opvækst.
Dette understøttes af talrige undersøgelser i diverse pædagogiske tidsskrifter, udgivelser og foredrag. Det
er derfor enormt vigtigt at når man skal etablere en legeplads, skal den etableres rigtigt.
"Den gode legeplads skal kunne tilbyde et alsidigt legemiljø, så børn både bliver fysisk men også mentalt
udfordrede i deres leg."
Dertil anbefaler, Sundhedsstyrelsen at børn bevæger sig i 60min dagligt. Forskning viser her at børn
bevæger sig mere når legepladsen er rummelig og anlagt rigtigt. Hvilket har indvirkning på at, børn bliver
mindre stresset, rastløse m.m. derfor kan det konkluderes at, en god legeplads agerer
sundhedsfremmende.
Det er netop derfor vi forsøger at etablere det bedste legemiljø vi kan, så vi får sunde og aktive børn. Så vi
får et legemiljø, der skaber en læringsposition som styrker børn udvikling, igennem leg.
Ydermere vil en legeplads i det nye område GALØ understøtte børn mulighed for bevægelse og udvikling,
samt et socialt rum hvor venskaber og relationer kan blomstre.
Thomas Larsen, skolepædagog.
Villekullavej 26, 8600 Silkeborg
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Dagplejen – Kommunal dagplejer og privat pasningsordning
GITTE BOLDSEN – KOMMUNAL DAGPLEJER
HANNE BECH – KOMMUNAL DAGPLEJER
METTE RASMUSSEN – PRIVAT PASNINGSORDNING
Kommunale dagplejere: Gitte Boldsen, Hanne Bech og Privat pasningsordning Mette Rasmussen siger ”Ja
tak” og stemmer” for” nye legepladser i Balle området.
Det vil betyde meget for både børn og voksne at der er mere end 1 legeplads i området, vi kan benytte.
Dagplejere og pasningsordninger mødes ofte i hinandens haver. Vi kan også være flere samlet på en
legeplads end i en have.
Børnene vil blive udfordret motorisk og socialt af de nye legeaktiviteter.
Placeringen af nye legepladser ved Villekullavej/ Pipisvej og Jonathansvej/ Tvebakkevej er i fin gå afstand
for de fleste dagplejere og pasningsordninger.
Vi vil også kunne benytte legepladserne til udflugt/aktivitets dage.
Når børnene skal i børnehave er det hele bare ”stort” og det kan være en hjælp/ tryghed vi dagplejere og
pasningsordninger har kunnet mødes flere af gangen på legepladserne.

Beboerne i Grundejerforeningen GALØ
FLINDT & HALVORSEN
Vi støtter 100 % op om det gode projekt/ide med et aktivitets og legeområde for vores børn/børnebørn
samt barnlige sjæle og deres forældere.
Det er super vigtigt at have et fælles samlingssted hvor en lejeplads vil være omdrejningspunkt for
aktivitet, hvor sociale bånd kan bindes imellem børn og forælder som vil gavne hele vores kvarter.
I vores del af Silkeborg, nærmere betegnede Jonatans & Tvebaksvej som ligger roligt og ikke mindst
sikkert, lidt væk fra den store trafikeret vej (Nordre Højmarksvej)vil placering af et aktivitets/leje område
være optimal således at vores børn IKKE skal krydse den store vej for at benytte en lejeplads.
Med venlig hilsen
Flindt / Halvorsen
Tvebaksvej 3
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SABINE & MICHAEL CHRISTENSEN
Vi mener at et aktivitetsområde vil være af rigtig stor betydning, både for vores børn, os som familie og
mulighederne for at møde andre folk fra lokalområdet. Med et aktivitetsområde giver vi børnene mulighed
for at møde andre end blot dem som bor lige ved siden af, de får mulighed for at møde dem som bor i
hele området. Som et nyt kvarter vil et fællesområde være et vigtigt værktøj til at skabe fællesskab og være
med til at sikre området bliver en succes, også i fremtiden, hvor det vil øge synet på området for folk som
ønsker at flytte til byen. Et aktivitets- og fællesområde giver også et sted, hvor man kan gå over med
venner og familie, både en helt normal aften og fx i forbindelse med en fødselsdag. Mvh. Sabine og
Michael Christensen Villekullavej 29.

KAMILLA, MICHAEL & VINCENT
Som ”ny-byg-tilflytter” til Jonatansvej og Balle syntes vi naturligvis at ideen med et fællesområde er oplagt
da det vil bringe alle tættere på hinanden og man kunne opnå et fællesskab på tværs af hele området.
Børnene kan mødes til fælles leg på legepladsen, boldspil og fysiske udfoldelser i stedet for en Ipad😊. Der
er rigtig mange børn i området men der er ikke nogle steder de kan samles med mindre de skal langt væk
og over en stor trafikeret vej det er ikke helt optimal, så et aktivitetsområde er 100% oplagt i det nye
område. Samtidig har jeg ”hørt” at når børn er ude og aktiveret fremmer det børnenes udvikling/indlæring
ydermere har en forskning vist at det er sundhedsfremmende og sygedomsforebyggende ved at opholde sig
i naturen, så det vel en win-win for ALLE både børn/forældre samt det kommunale……
Aktivitet/fælles områderne vil naturligvis også gavne de voksne da det er sådanne steder man lærer
hinanden bedre at kende specielt nå alle er ny tilflytter og området er nyt…
Til sidst kunne aktivitetsområdet også gavne kommunen selv, da det måske kunne hjælpe interesserede
køber til at købe de sidste grunde/huse så ”projektet” er komplet, ved der er kommunalplaner hvor der
evt. kommer flere boliger/børn til. Der så mange mennesker der vil få fornøjelsen af dette område at det
næsten er en selvfølge så vi glæder os over initiativet og håber at vi alle kan mødes i fremtiden i naturen
😊
Kamilla, Michael og Vincent.
Jonatansvej 3.
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ANITA AAGAARD KOEFOED
Som beboer på Tvebaksvej er vi glade for at have en fantastisk og engageret Aktivitetsforening.
Vi er en børnefamilie med 3 børn i alderen fra (næsten) 8 år til nyfødt. Det siger sig selv, at et
aktivitetsområde, som det, der er lagt op til, vil være et kæmpe aktiv for os som børnefamilie. Her vil hele
familien kunne være samlet, da der er tænkt over at området skal kunne rumme alle aldersgrupper. Endda
også træningsområde til de voksne. I et nybygger-område som vores, vil et sådant fællesområde med
opfordring til leg og samvær på tværs af familier kunne bidrage til et endnu bedre naboskab. Det betyder,
at børnene trygt kan finde legekammerater i nærheden, men også at ubudne gæster får dårligere vilkår, da
naboskabet vil være stærkt, fordi vi kender hinanden og ved hvem hinanden er. Vi vil glæde os til masser
af hverdagsleg, sommer-vej-fester i bålhytten og børnefødselsdage på vores nye
legeplads/aktivitetsområde.
Med venlig hilsen
Anita Aagaard Koefoed,
Tvebaksvej 7, Silkeborg.

JULIE MIKKELSEN
Vi vil meget gerne udtrykke vores støtte, fra Jonatansvej 25. Vi ser frem til et område hvor børn og voksne
kan samles og give et stærkere sammenhold i området.
Vi får vores første barn til sommer og vil se frem til at kunne deltage i et fællesskab, hvor vores lille ny
trygt kan være og der kan skabes nye relationer. Vi mangler et område, som kan være samlingspunkt for
alle os
Med venlig hilsen
Julie Mikkelsen
Jonatansvej 25
8600 Silkeborg

ALBERTE, CECILIE, FREDERIK, MAI-BRITT & CLIFF HOLMGAARD BAK
Med et fællesområde, der både kan tilbyde muligheder for fitness, fællesskab og leg, vil vi som ny familie i
Balle have mulighed for at mødes med vores nye naboer og derved nyde godt af de relationer, vi her får
opbygget. Det er vigtigt for os, at vi i nærområdet kan både slappe af og bruge kræfter-og at vi kan sende
vores børn trygt afsted til fællesområdet.
Vh Mai-Britt og Cliff
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Vi ønsker os et sted, hvor vi kan have det sjovt og lege. Vi vil gerne lave forskellige ting-det kunne være
fedt med en klatrevæg eller noget andet, som udfordrer os lidt! Vi vil gerne kunne hænge ud med venner
og familie.
Cecilie 14 og Frederik 11
Jeg vil gerne have et sted tæt på, hvor jeg kan lege med mine venner. Jeg ønsker mig en gynge, en
rutchebane og en junglesti-et bålhus kunne også være dejligt.
Fra Alberte 7

METTE & KIM GREVE
Vi giver vores fulde støtte til de planlagte aktivitetsområder i Astrid Lindgrens kvarteret, som ser utrolig
lovende og spændende ud.
Skitserne ser meget visionære ud og vil være med til at samle områdets mange beboer samt vil kunne
tiltrække folk udefra også.
Aktivitetområderne ligger helt klart op til, at skabe fysisk aktivitet og leg for både de helt små til de
voksne.
Områderne vil også hjælpe til, at både børn og voksne i kvarteret kan mødes på tværs af vejene og skabe
social relation til hinanden. Derudover vil de give en masse liv til området.
For vores barn og vi som forældre vil det betyde enormt meget, at få netop disse aktivitetsområder op, da
dette ligger op til fysisk aktivitet og ikke mindst en masse timers leg samt social samvær. Vi vil helt klart
komme til, at tilbringe en masse timer der.
Med venlig hilsen
Mette og Kim
Pippisvej 8

BETINA & JAKOB RASK
De 2 aktivitetsområder vil betyde rigtig meget for vores lokalsamfund. Det vil være gode samlingspunkter
for børn og voksne. Steder hvor de voksne får mulighed for at lære hinanden bedre at kende og ungerne
får nogle skønne rammer til at lege og udfordre motorikken på kryds og tværs af køn og alder. Venskaber
skabes ofte igennem leg og der bliver der rig mulighed for, for både børn og voksne på de 2 forskellige
aktivitetsområder.
Betina og Jakob
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AKSEL, CHRISTINE & SIMON BUST
Vi har boet på Villekullavej i snart 2,5 år.
Det er tydeligt at vi mangler et samlingspunkt både for børn og voksne - initiativet glæder os derfor.
Det skaber et bedre nærmiljø og tryghed i området, at man ved disse samlingspunkter lærer hinanden at
kende på kryds og tværs. Derudover tror vi på at det øger sammenhængskraften og engagementet i
kvarteret/området. Som et resultat deraf vil der blive passet bedre på området og være større opbakning
omkring diverse aktiviteter.
Som forældre til et barn med sansestimulerings udfordringer, der kan forbedres af de redskaber planen
ligger op til, så krydser vi alt hvad vi har for at det lykkedes.
Vh Christine, Simon og Aksel
Villekullavej 3

HANNA, ANITA & PETER MØLLER
Vi lever i en nation, hvor vi PT bekæmper mistrivsel hos børn og unge, overvægt og inaktivitet i alle
aldersgrupper samt stress og ensomhed. Så selvfølgelig skal vi i en kommune som Silkeborg, der både
brander sig som Danmarks Outdoor Hovedstad og Bevæg Dig For Livet kommune, have nem adgang til
lokale samlingssteder der inspirerer til leg, fysisk og social aktivitet i naturen.
Vi er en aktiv familie. Fysisk aktivitet og gode oplevelser i naturen er meget vigtige for os. Vi vil gerne
udfolde os fysisk med at lege sammen i uderummet og endnu bedre er det, hvis vi kan gøre det sammen
med andre familier og derigennem bygge nye sociale relationer. Som familie med 3 børn i en hektisk
hverdag, kan det være svært, at prioritere tiden til at motionere nok ud fra WHO’s anbefalinger – hvilket
både gælder for børn og voksne i familien. Det vil uden tvivl blive nemmere, når vi ikke skal starte bilen
op, for at opnå de ønskede oplevelser.
Desuden har vi en søn med autisme og ADHD, som vi har enormt svært ved at drive uden for husets fire
vægge og i det hele taget motivere til fysisk aktivitet. For vores søn betyder trykhed meget. At have et
aktivitetsområde lige uden for døren, hvor vi sammen med ham kan udfolde os både socialt (hvilket han
også har meget svært ved), motorisk og fysisk i den friske luft, betyder ikke blot eminent meget for hans
fysiske sundhed, men også alverden for hans sociale og mentale sundhed. Vores søn har brug for gode
sanseoplevelser, fysisk udfoldelse og kropslig dannelse i et trygt nærmiljø. Det glæder os derfor, at de to
aktivitetsområder giver rig mulighed for motorisk træning, sanseoplevelser generelt og gode rolige sociale
naturoplevelser.
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Hannah 10 år: Det bliver sjovt, at lege på de nye legepladser. Og jeg kan få masser af nye venner, som jeg
møder på legepladsen. Jeg kan lære en masse med balance og akrobatik på legepladsen. Jeg glæder mig til
at lege med min hund på legepladsen. Når det er sommer, kommer jeg ikke til at se så meget fjernsyn og
Ipad, for når legepladsen og hoppepuden er der, så skal jeg klart lege og hoppe i stedet.

CAMILLA & JAKOB JENSEN
At få etableret en naturlegeplads i området vil betyde rigtig meget, da der idag ikke er mange lignende
muligheder i Balle området. Det vil kunne være et godt samlingssted for både børn, unge og voksne - et
sted som rigtig mange vil kunne få glæde af, og det vil uden tvivl også kunne tiltrække flere børnefamilier
til kvarteret. I har vores fulde opbakning og vi håber at mange flere også vil støtte op om dette fantastiske
initiativ, så vi kan få etableret et skønt område til glæde for alle i Balle.
Camilla og Jakob Jensen

BENITA BORG
Det er en rigtig god ide med et aktivitetsområde og legeplads i området, så bl.a. børn har mulighed for at
netværke socialt med andre børn fra vejen - og det samme gældende for voksne.
Det er vigtigt at de har et sted i nærheden, hvor de har mulighed for at være aktive og hygge sig med deres
venner.
Det medvirker til positiv udvikling og selvstændighed, når børn nemt kan mødes og lege med andre børn
og unge end dem fra egne klasser.
Vh
Benita Borg, Jonatansvej 12, 8600 Silkeborg

LOUISE & KIM MØRK
Vi er netop flyttet til området og vi håber bestemt at der vil komme et aktivitetsområde i kvateret, da vi
tror på at det vil skabe værdi og styrke fællesskabet. Det er vores indtryk at børnefamilier mangler et
aktivitetsområde, men vi er også sikre på at det vil kunne være et samlingspunkt for børn såvel som
voksne.
Mvh Kim og Louise (Tvebaksvej 1)
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NINNA & MIKAEL SCHWARTZ
Vi ser frem til der bliver bygget Aktivitetsomåder, for store og for små, da dette vil være med til at aktivere
og give hele familien god motion og leg. Det vil være godt for børnene i området, de har et godt og
spændende miljø at mødes i, samt forældrene kan lære hinanden at kende, da vi er tilflyttere til Silkeborg
vil dette virkelig også have en stor værdi for os som forældre.
Et super flot projekt

JULIE & JACOB DØSSING
Vi er en familie på fire (børn på to og fire år), der savner et aktivitetsområde for både børn ogvoksne. Vi
er tilflyttet fra et område med både boldbaner og legepladser, og kunne se hvor meget det bandt beboerne
sammen.
Vi støtter fuldt ud op om arbejdet og glæder os til at møde vores naboer på en ny måde, både til formelle
(Skt. Hans o. lign) og uformelle samlinger.
Venlig hilsen
Julie og Jacob Døssing Aulbjerg,
Villekullavej 2, 8600 Silkeborg

LAUGE, LUCIA, RIKKE & KIM
Vi er en familie på fire – to voksne og to børn på hhv. 2 og snart fire år - som flyttede ind i vores hus på
Jonatansvej i oktober. Vi ønsker at få et rigtig godt forhold til vores naboer og vores nærmiljø. Her ser vi
aktivitetsområderne som en kæmpe mulighed for at lære nye mennesker at kende og danne et fællesskab.
Vi ønsker at bo i et lokalmiljø, hvor er er områder, der indbyder til fællesskab og godt sammenhold. Det
betyder meget for os, at vores børn har et sted, hvor de kan mødes med legekammerater og udvikle
venskaber på tværs af alder, interesser og udgangspunkt. Vi ønsker for vores børn, at der er nogle områder
meget tæt på vores bolig, så de nemt kan benytte faciliteterne selv og forhåbentlig sammen med andre fra
Jonatansvej og Tvebakkevej, når de bliver lidt ældre.
Vi ønsker at have nogle gode forhold for vores børn og et trygt nærmiljø. Det mener vi, at
aktivitetsområderne ved Jonatansvej/Tvebakkevej vil bidrage positivt til.
Venlige Hilsener
Lauge, Lucia, Kim og Rikke
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STEFFIE & MATHIAS TINDBÆK CHRISTENSEN
Vi skriver denne mail for at give vores støtte til projektet. Vi synes det er et fantastisk intiativ der vil give
så meget til godt til området med Astrid Lindgrenvejene i det nye Balle. Lige præcist det at det er et nyt
stort område gør det endnu mere vigtigt at skabe nogle tiltag for fællesskab på tværs af området mange
villaveje og de større udlejningsejendomme samt de gamle områder.

Vi har brug for steder hvor børn, venner og familier kan mødes. Ligeledes kan det bruges af områdets
institutioner og dagplejere som udflugtsmål. Området ligger i en zone hvor man der er to skole tæt på.
Skolerne er meget forskellige i deres struktur og det gør at forældre i området vil sende deres børn på
forskellige skolen. Legepladser og andre aktiviteter i området vil være med til at sikre at der på tværs af de
børn vil være fællesskab.
Med stor opbakning Steffie og Mathias Tindbæk Christensen, Villekullavej 28.

HENRIETTE HAISLER & MARTIN CLAUSEN
Vi støtter i høj grad op om initiativet til et aktivitetsområde i GALØ Silkeborg.
Det vil være skønt med en legeplads i nærheden, hvor vores datter kan mødes med og lege med andre
børn.
Ligeledes vil der være et sted hvor både børn og voksne kan mødes og hvor der er mulighed for forskellige
arrangementer. Dette vil for os skabe nærvær, sammenhold og tryghed i vores lokalområde.
Henriette Haisler
Martin Lundgaard Clausen
Villekullavej 21

LONE & TOBIAS FOGH
Støtte til fællesområder
Vi giver vores fulde støtte og opbakning til etablering af fællesområder i GALØ. Vi er selv vokset op med
fællesområder og husker hvor stor betydning det har haft fællesskabet i hele området både for børn og
voksne. Det giver meget større tryghed for børnene at de kender og har set et bredt udsnit af de
mennesker der bor i området og de får mulighed for at danne relationer på tværs af årgange og køn.
Dette sammenhold og den tryghed vil vi virkelig gerne kunne give videre til vores børn.
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Med venlig hilsen
Lone og Tobias Fogh, Villekullavej 30, 8600 Silkeborg

CATHRINE & RASMUS VOLSHØJ PRIMDAHL
Vi bor i området GALØ og et aktivitetsområde for både børn og voksne vil være en positiv mulighed for
at møde nye folk fra lokalområdet. Det at have et fælles aktivitetsområde til komsammen på tværs af
lokalområdet, vil give et godt sammenhold på tværs af alle aldre. Vi støtter hermed op om det gode
initiativ.
- Cathrine og Rasmus, Villekullavej 17, 8600 Silkeborg

CHRISTINA & KENNETH BORGSTRØM PAULICK
At aktivitetsområde vil betyde rigtig meget for vores børn og vores familie. Vi kan selv huske, hvor meget
et aktivitetsområde betød for os i de respektive områder, hvor vi voksede op. det var her man i trygge
rammer mødtes med sine kammerater til sjov, leg, hygge og endda fødseklsdage. Ét aktivitetsområde
danner grobund for nye samt bestyrede vendskaber og danner stor glæde blandt børn, unge, men også for
forældre. Disse glæder og værdier vil vi meget gerne give videre til vores børn, hvorfor vi bakker fuldt op
om aktivitetsområder og disses betydning i vores lokalområde.

JOSEPH, JIAQI PENG & ALEX KRISTIANSEN
Som ny tilflytter til Silkeborg (og Astrid Lindgrens kvarteret).
Støtter Vi med fulde at der bliver oprettet Aktivitets område for alle aldersgrupper.
Der mangler et fælles grønt område hvor børn og voksne kan udfolde udendørs aktiviteter. Dette med de
formål at forene området børn i leg og hvor de voksne kan mødes skabe fællesskab.
Som aktivt udemenneske er det vigtigt for alle at få frisk luft, møde ligesindet, rørt sig. Skabe gode vaner
for børn, så de kommer ud og være fysiske og skabe gode relationer. Der skal være plads til leg, til hygge
og aktivitet.
Området omkring Astrid Lindgren er et stort nybyggerområde, med mange overvejende Børne familier.
Derfor er det vigtigt at der er fokus på at udvikle området til en attraktiv del af Udendørs hovedstaden i
Danmark.
De bedste tilkendegivelser og støtte til de initiativer som ”Aktivitetsforeningen Lindgren” har på bordet
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MVH
Alex Kristiansen, Jiaqi Peng Og Joseph P Kristiansen

TRINE & DAN ROHDE
Som tilflyttere til området er et fælles aktivitetsområde en oplagt mulighed for at møde folk fra
lokalområdet, og bygge et netværk for os selv og vores børn. Det er ofte gennem vores børn, at vi møder
hinanden og danner nye relationer. Et sådant område er af afgørende betydning for et hvert lokalområde,
da det er et oplagt samlings- og omdrejningspunkt for motion i det fri, leg og sjov for store og små.
Ligeledes er det med til at gøre lokalområdet attraktivt for os der bor her, men i den grad også for dem,
der overvejer at flytte hertil. Glæderne ved et aktivitetsområde er mange, og vi tillægger det afgørende
betydning for et godt og trygt nærmiljø.
Mvh Dan og Trine Rohde, Villekullavej 19 / pt. Langstømpevej 40

MARIA MOREL & MICHAEL BJERRE
Et aktivitetsområde/legeplads med naturen i fokus kunne virkelig bringe meget til området. Jeg er selv
spejder og har også en drøm om, at mine børn i fremtiden ønsker at være ude så meget som muligt. Et
område som dette så tæt på hjemmet vil derfor være ideelt. Samtidigt kunne det være fedt at bruge mine
spejderfærdigheder til at lave/arrangere aktiviteter, der kan samle lokalsamfundet. Det kan fx være via
familiespejder, som stadig bliver mere populært over hele Danmark. Med faciliteter som dem I præsentere
vil rammen i hvert fald være på plads.

FAM. LUNDSBERG WILLEMANN
Støtteerklæring til aktivitetsområder og legepladser for Aktivitetsforening Lindgren
Som familie med børn, vil et aktivitetsområde og legeplads være et ideel mødested for områdets børn og
unge, ikke blot for at vedligeholde kendskaber og venskaber, men også for at kunne etablere nye. De
voksne vil også kunne mødes på tværs, styrke fællesskaber og skabe sammenhold, som et nyt etableret
område, med mange nye tilflyttere, har brug for.
- Fam. Lundsberg Willemann, Jonatansvej 11
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HENRIK KOEFOED
Da tilvæksten af beboere i området fortrinsvist er børnefamilier, er anlæggelsen af en legeplads en
fantastisk måde at skabe sammenhold og fællesskab. Set i forhold til områdets samlede udvikling de
kommende år vil legepladserne skabe en tryg ramme for børnenes fysiske og sociale dannelse.

CAMILLA SØRENSEN & MORTEN SCHMIDT
Et aktivitetsområde for store og små, børn som voksne vil betyde meget for vores nyetablerede
boligkvarter. Vi har brug for et samlingssted hvor vi uforpligtende samtaler og leg kan finde sted, men
også hvor vi kan samles og skabe hygge, sammenhold, gode minder og trygge rammer for vores børn. Vi
håber meget at det er noget Silkeborg kommune ville støtte op omkring for i sidste ende og være med til at
skabe en bedre by for dets beboere.
Camilla og Morten + 2 børn på 1,5 år og 4,5 år
Villekullavej 1

JULIE & KASPER FREIBERG
Vi støtter selvf også op med det super gode projekt. Det ville betyde så meget med en legeplads i området.
Venlig hilsen
Julie og Kasper

MALENE JENSEN
For os på Pippisvej nr. 5, vil det have en meget stor betydning med aktivitetsområder, hvor vi sammen
med vores børn kan mødes med andre fra området og skabe gode relationer. Vores 2 børn kender ikke ret
mange af de børn der bor i området og netop aktivitetsområder / legeplads vil være den oplagte mulighed
for dem, for at lære børn fra nærområdet at kende.
Området vi bor i er nyetableret, med både tilflyttere og beboere der allerede kender området og
aktivitetsområdet vil være med til at skabe gode fælles rammer for alle.
Det er utrolig vigtigt for lokalområdet at det fortsat er et attraktivt sted at bo og det vil det gode
aktivitetsområde bidrage meget positivt til. Det vil bidrage positivt til at kunne tiltrække folk fra andre
byer og samtidig give kæmpe værdi for os der allerede bor i området.
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SARA AHRENHOLT
En etablering af aktivitetsområder med legepladser, vil have stor betydning for det sociale liv i vores
grundejerforening. Områderne vil kunne skabe et mødested, hvor børn og voksne kan indgå i nye
relationer og venskaber. Derudover giver de børn en mulighed for at komme ud i naturen. Det er en
fantastisk mulighed for at være aktiv og få noget frisk luft i fællesskab med andre børn.
Aktivitetsområderne kan være et helle, hvor børnene i deres fritid kan trække sig tilbage fra skole og hvad,
der ellers fylder og bare være børn.
Venlig hilsen familien Ahrenholt
Pippisvej 3

MARIA RIIS & KENNETH JENSEN
Vi er en ny tilflyttet familie med en lille dreng på knap 2 år. Vi savner virkelig nogle ude aktiviteter i
nærområdet. Det kunne gavne det nye store bebyggelses arealer, så vi kunne hygge sammen og komme
hinanden ved i weekender, og se små kan Komme ud og få en masse frisk luft.
Ydermere husker vi selv hvordan børn (5-10) års alderen mødes på fællesarealer/legepladser om aftenen i
ferier eller weekender, hvor de hygger og kommer hinanden ved. Det ønsker vi, virkelig at vores børn
kunne opleve selv, nu der er så mange tilflyttere med både små og ældre børn. Det ville være så oplagt.
Vores søn elsker legerpladser, og vi ville komme til at benytte en eventuelt fremtidig legeplads i det nye
område ved villekullavej/pippisvej hver weekend!
Nu skal vi over i gamle Balle, hvor man ikke bare lige hurtigt suser hen.
Vi bakker op om en ny legeplads der kan medfører til en masse hyggestunder naboer imellem og masser af
leg og hygge blandt de små! :)
Hilsen Maria Riis og Kenneth Jensen
Villekullavej 15
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PERNILLE OLSEN & CHRISTIAN THOMSEN
Vi vil gerne give vores støtte til Aktivitetsforeningen Lindgren, herunder opførelsen af aktivitetsområder i
Astrid Lindgrenskvarteret.

Vi er tilflyttere til Silkeborg, og kan se stor værdi i at møde naboerne i området til aktiviteter, sociale
sammenkomster, leg, læring mv. med udgangspunkt i aktivitetsområderne. I dag mangler området
mødesteder for beboerne, så det kræver en større indsats for tilflyttere at ”bryde isen”. Mange af beboerne
i området er tilflyttere fra eks. Aarhus, og det vil gavne de sociale relationer i området med mødesteder,
hvor man naturligt mødes i det daglige, og dermed understøtte at der bliver knyttet varige relationer.
Aktivitetsområderne kunne herudover også være et fint udgangspunkt for de voksnes muligheder for at
dyrke forskellige former for motion, f.eks. som udgangspunkt for fælles løbeture, crossfit etc.
Vi har desuden 2 mindre børn, og det er vigtigt for os at de har muligheder for at mødes med
jævnaldrende fra lokalområdet og have nem adgang til fysisk udfoldelse. I dag har nærområdet ikke
sådanne faciliteter, så nærmeste muligheder er eks. ved Balleskolen, hvor børnene først skal krydse Nordre
Højmarksvej, som er meget trafikeret.
Herudover har vores yngste datter hybermobile led, og derfor er det af stor vigtighed for hendes udvikling
og trivsel at hun hele tiden udvikler og styrker sin muskulatur og motorik. Dette vil de foreslåede
aktivitetsområder i høj grad kunne understøtte, da det vil motivere til hendes leg og læring på diverse
redskaber.
Med venlig hilsen
Beboerne på Tvebaksvej 5, 8600 Silkeborg.
Pernille Olsen og Christian Thomsen

KIM & LENE KJELSTRUP
MARIA & ANDERS PETERSEN
JOHN E. M. NIELSEN & BRITA JOHANSEN
MICHAEL LARSEN & VIVIAN STRANDBY
ANJA & NIELS HEGSTRUP
REBECCA SPRINGER
LOTTE ØSTERGAARD NIELSEN & NICHLAS SKANNING MØLLER
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SØREN PILGAARD CHRISTOFFERSEN & GUNHILD CHRISTOFFERSEN
LENE ELFRIDE KILSGAARD & GRAVES KILSGAARD
HENRIETTE & THORSTEN MUNCH
JESPER & INGER LIS AHRENHOLT
KIRSTEN & ARNE HENNINGSEN
CHRISTINA OG MORTEN SNEDE ELISIUSSEN
Vi ønsker at være et børnevenligt område, hvortil legepladserne er attraktive. Da vi har mange
børnefamilier i vores grundejerforening og børn i alle aldre, ønsker vi at der skal være noget for alle
aldersgrupper. Legepladser er med til at give et godt fællesskab, som vi mener er vigtigt for et nyetableret
boligområde. Det vil have stor betydning for små som store, forældre og bedsteforældre. Der skal være
plads til alle og vi skal kunne komme hinanden ved i naturlige omgivelser.
Fra Beboerne på Balle Bygade 5-33
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Bilag 6a
Etableringsbudget: Aktivitetsområde 1 (Villekullavej og Pippisvej)
Elementer i aktivitetsområdet
Bakkeløsning
Anlægsudgifter (materialer)
Anlægsarbejde

Anslået udgift inkl. moms
127.700,00
11.150,00
11.150,00
150.000,00

Anlægsudgifter

Ansøgt tilskud
i kr.
Søges hos
127.700,00 Silkeborg Kommune
11.150,00 Silkeborg Kommune
11.150,00 Anlægsarbejdet klares af frivillige
150.000,00

Musikleg og bæltegynge

28.562,50

28.562,50 Grundejerforeningen GALØ

Gynger og vippe
Anlægsudgifter (materialer)
Anlægsarbejde

70.250,00
9.687,50
9.687,50
89.625,00

70.250,00 Grundejerforeningen GALØ
9.687,50 Grundejerforeningen GALØ
9.687,50 Anlægsarbejdet klares af frivillige
89.625,00

Balancebane
Anlægsudgifter (materialer)
Anlægsarbejde

152.625,00
1.812,50
1.812,50

156.250,00
Balanceleg
Anlægsudgifter (materialer)
Anlægsarbejde

Hængekøjer
I alt

Ansøgning i alt hos
Rema 1000
KK-Byg
LJ Murerfirma
Andre sponsorer
Silkeborg Kommune
Grundejerforeningen GALØ
Sum fra egne og indhentede midler
Frivilligt anlæg
I alt

44.000,00
3.000,00
3.000,00

79.337,50
1.812,50
1.812,50
5.000,00
68.287,50
156.250,00

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
Anlægsarbejdet klares af frivillige
Rema 1000
Grundejerforeningen GALØ

30.787,50 Andre sponsorer

50.000,00

3.000,00
8.000,00
5.000,00
3.212,50
50.000,00

36.562,50

36.562,50 Andre sponsorer

511.000,00

Bemærkning

Anlægsarbejdet klares af frivillige
KK-Byg
LJ Murerfirma
Grundejerforeningen GALØ

511.000,00

5.000,00
8.000,00
5.000,00
67.350,00
220.000,00
180.000,00
485.350,00
25.650,00
511.000,00

(er tilkendegivet)
(er tilkendegivet)
(er tilkendegivet)
(skal søges)
Søgt om 220.000 kr.
Søgt om 180.000 kr.
Værdi af frivilligt arbejde med anlæg

-
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Bilag 6b
Etableringsbudget: Aktivitetsområde 2 (Tvebaksvej og Jonatansvej)
Elementer i aktivitetsområdet

Anslået udgift inkl. moms

Multihytte

Anlægsudgifter

167.375,00 Sand og fliser
167.375,00

Tarzan-/balancebane

119.500,00 anlæg

119.500,00
Kombineret motorik og cross fit område

96.125,00 anlægsudgifter

96.125,00
Bålfad og tilbehør

Ansøgt tilskud
i kr.
Søges hos
120.000,00 Friluftsrådet
47.375,00 LOA
167.375,00
26.500,00 LOA
40.000,00 Silkeborg Kommune
53.000,00 Grundejerforeningen GALØ
119.500,00
76.125,00 LOA
10.000,00 Nordea Fonden
10.000,00 Silkeborg Kommune
96.125,00

5.000,00

5.000,00 Friluftsrådet

6 stk Bordbænke sæt ved hytten (pic-nik sæt 2600kr.)

15.600,00

15.600,00 Friluftsrådet

Tilskud til stisystem ved fredsskov (stabilgrus og stenmel)

20.000,00

20.000,00 Friluftsrådet

Etablering af sanse område med blomstereng og frugttræer

10.000,00

10.000,00 Friluftsrådet

Småleg

82.750,00

20.000,00 Nordea Fonden
40.000,00 Silkeborg Kommune
22.750,00 Grundejerforeningen GALØ
82.750,00

82.750,00
Supernova, spica *2 drejekar

79.750,00

Bakkeløsning

56.000,00

79.750,00

56.000,00
Svævebane

56.000,00
56.000,00

360 gr. gynge

53.000,00

2 hængekøjer

25.375,00

53.000,00

25.375,00
Anlægsudgifter i alt

82.500,00
82.500,00

I alt

Ansøgning i alt hos
Friluftsrådet
LOA
Nordea Fonden
Silkeborg Kommune
Grundejerforeningen GALØ
Sum fra egne og indhentede midler
Frivilligt anlæg
I alt

868.975,00

Bemærkning

Alternativt (Velux senior)

20.000,00 Silkeborg Kommune
40.000,00 Grundejerforeningen GALØ
19.750,00 Nordea Fonden
79.750,00
30.000,00 Silkeborg Kommune
26.000,00 Grundejerforeningen GALØ
56.000,00
20.000,00 Nordea Fonden
36.000,00 Silkeborg Kommune
56.000,00
44.000,00 Silkeborg Kommune
9.000,00 Nordea Fonden
53.000,00
20.000,00 Friluftsrådet
5.375,00 LOA
25.375,00
38.250,00 Grundejerforeningen GALØ
44.250,00 Anlægsarbejdet klares af frivillige
82.500,00

Til indkøb af sand, grus og træer/buske

868.975,00

190.600,00
155.375,00
78.750,00
220.000,00
180.000,00
824.725,00
44.250,00
868.975,00

LOA giver max. tilskud for 200.000
Søgt om 220.000 kr.
Søgt om 180.000 kr.
Værdi af frivilligt arbejde med anlæg

-
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22 Godkendelse af takstnedsættelse på Den Kreative
Skole
22.1 - Bilag: 200316 Ændrede takstforslag sæson 2020_21
DokumentID: 8371568

Ydelse:

Takster

Takster

Ny

Takst-

pr. 1.8.2019

pr. 1.8.2020

ratepris

nedsættelse

8 rater

i alt

Priserne fastholdes
eller sænkes

(Stigning 2,4 %)
Den Kreative Skole
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst/dans/ forfattersporet
Elever under 25 år
Kor i 31 uger

940

940

0

1 hold i 31 uger

1.880

1.880

0

Pris pr. musikhold

1.880

1.880

0

Pris pr. hold indenfor anden kunstart

1.880

1.880

4.328

2.500

1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37 uger
+ pris pr. musikhold i 31 uger

940

0

+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger

940

940

4.568

4.568

940

0

1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning
+ pris pr. musikhold i 31 uger
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning
+ pris pr. musikhold i 31 uger
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger
+ pris pr. musikhold i 31 uger
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger

940

940

5.000

5.000

940

0

940

940

10.000

10.000

940

0

0
313

-1.828
-2.768
-1.828

571

0
-940
0

625

0
-940
0

1.250

0
-940

940

940

8.000

8.000

1.000

0

+ pris pr. musikhold i 31 uger

940

0

0

-940

+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger

940

940

118

0

1 voksenhold i 31 uger

1.880

1.880

1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger

5.000

5.000

625

0

8.000

8.000

1.000

0

1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter i 37 uger

0

Elever over 25 år

+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger
Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune
For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg Kommune, forhøjes priserne for
musikundervisning med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, teater og dans
forhøjes med 75 %

0

23 Godkendelse af vedtægter for Museum Jorn,
Silkeborg
23.1 - Bilag: MUSEUM JORN Vedtægter 01.02.2020
DokumentID: 8386465

VEDTÆGTER
FOR DEN SELVEJEDE INSTITUTION
MUSEUM JORN, SILKEBORG
cvr 26623928

gældende fra den 1. februar 2020

I henhold til:
Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status
Museum Jorn, Silkeborg er et statsanerkendt kunstmuseum.
Museum Jorn, Silkeborg er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg.
Museum Jorns adresse er Gudenåvej 7-9, 8600 Silkeborg.

2. Formål og ansvarsområde
Stk. 1
Museum Jorns skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og
udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.
Stk. 2
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og
formidling skal museet belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske
og erkendelsesmæssige dimensioner i lokalt, nationalt og globalt perspektiv.
Stk. 3
Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
Stk. 4
Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.
Stk. 5
Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.
Stk. 6
Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2 – 5.
Stk. 7
Museets emnemæssige ansvarsområde er Asger Jorns oeuvre og samling, samt kunstneriske
praksisser relateret til hans virke. Herunder perspektiveringer af Asger Jorns idé om den
eksperimenterende kunsts rolle i samfundet, som den kommer til udtryk hos andre
repræsentanter for den eksperimenterende kunst, f.eks. Per Kirkeby, Poul Gernes og Peter
Louis-Jensen.
Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter fortrinsvis det 20.århundrede og frem.
Stk. 8
Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske,
tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.
Stk. 9
Museets virksomhed i andre museers ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.
Stk. 10
Genstande / kunstværker uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i
samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.
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3. Grundkapital
Museum Jorn består af værdien af sin samling der er doneret af Asger Jorn ved gavebrev af 15.juli
1962, matrikel 162B Silkeborg, Gudenåvej 7-9, senere erhvervede værker, donerede og senere samt
erhvervede rettigheder samt indestående likvid kapital.

4. Hæftelse

Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

5. Finansiering
Stk. 1
Museets drift finansieres af tilskud fra Silkeborg Kommune, Kulturministeriet, samt museets
egne indtægter.
Stk. 2
Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde,
sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.
Indtægter fra ophavsretsmæssig opkrævning af afgift for reproduktion af Asger Jorns
værker, kunstneriske og skrevne skal, som følge af Asger Jorns gavebrev af 15. juli 1962 og
Nanna B. Jorns gavebrev af 13. februar 2006, anvendes til forskning i og udbredelse af
Asger Jorns værk og tænkning samt til indkøb af Asger Jorns værker til museets samling.
Stk. 3
Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål.

6. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
Stk. 1
Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende
forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand.
Stk. 2
Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.
Stk. 3
Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre
over kulturhistorie og kunst.
Stk. 4
Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for
museumsvirksomhed efter Slots- og Kulturstyrelses retningslinjer.
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7. Bevaring, sikring, udskillelse og kassation m.v.
Stk. 1
Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige
konservering.
Stk. 2
Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand,
vandskade, tyveri og hærværk.
Stk. 3
Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og
Kulturstyrelsen.
Stk. 4
Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte
museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.
Stk. 5
Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter
godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Stk. 6
Genstande m.v., der er behæftede med klausuler, må ikke indlemmes i samlingen uden
Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

8. Åbningstider og adgangsvilkår
Stk.1
Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og
åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.
Stk. 2
Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede
genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.
Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives
begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
Stk. 3
Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal
vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

9. Åbenhed og offentlighed
Stk. 1
Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal
være let tilgængelige for offentligheden.
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10. Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning m.v.
Stk. 1
Museum Jorn ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen har
følgende sammensætning
2 medlemmer udpeges af Silkeborg Kommune.
1 medlem udpeges af Museumsforeningen Jorn i samarbejde med bestyrelsen.
1 medlem udpeges af en repræsentativ sammenslutning af erhvervsdrivende i Silkeborg
Kommune som Erhverv Silkeborg.
1 medlem udpeges af bestyrelsen.
1 yderligt medlem kan udpeges af bestyrelsen.
Museets medarbejdere kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, med mindre der er tale om
en valgt medarbejderrepræsentant.
Stk. 2
Valgperioden er 4 år og følger byrådets funktionstid.
Umiddelbart genvalg kan finde sted for max. 3 perioder.
Alle valg til bestyrelsen skal indberettes til Silkeborg Byråd.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand iht. forretningsordenen.
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne og heriblandt
formanden eller næstformanden er til stede.
Stk. 5
Beslutninger, der træffes ved afstemning, afgøres ved simpelt flertal blandt de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Stk. 6
Bestyrelsen afholder normalt fire bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsesmøder afholdes efter
formandens bestemmelse, samt når det forlanges af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden efter driftstilskudsloven (gældende for
selvejede institutioner). Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.
Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 8
Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.
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11. Ledelse og øvrige personale
Stk. 1
Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til
museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.
Stk. 2
Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.
Stk. 3
Bestyrelsen skal ansætte en leder til at forestå museets daglige drift.
Stk. 4
Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der
varetager den daglige ledelse af museet.
Stk. 5
Museets leder har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det
museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.
Stk. 6
Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets
indtægter og udgifter.
Stk. 7
Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets leder
dispositionsret.
Stk. 8
Museet leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen
vedtagne rammer og godkendte budget.
Stk. 9
Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens
sekretær.
Stk. 10
Museets personale skal have mulighed for at efter- og videreuddanne sig.

12. Tegningsret
Stk. 1
Museet tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med
direktøren.
Stk. 2
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3
Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura.
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13. Budget, regnskab og revision
Stk. 1
Museets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2
Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftsstilskud fra Kulturministeriet samt
gældende bekendtgørelse om museer nr. 1701 af 21. december 2010 og bekendtgørelse nr.
461 af 25. april 2013.
Stk. 3
Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.
Stk. 4
Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til
den tilsynsførende myndighed (Silkeborg Byråd) til godkendelse senest to måneder før
regnskabsårets begyndelse.
Stk. 5
Budgettet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer (ved indsendelse
af et digitalt regnskabsskema) senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.
Stk. 6
Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres
af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 7
Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af
bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed (Silkeborg Kommune) til
godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.
Stk. 8
Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og af museets revision.
Stk. 9
Årsregnskabet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks
måneder efter regnskabsårets slutning.

14. Museets formue
Stk. 1
Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.
Stk. 2
Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra Silkeborg Byråd.
Stk. 3
Der ikke kan disponeres over ejendomme ved pantsætning eller salg uden samtykke fra
Silkeborg Byråd.
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Stk. 4
Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over
ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige
hovedtilskudsyder. Kunstmuseets bygninger kan ikke uden Silkeborg Byråds godkendelse
anvendes til andre formål end de i nærværende vedtægter indeholdte.
Stk. 5
Likvide midler, der fremkommer ved salg af bygninger samt ved om- eller nyprioritering
skal båndlægges med henblik på anvendelse efter de i nærværende vedtægter indeholdte
formål og må ikke anvendes uden samtykke fra Silkeborg Byråd.

15. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn
Stk. 1
Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets
hovedtilskudsyder (Silkeborg Byråd).
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter træffes af bestyrelsen med 75 % majoritet.
Såfremt ændringerne omfatter ændring af museets ansvarsområde, kræver det Slots- og
Kulturstyrelsens godkendelse.
Vedtægtsændringer sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.
Stk. 2
Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Stk. 3
Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige
tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.
Stk. 4
Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

16. Ophør
Stk. 1
Beslutning om Museum Jorns nedlæggelse og institutionens ophør skal vedtages af
bestyrelsen i to på hinanden følgende møder og med den i § 10 angivne majoritet og af
Silkeborg Byråd. Herefter træffer Kulturministeriet i samråd med museets
hovedtilskudsyder bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger
under iagttagelse af bestemmelserne i Asger Jorns gavebrev.
Stk. 2
Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige
foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.
17. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft d. 1. februar 2020.
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Jørgen Thyde (formand)

Peter Stampe Hansen

Gitte Willumsen

Flemming Heiberg

Hanne Marie Knudsen
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27 Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan 20112021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt
etablering af transportledning m.v.
27.1 - Bilag: Tillæg 50
DokumentID: 8356716

Forslag til Tillæg nr. 50
til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune
Nedlæggelse af Laven renseanlæg og etablering af transportanlæg fra
Laven til Hårup

Oversigtskort med placering af Laven Renseanlæg
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Oversigtskort med berørte matrikler - vest

3

Screening for miljøvurdering

1. Indledning
Forslag til Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune omhandler
nedlæggelse af Laven renseanlæg samt etablering af rørbassin, pumpestation og en lukket
transportledning på ca. 6,7 km, hvorfra spildevand fra Laven transporteres til Hårup. Herfra
transporteres spildevandet videre i det eksisterende transportsystem til Søholt Renseanlæg.
Den planlagte transportledning etableres primært i vejarealer, men også udenfor vejarealer.
Der vil være behov for erhvervelse af rettigheder til etablering af transportledningen.
Laven renseanlæg nedlægges, da det er nedslidt. Silkeborg Spildevand A/S har i Strukturplan
for fremtidig spildevandsforsyning vurderet en restlevetid på 5-10 år. Nedlæggelsen af Laven
renseanlæg forventes at have en positiv effekt på Kærsmølle Bæk og Julsø.
Laven renseanlæg nedlægges som et led i en ønsket centralisering af renseanlægsstrukturen i
Silkeborg Kommune.

1.1 Politisk behandling og offentlig høring
Byrådets forslag til tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2011-2021 skal offentliggøres på Silkeborg
Kommunes hjemmeside i 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder
og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag.
Efterfølgende vil Silkeborg Kommune behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle
ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt.

2 Lovgrundlag
Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen 1 skal kommunalbestyrelsen ajourføre kommunens
spildevandsplan, når der opstår behov for det. Det er for eksempel tilfældet, når kommunen og
Silkeborg Spildevand A/S ønsker at udføre et projekt, der ikke er omfattet af den gældende
spildevandsplan.
Revision af spildevandsplanen sker i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og
spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.
Tillægget skaber desuden det juridiske grundlag for ekspropriation af areal til
regnvandsbassiner, pumpestation og lign.
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven2 kan Byrådets vedtagelse ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse,
indbringes for domstolene.

1
2

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. nr. 1317 af 4. december 2019
Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019

2.1 Miljøvurdering
I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter3 skal tillægget vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.
Forslag til tillæg nr. 50 er omfattet af lovens § 8 stk. 2.
Silkeborg Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter om ikke at udarbejde en
miljøvurdering for spildevandsplantillæg 50, nedlæggelse af Laven renseanlæg og etablering af
transportanlæg fra Laven til Hårup
Begrundelse:
Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet
spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til Søholt renseanlæg. Ledningerne anlægges
ved styret underboring under beskyttet natur og diger. Det vurderes derfor at anlæggelse af
ledning ikke påvirker natur, vandløb og stier væsentligt.
Silkeborg Forsyning skal ansøge om nødvendige tilladelse og dispensationer i forhold til
etablering af anlæg i fredskov og beskyttelseslinjer (sø- og åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje,
naturbeskyttelseslinjer og fortidsmindebeskyttelseslinje)
Søholt renseanlæg, der har kapacitet til at modtage spildevandet.
Silkeborg Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen
heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10 og medfører, at der ikke skal foretages en
miljøvurdering af tillægget i henhold til loven.
Afgørelsen offentliggøres samtidig med at tillægget er i offentlig høring.

3. Forhold til anden planlægning
3.1 Kommuneplan
Kommuneplanen for Silkeborg Kommune udstikker hovedstruktur for den fysiske udvikling.
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i
kommuneplanen.
En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse
med kommuneplanen.

3.2 Lokalplan
Laven renseanlæg og arealer hvor transportledningen etableres er ikke omfattet af lokalplaner.

3.3 Vandområdeplaner
Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn og tilhørende bekendtgørelser udstikker
retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb, søer, hav og grundvand.
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Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25.
oktober 2018

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i
vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.
Nedlæggelse af Laven renseanlæg og reduktion af overløb til Kærsmølle bæk og Julsø,
vurderes at være i overensstemmelse med vandområdeplanlægningen.
Spildevand fra Laven vil blive afledt til Søholt Renseanlæg, som har udløb til Silkeborg Langsø
Øst. Udledning af næringsstoffer og organiske stoffer til Silkeborg Langsø Øst fra Søholt
Renseanlæg vil øges, men dog stadig ligge indenfor renseanlæggets kapacitet og udlederkrav.
Silkeborg Kommune vurderer at nedlæggelse af Laven renseanlæg, og derved forøget
udledning ved Søholt renseanlæg kan ske i overensstemmelse med
vandområdeplanlægningen.

3.4 Grundvandsplanlægning
Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan,
samt indsatsplaner for Silkeborg Kommune.
Afskærende ledning til overførsel af spildevand fra Laven til Hårup anlægges gennem områder
med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt opland og indvindingsopland. Anlæggelse og
drift af anlæggene forventes ikke at påvirke grundvand og drikkevand

4 Spildevandsplanlægning
4.1 Nuværende forhold (Spildevandsplan 2011-2021 og tillæg)
Laven er i dag delvist separatkloakeret og spildevandskloakeret.
Gl. Laven er primært fælleskloakeret. Det fælleskloakerede opland i Gl. Laven er ikke planlagt
separatkloakeret.

Fig. 1 Gl. Laven til venstre er primært fælleskloakeret (grøn farve). Laven er delvist separatkloakeret (blå farve) og
spildevandskloakeret (rød farve)

Laven Renseanlæg er anlæg af typen MBNDKL. Det betyder, at anlægget har en mekanisk (M),
biologisk (B) rensning med fjernelse af kvælstof og fosfor (N, D, K), hvor spildevandet til sidst
ledes gennem et laguneanlæg (L). Anlægget har en godkendt kapacitet på 1.400 PE. Den
nuværende spildevandsbelastning på Laven renseanlæg er på ca. 759 PE.

I den efterfølgende tabel er vist udledningerne fra Laven Renseanlæg og Søholt Renseanlæg i
perioden 2015-2018 inkl.:

Tabel 1

Målte udledninger og middelkoncentrationer fra Laven Renseanlæg og Søholt Renseanlæg i perioden 20152018 inkl.

Laven og Gl. Laven er tilsluttet Laven renseanlæg, som udleder til Kærsmølle Bæk og Julsø.

4.2 Fremtidige forhold
4.2.1 Renseanlæg
Spildevand fra Laven håndteres af Silkeborg Spildevand A/S og vil blive transporteret til Hårup
og videre i den eksisterende kloak til Søholt Renseanlæg. Herfra udledes det rensede
spildevand til Silkeborg Langsø Øst.
Renseanlæg

Type

Laven
Søholt

MBNDKL
MBNDK

Godkendt
PE
1.400 PE
99.000 PE

Status
belastning
759 PE
64.000 PE

Plan
belastning
nedlagt
64.759 PE

Tabel 2 status og plan for PE-belastning på hhv. Laven og Søholt renseanlæg
Udløb

Type

Aflastning m3 eller stk.

BI5
Kg/år
plan
Status
0
122
4.813.715 9.394

SO0158U
SB0001U

Renseanlæg
Renseanlæg

Status
67.027
4.746.688

COD
Kg/år
Plan Status
Plan
0
1.154
0
9527 119.961 121.655

N
Kg/år
Status
347
12.718

P
Kg/år
Plan
Status
0
11
12.898 665

plan
0
675

Tabel 3 status og plan for afledt vand- og stofmængde for hhv. Laven og Søholt renseanlæg.

Laven renseanlæg nedlægges og fjernes. Der etableres en ny pumpestation med et bassin.
Bassinet anlægges i form af et rørbassin eller ved genanvendelse af et af de eksisterende
bassiner.
Pumpestation får en ydelse på ca. 11 l/sek., og placeres på arealet for Laven Renseanlæg.

4.2.2 Transportledning
Transportledning fra Laven til Hårup forventes at blive etableret i eller langs Himmelbjergvej,
Kærs Møllevej, Mollerupvej, Anadalvej, Linå Vesterskovvej, Askhøjvej, Silkeborgmotorvejen og
Linåvej. Derudover krydses private og offentlige arealer. Der etableres ca. 6,7 km tryk- og
gravitationsledning.
I forbindelse med etablering af transportledningen etableres også en regnvandsledning på
matrikler mellem Hårup og Linå. Regnvandsledning etableres da erhvervsejendomme i
området regnvandskloakeres. De berørte arealer fremgår under afsnit 6.
Der vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne med
lodsejerne. Derfor kan ejendomme, som ligger tæt på de nævnte matrikler blive berørt af
anlæggene. Den omtrentlige placering af de tekniske anlæg er angivet på bilag 2.1 og 2.2.
Placeringen har en bufferzone, som betyder, at placeringen vil kunne variere med følgende:
•

Ledningsanlæg ± 10 meter på hver side

Det kan oplyses, at placeringen af transportledningen berører følgende områder med
beskyttelse. Tillægget giver ikke dispensationer for disse, som Silkeborg Forsyning A/S skal
søge særskilt.
Type af beskyttelse

Berøres

Påvirkning

Indvindingsoplande til vandværker

Ja, to stk.

Ingen, da ledningen er tæt

Fredskov

Ja

Der skal evt. søges dispensation

Fredede fortidsminder

Ja, tre stk.

Der skal søges dispensation

Jordforurening V2 kortlagt

Ja

Kommunen orienteres

Beskyttede sten- og jorddiger

Ja

Der skal evt. søges dispensation

§3 beskyttet natur
Ja, hede
Der skal søges dispensation
Tabel 4 Beskyttede områder, som transportledningen vil berøre

4.2.3 Overløb
I tilknytning til pumpestationen etableres der et rørbassin på ca. 60 m³. Dette vil sikre
eventuelle overløb fra overløbsbygværk til udløb SO0135U reduceres. Der er i dag ikke
observeret aflastninger fra overløbsbygværk til udløb SO0135U ved Laven renseanlæg. I det at
der etableres et rørbassin forventes at der forsat ikke vil ske aflastninger.
Rørbassinet har desuden den funktion, at det kan opmagasinere spildevand, hvis pumpen mod
forventning får driftsstop. Silkeborg Spildevand A/S’ overvågning vil sikre, at pumpen højest
vil være ude af drift i 6-8 timer. Rørbassinet vil under tørvejr kunne tilbageholde spildevandet i
denne periode.
Overløbsbygværk SO0164U i Gl. Laven aflaster med ca. 60 m3 om året. Dette ændres ikke i
forbindelse med nedlæggelsen af Laven renseanlæg.

5. Miljømæssige konsekvenser
5.1 Recipientforhold
Afløbet fra Laven Renseanlæg ledes i dag til ”Kærsmølle Bæk – Anbjerg Bæk”, som munder ud
i Julsø. Begge er en del af Gudenå systemet.
”Kærsmølle Bæk – Anbjerg Bæk”, er i Vandområdeplan 2015 – 2021 for Jylland og Fyn målsat
god økologisk tilstand. Vandløbet opfylder ikke målsætningen, da tilstanden er vurderet til
”dårlig”. Julsø er i Vandområdeplan 2015 – 2021 for Jylland og Fyn målsat god økologisk
tilstand. Julsø opfylder ikke målsætningen, da tilstanden er vurderet til ”moderat”.
Nedlægning af Laven Renseanlæg og etablering af rørbassin vil fjerne udledning til ”Kærsmølle
Bæk – Anbjerg Bæk” og Julsø. Udledningen vil fremover ske fra Søholt Renseanlæg, som er
beliggende ca. 15 km nedstrøms i Gudenå systemet. Nedlæggelsen af renseanlægget samt
udløb fra renseanlægget vurderes at have en positiv effekt på Kærsmølle Bæk – Anbjerg Bæk
og Julsø. Desuden vil ophør af udledningen fra Laven Renseanlæg sikre, at eventuel badning
ved Laven ikke længere vil kunne påvirkes af E. coli bakterier fra kloakken.
Af Tabel fremgår Søholt Renseanlæg og Laven Renseanlæg samme udløbskoncentration af
fosfor, mens Søholt Renseanlæg har en væsentlig bedre rensning af kvælstof. Derfor vil
behandling af spildevandet på Søholt Renseanlæg betyde, at den årlige udledning af fosfor
stort set være uændret på ca. 10 kg, mens den årlige udledning af kvælstof vil blive reduceret
markant fra ca. 398 kg til ca. 180 kg. Jf. tabel 2 forventes en dårligere rensning af organiske
stoffer BI5 og COD på Søholt renseanlæg. Den årlige udledning af BI5 forventes at være blive
forøget fra 122 kg til 134 kg.
I vandområdeplan 2015-2021 fremgår det, at der ikke er et indsatsbehov for fosforfjernelse
for at kunne opnå målopfyldelse i Julsø. Når baseline belastning er opnået i 2021 forventes der
at ske målopfyldelse i Julsø. Baseline belastning er blandt andet beregnet på baggrund af
Silkeborg kommunes spildevandsplan, hvor det fremgår at Laven renseanlæg nedlægges. Det
forventes derfor at nedlæggelsen af Laven renseanlæg vil bidrage til at opnå målopfyldelse i
Julsø.

I vandområdeplan 2015-2021 er der et indsatsbehov for fosforfjernelse i Silkeborg Langsø Øst
på 2.877 kg. Der er dog ikke et indsatsbehov i forhold til Søholt renseanlæg. Søholt
renseanlæg overholder udlederkrav og den godkendte kapacitet på 99.000 PE er endnu ikke
opbrugt. Afskæring af spildevand fra Laven renseanlæg til Søholt renseanlæg forventes at give
en samlet belastning på 64.759 PE. Det vurderes derfor at afskæring af spildevand fra Laven
renseanlæg ikke er til hindre for at opnå målopfyldelse i Silkeborg Landsø Øst.

5.2 Habitatvurdering
Jævnfør habitatbekendtgørelsens4 § 6 stk. 1-4 skal der forud for vedtagelse af
spildevandsplantillæg foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i sammenhæng med
andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området
væsentligt.
Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke
medfører:
• skade på de naturtyper, som området er udpeget for,
• skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for,
• betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.
Natura 2000
Den vestligste del af transportledningen ligger ca. 2.400 m fra nærmeste Natura 2000 område,
som er Natura 2000 område nr. 57 (Habitatområde H181, Silkeborg Skovene).
Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er
bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved
myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne.
Alene på baggrund af afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde og
projektets omfang er det Silkeborg Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet
kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000området.
Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng
beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er
et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige
udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet
gælder uanset, om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.
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Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter nr. 1595 af 6. december 2018

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter indenfor projektområdet. Kommunen
vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt
findes i området, hverken vil blive beskadiget eller ødelagt.
Silkeborg Kommune vurderer således samlet, at tillægget kan realiseres uden at:
• skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000områder,
• indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

6. Berørte arealer
Der vil blive udført anlægsarbejder på private og offentlige arealer i forbindelse med etablering
af den planlagte transportledning. Etableringen af transportledning (spildevand) m.m.
forventes at berøre matrikler angivet herunder.
Areal til ledninger ønskes opnået ved henholdsvis en servitut og et arbejdsareal. Det forventes
ikke, at eventuelle ejendomme langs transportledningen skal kloakeres og tilsluttes
transportledningen.
Tabel 5 Berørte matrikler af ledningsarbejdet:

3l

Laven By, Linå

Spildevandsledning

3ø

Laven By, Linå

Spildevandsledning

3au

Laven By, Linå

Spildevandsledning

3ad

Laven By, Linå

Spildevandsledning

16i

Laven By, Linå

Spildevandsledning

3ac

Laven By, Linå

Spildevandsledning

4g

Laven By, Linå

Spildevandsledning

2l

Laven By, Linå

Spildevandsledning

3ab

Laven By, Linå

Spildevandsledning

5g

Linå By, Linå

Spildevandsledning

60h

Linå By, Linå

Spildevandsledning

60g

Linå By, Linå

Spildevandsledning

6i

Linå By, Linå

Spildevandsledning

Laven By, Linå

Spildevandsledning

60anl

Linå By, Linå

Spildevandsledning

6e

Linå By, Linå

Spildevandsledning

1a

Kærsmølle, Linå

10ar

Hårup By, Linå

Spildevandsledning og
rørbassin
Spildevandsledning

12aq

Hårup By, Linå

Spildevandsledning

2q

Laven By, Linå

Spildevandsledning

2ae

3l

Laven By, Linå

Spildevandsledning

2r

Laven By, Linå

Spildevandsledning

60afd

Linå By, Linå

Spildevandsledning

60anm

Linå By, Linå

Spildevandsledning

60c

Linå By, Linå

Spildevandsledning

18a

Hårup By, Linå

Spildevandsledning

18c

Hårup By, Linå

Spildevandsledning

17b

Hårup By, Linå

25b

Linå By, Linå

48b

Linå By, Linå

Spildevandsledning og
regnvandsledning
Spildevandsledning og
regnvandsledning
Spildevandsledning

10e

Linå By, Linå

Spildevandsledning

4b

Laven By, Linå

Spildevandsledning

4o

Laven By, Linå

Spildevandsledning

4d

Laven By, Linå

Spildevandsledning

1al

Kærsmølle, Linå

Spildevandsledning

1am

Kærsmølle, Linå

Spildevandsledning

Laven By, Linå

Spildevandsledning

3t
60ank

Linå By, Linå

12l

Linå By, Linå

Spildevandsledning og
regnvandsledning
Spildevandsledning og
regnvandsledning

7. Økonomiske forhold
Udgifter til anlæg af kloakken afholdes for takstfinansierede midler af Silkeborg Spildevand
A/S.

8. Tidsplan
Der er opstillet følgende vejledende tidsplan for den administrative behandling og etablering af
de tekniske anlæg.
Aktivitet
Byrådets vedtagelse af forslag til tillæg til offentlig høring
Offentliggørelse af forslag til tillæg i 8 uger
Endelig vedtagelse af tillæg
Erhvervelse af areal og rettigheder til servitutter og arbejdsareal
Anlægsarbejde med etablering af transportsystem m.m.
Tabel 6 Aktivitetsplan

Tidsplan

År

April

2020

Maj-juni

2020

September

2020

November

2020
2021

27 Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan 20112021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt
etablering af transportledning m.v.
27.2 - Bilag: Bilag 1 Oversigtskort
DokumentID: 8364808

27 Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan 20112021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt
etablering af transportledning m.v.
27.3 - Bilag: Bilag 2.1 matrikelejere
DokumentID: 8364790

27 Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan 20112021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt
etablering af transportledning m.v.
27.4 - Bilag: Bilag 2.2 matrikelejere
DokumentID: 8364801

27 Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan 20112021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt
etablering af transportledning m.v.
27.5 - Bilag: Miljøscreening tillæg 50
DokumentID: 8356886

Bilag 3: Screening af planer

formål

Navn og nummer på plan
Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2011-2021.
Nedlæggelse af Laven Renseanlæg og etablering af transportanlæg fra Laven til
Hårup

Sag nr.
EMN-2019-04200
Projektleder
SBB

Beskrivelse af planen, formål og omfang
Forslag til Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet
for at skabe det juridiske grundlag for nedlægning af Laven Renseanlæg og etablering af et
lukket transportsystem på ca. 6,7 km fra Laven til Hårup. Herfra transporteres spildevandet
videre i det eksisterende transportsystem til Søholt Renseanlæg.
Den planlagte transportledning etableres primært i vejarealer, men også udenfor vejarealer.
Der vil være behov for erhvervelse af rettigheder til etablering af transportledninger.
Anlægsarbejderne foretages, da Laven Renseanlæg er nedslidt og Silkeborg Spildevand A/S
har i Strukturplan for fremtidig spildevandsforsyning vurderet restlevetiden til 5-10 år.
Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Kommune har vurderet, at den bedste miljømæssige
og økonomiske løsning er nedlæggelse af Laven Renseanlæg og etablering af
transportsystem til Hårup.
Derudover er der i Tillæg nr. 50 en tilretning af oplandsgrænser for to planlagte
erhvervsområder ved Linåvej, så de er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

Teknik- og Miljøafdelingen – standardskabelon revideret november 2016

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§ 8, stk. 2

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?

Dato: Screening igangsat den: 21.01.2020

Ja
Nej

Screening afsluttet den: 11.02 2020

1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25.
oktober 2018

Side 2 af 11

1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive
berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

X

Der etableres én pumpestation og et rørbassin, som
placeres på arealet for det eksisterende Laven
Renseanlæg, der nedlægges i forbindelse med projektet.

Væsentlig
negativ

Udfyldes af projektleder:
Arealanvendelse

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

SBB

Lysgener og refleksioner

x

SBB

Skygger og vind

x

SBB

Menneskers velfærd
Rekreative interesser for
mennesker

Nedlæggelse af Laven Renseanlæg og dermed ophør af
udledningen fra Laven Renseanlæg samt minimering af

X

SBB
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Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

aflastning fra fælleskloakken sikre, at eventuel badning
ved Laven ikke længere vil kunne påvirkes af E. coli
bakterier fra kloakken.
Grønne områder og parker
Kulturhistorie/kulturarv

x
Transportledninger placeres under hensyn til
beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder og
eventuelle andre kulturarvsværdier.

SBB
X

SBB

Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv

I forbindelse med anlægsarbejder kontaktes det lokale
museum i henhold til museumsloven for at sikre
eventuelle arkæologiske interesser.

Bymiljø (Jan Gehls 12)
Afstand - større tekniske anlæg2
Gas
Der skal altid være min. 20 m fra en bolig til
gasledningen.
Indenfor observationszonen på 200 m på begge
sider af ledning er der grænser for, hvad der må
opføres.
Ledningsejer (typisk Energinet.dk) skal kontaktes
ved planlægning i og ved observationszonen så
hurtigt i processen som muligt – inden politisk
igangsætning.

Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Ved dimensionering af tekniske anlæg tages der hensyn til
de forventede klimaforandringer.

SBB

Team Åbent Land:

2

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.
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Da arealerne langs transportledningen forudsættes
retableret efter gravearbejde ses projektet at være uden
betydning for de geologiske interesser

X

Udfyldt af

Geologiske særpræg

Væsentlig
positiv

Da rørbassinnet er underjordisk og da pumpestationen har
en ganske beskeden størrelse ses projektet at være
ubetydelig i forhold til de landskabelige interesser.

Væsentlig
negativ

Landskabelig værdi

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

ETJ

X

ETJ

Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende

X

Ved nedlæggelse af Laven Renseanlæg vil udledningen af
renset spildevand til Julsø ophøre.

PPPP

Det planlagte lukkede bassin på fælleskloakken vil sikre at
fælleskloakken ikke er til hinder for opfyldelse af
målsætningen i ”Kærsmølle Bæk – Anbjerg Bæk”. Dette
vil blive konkretiseret i en udledningstilladelse.
Desuden vil ophør af udledningen fra Laven Renseanlæg
og minimering af aflastning fra fælleskloakken sikre, at
eventuel badning ved Laven ikke længere vil kunne
påvirkes af E. coli bakterier fra kloakken.
Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)

Antallet af nødoverløb fra det planlagte lukkede bassin på
fælleskloakken vil blive tilpasset, så der ikke sker
ændringer af de fysiske forhold i ”Kærsmølle Bæk –
Anbjerg Bæk”. Dette vil blive konkretiseret i en
udledningstilladelse.

Overfladevand, afledning af

Tillægget ændrer ikke på udledning af overfladevand fra
separatkloakken.

X

X

PPPP

PPPP

Side 4 af 11

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Spildevand

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Spildevandet fra Laven Renseanlæg vil blive ledt til Søholt
Renseanlæg, som har kapacitet til at behandle
spildevandet. Herfra udledes det rensede spildevand til
Silkeborg Langsø Øst, som er beliggende ca. 15 km
nedstrøms udløbet til Julsø. Begge søer er beliggende i
Gudenå systemet. I forhold til den nuværende samlede
udledning fra de to renseanlæg, vil udledningen af fosfor
være uændret, mens udledningen af kvælstof vil blive
reduceret. Det vurderes, at det ikke vil forringe tilstanden
i Silkeborg Langsø Øst og Gudenå.

X

PPPP

Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov

En lang del af strækningen går gennem fredskov.
Silkeborg Spildevand A/S skal undersøge, om der skal
søges tilladelse fra Skovloven. Miljøstyrelsen er
myndighed.

x

SD

Øvrig skov/træer

På matr.nr. 3ad og 2q Laven By, Linå ved Gammel Laven
findes skovbevoksninger/træer, som påvirkes af arbejdet.
Skovbevoksningerne består af nåletræer, som er ca. 20 år
gamle. Skovbevoksningerne vurderes ikke at have en
væsentlig naturværdi.

x

SD

Sø- og åbeskyttelseslinje

Ifølge kortbilag placeres nyt rørbassin og ny pumpestation
umiddelbart udenfor området, som er beskyttet af
søbeskyttelseslinje. Hvis anlæggene placeres indenfor
beskyttelseslinjen, skal der søges om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 16. Silkeborg Kommune er
myndighed på området.

x

SD

Skovbyggelinje

Området, hvor nyt rørbassin og ny pumpestation placeres
er omfattet af skovbyggelinjen. Byggeri og lignende skal,

Naturteam:

x

SD
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Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

som udgangspunkt, have dispensation fra
skovbyggelinjen. Dog findes der væsentlig lovligt byggeri
mellem skoven og området, jf. undtagelsen i
naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3.
Fortidsmindebeskyttelseslinje

x

I Linå Vesterskov er der ved Askhøjvej tre fredede
fortidsminder, som afkaster fortidsmindebeskyttelseslinje.

SD

Uanset om spildevandsledningen placeres i
vejtrace/vejareal kræver det dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 18. Lovgivningen administreres
i praksis meget restriktivt.
Det er Silkeborg Kommunes foreløbige vurdering, at der
kan dispenseres til det planlagte arbejde, hvis
gravearbejdet udføres i eksisterende vejtrace/vejareal.
Den endelige vurdering sker dog på baggrund af en
konkret ansøgning.
Kirkebyggelinje

x

SD

Natura 2000 områder

Spildevandsledningen ligger 2-3 km nordøst for nærmeste
Natura 2000 område, område nr. 57, Silkeborgskovene.
På baggrund af afstanden til natura 2000 og det ansøgtes
begrænsede omfang, vurderes der ikke at ske skade på
international naturbeskyttelse.

x

SD

Beskyttede naturtyper (§3)

På arealet nord for motorvejen/vest for Askhøjvej, hvor
spildevandsledningen føres igennem, findes § 3 beskyttet
natur. En del af arealet er udlagt som erstatningsnatur i
forbindelse med etableringen af motorvejen. Silkeborg
Kommune gør opmærksom på, at det vejledende kort
med beskyttet natur ikke er opdateret. Der må ikke ske
tilstandsændringer af § 3 beskyttet natur uden

x

SD
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Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

forudgående dispensation. Silkeborg Kommune er
myndighed.
Hvis spildevandsledningen føres igennem området med
beskyttet natur, skal det ske ved styret underboring.
Uanset, skal der ansøges om dispensation til det udførte
arbejde. Muligheden for dispensation vurderes ud fra en
konkret ansøgning.
Forsyningen laver styret underboring i beskyttede
naturområder.
Mulige naturområder

Spildevandsledningen føres gennem områder udlagt som
mulig natur i Silkeborg Kommuneplan 2017-2028. Idet
størstedelen af strækningen sker langs eksisterende vej
og ledningen nedgraves, vurderes planen ikke at stride
mod retningslinjerne i kommuneplanen.

Fredning

Spildevandsledningen berører ikke fredede områder

Beskyttede sten- og jorddiger

Ved Askhøjvej (ved motorvejen) findes der beskyttede
sten og jorddiger, som transportledningerne skal passere.

x

x

SD

SD
x

SD

Museumslovens § 29 a indeholder en generel beskyttelse
af sten- og jorddiger og lignende. Der må således ikke
foretages/ske ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og
lignende uden dispensation fra kommunen.
Der meddeles som udgangspunkt ikke dispensation til at
grave igennem digerne. Hvis spildevandsledningen kan
skydes under digerne, kan dette gøres uden dispensation.
Forsyningen laver styret underboring under sten- og
jorddiger
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Udfyldt af

Væsentlig
positiv

I Linå Vesterskov er der ved Askhøjvej tre fredede
rundhøje med fortidsmindebeskyttelseslinje.

Væsentlig
negativ

Fredede fortidsminder

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

SD

Transportledningen placeres i vejarealet.
Der må ikke ske tilstandsændringer af selv
fortidsminderne. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed.
Bilag 4-arter

Hovedparten af spildevandsledningen nedgraves langs
eksisterende vej. De steder, hvor den nedgraves uden for
eksisterende vej vurderes ikke at være egnede levesteder
for Bilag IV arter.

x

SD

Rødlistearter (truede/fredede)

Hovedparten af spildevandsledningen nedgraves langs
eksisterende vej. De steder, hvor den nedgraves uden for
eksisterende vej har Silkeborg Kommune ikke kendskab til
rødlistede arter.

x

SD

Lavbundsarealer
Spredningskorridorer

Stilleområder

x

SD
x

En mindre del af spildevandsledningen føres gennem et
område udlagt som økologiske forbindelse i Silkeborg
kommuneplan 2017-2028. Anlæggelsen vurderes ikke at
være i strid med retningslinjerne i kommuneplanen.
x

SD

SD

Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening
Jordforurening
Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
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Anlæggene vil blive udformet, så de ikke giver anledning
til lugtgener.

Udfyldt af

Lugt

Væsentlig
positiv

Spildevandet transporteres i lukkede ledninger til Søholt
Renseanlæg.

Væsentlig
negativ

Spildevand, afledning af

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Støj (herunder trafikstøj)
Vibrationer
Støvgener
Afstand til virksomhed
Afstand til eksisterende
lokalplanlagte erhvervs/boligomr.
Afstand til vindmøller
Team Energi og Ressourcer
Energiforbrug og varmeforsyning
Affaldsbortskaffelse

x
Affaldsbortskaffelse vurderes at kunne rummes inden for
de gældende affaldsregulativer, hvorfor der er tale om en
mindre væsentlig miljøpåvirkning.

KH
x

KH

x

sdk

Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning
Vandforsyning fra:

Anlægsarbejder og drift af anlæg vil ikke påvirke
grundvand og drikkevand væsentligt
x

sdk

Landbrugsteam:
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Udfyldt af

x

Væsentlig
positiv

Ikke relevant

Væsentlig
negativ

Afstand til landbrug med dyrehold

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

mlp

Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed (øget,
mindsket)
Terrænændringer

X

tml
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28 Godkendelse af VVM tilladelse for Fredensgård i
Silkeborg Midtby
28.1 - Bilag: Høringssvar fra Salling Group og Føtex
DokumentID: 8371238

28 Godkendelse af VVM tilladelse for Fredensgård i
Silkeborg Midtby
28.2 - Bilag: Den endelige VVM tilladelse til Fredensgård
DokumentID: 8373010

Til A. Enggaard A/S

X. december 2019

VVM-tilladelse til projektet ”Fredensgård”, Fredensgade 1 og Christian 8.s
Vej 31-33

Baggrund
A.E. Silkeborg A/S har den 22. februar 2019 VVM-anmeldt et byudviklingsprojekt (Fredensgård) på
Fredensgade 1 og Chr. 8.s Vej 31 og 33, 8600 Silkeborg. Projektet ønskes etableret på matrikel nr.
3ck Silkeborg Bygrunde.
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10.b Anlægsarbejder i byzone i Miljøvurderingsloven 1, og skal
derfor screenes for, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Silkeborg
Kommune har den 8. maj 2019 truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven § 21.
Der er udarbejdet et tillæg til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 samt en lokalplan for projektet,
og der er udarbejdet både en miljøkonsekvensrapport og en miljørapport, som er skrevet sammen i
én rapport.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46, forslag til Lokalplan 10-032 og udkast til
miljøkonsekvensrapport og miljørapport har været i offentlig høring fra den 3. december 2019 - til
den 2. februar 2020.
Lokalplan 10-032 og Kommuneplantillæg nr. 46 med miljøkonsekvensrapport og miljørapport er
endeligt vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2020.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 1225
af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
1

Claus Christensen
Teknik- og Miljøafdelingen
Direkte tlf.: 89 70 20 82
clchr@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1 - 3, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2019-05844

Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

Beskrivelse af projektet
Fredensgård ligger mellem Chr. 8.s Vej, Fredensgade og kirkepladsen ved Silkeborg Kirke. Området
indeholder i dag det nedlagte butikscenter Torvecenteret, en boligbebyggelse med facade vendt mod
Chr. 8.s vej og et åbent gårdrum brugt til parkering, som tidligere var Silkeborg busterminal.
Med det nye Fredensgård etableres en ny karré i forlængelse af bymidtens eksisterende karréer.
Karréen består af en ombygning af det nuværende Torvecenter til boliger, en ombygning af den
eksisterende boligbebyggelse langs Chr. 8.s Vej en ny bebyggelse langs Fredensgade og afsluttes
med et højhus i den sydlige del af projektområdet. Højhuset placeres hvor der er åbent gaderum,
som giver mulighed for at højhuset får frirum mellem bygningerne. Højhuset opføres i 20 etager
med en maksimal facadehøjde på op til 70 meter. (maksimalhøjden fastlagt i lokalplanen siger 70
målt fra kote 29,5). Bebyggelsen langs Fredensgade trapper op mod højhuset mod syd, således at
denne bygning optræder i 4 etager. De to bygninger, som ombygges mod nord ved Kirkepladsen og
mod øst langs Chr. 8.s vej, tilføjes hver en etage.
Fredensgård vil bestå af en blanding af boliger, erhverv, liberale erhverv med kundekontakt, en
dagligvarebutik og en eller flere restauranter. Alle erhverv i stueetagen ud mod Kirkepladsen og den
nordligste del af Fredensgade har kundekontakt og direkte adgang fra gaden/pladsen.

Miljørapporten
På grundlag af miljøvurderingerne af de enkelte miljøemner vurderes det samlet set, at
plangrundlaget og projektet for Fredensgård vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. På
forskellige områder vil der forekomme både væsentlige og moderate påvirkninger, som påkalder sig
særlig opmærksomhed.
For 9 miljøemner vurderes det, at påvirkningerne af miljøet vil være væsentlige:
a) Lyspåvirkning fra anlægsaktiviteter,
b) Visuel påvirkning på mellemzonen (afstand på 300-1000 meter fra projektet),
c) Visuel påvirkning på nærzonen (afstand på op til 0-300 meter fra projektet),
d) tøj- fra byggeplads,
e) Støj ved etablering af spuns,
f) Vibrationer i anlægsfasen,
g) Støj ved nedbringning af pæle,
h) Trafikstøj inde i projektområdet,
i) Støj fra varelevering.
For 4 miljøemner vurderes det, at påvirkningerne af miljøet vil være moderate:
a) Visuel påvirkning i anlægsfasen,
b) Visuel påvirkning på fjernzonen,
c) Vind (påvirkning ved ”hurtig gang”)
d) Skyggepåvirkning.

Vurdering af projektets miljøpåvirkninger
Silkeborg Kommune vurderer, at Fredensgård kan etableres på matrikel nr. 3ck Silkeborg Bygrunde,
selvom der vil være væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med projektet. Dette skyldes, at flere at
de væsentlige og moderate miljøpåvirkninger som er forbundet med projektet, kan reduceres med
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forskellige afværgetiltag, som fastlægges som vilkår i VVM-tilladelsen. Endelig ønsker Silkeborg
Kommune at give mulighed for at realisere projektet.
Støjende aktiviteter i anlægsfasen
De væsentlige påvirkninger som følge af anlægsfasen kan accepteres, idet anlægsarbejdet kan
udføres på en sådan måde, at støj- og vibrationsbelastningen på omgivelserne skal foregå i
bestemte tidsrum, så naboerne kan indrette sig derefter. Der stilles desuden vilkår om, at der skal
anvendes de mest skånsomme arbejdsmetoder, foretages mest mulig støjdæmpning og tilbydes
alternativ genhusning af beboere, der er udsat for væsentlig støj og vibrationspåvirkninger. Se
yderligere uddybning i Silkeborg Kommune dispensation fra Kommunes forskrift om støj fra
byggepladser.
Støj fra omkringliggende veje
Projektets boligfacader er påvirket af trafikstøj fra de omkringliggende veje. Påvirkningen er
væsentlig, men kan accepteres, hvis det sikres, at boliger, der er belastet af trafikstøj og ikke har en
ikke-støjbelastet facade, støjsikres på facaden, så det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum
ikke overskrider Lden 46 dB. Det stilles som et krav i lokalplanen.
Visuel påvirkning
De væsentlige påvirkninger som følge af driftsfasen knytter sig især til projektets højeste bygninger,
og deres tilpasning til omgivelserne. Byggeriet er et skalaskifte i forhold til den nuværende midtby.
Silkeborg Kommune vurderer, at den væsentlige visuelle påvirkning i nær- og mellemzonen kan
accepteres, når byggeriet opføres i overensstemmelse med lokalplanens bygningsregulerende
bestemmelser vedr. højder, placeringer og materialevalg.
Støj fra varelevering
Projektet omfatter en dagligvarebutik på hjørnet ud mod Chr. 8. vej og i niveau med Chr. 8.s Vej.
Dagligvarebutikken er muliggjort gennem lokalplanen, idet Silkeborg Kommune ønsker at sikre et
bredt udbud af dagligvarer tæt på borgernes hjem. I og med at flere boliger opføres i midbyen, skal
muligheden for nye dagligvarebutikker sikres. Desuden ønsker Silkeborg Kommune at sikre et
varieret udbud af dagligvarer for de handlende i gågaderne.
Projektet er et sluttet karrébyggeri med et åbent gårdrum, som Silkeborg Kommune ønsker skal
være offentligt tilgængeligt og kunne indrettes til ophold. Vareleveringen til dagligvarebutikken kan
af den årsag ikke foregå via gårdrummet, men lastbilerne er henstillet til at standse på offentlig vej.
I driftsfasen vil der forekomme varelevering til både dagligvarebutikker og udvalgsbutikker.
Udvalgsbutikkernes vareleveringer forventes at foregå med varebiler på Fredensgade, som kan
vende og køre ud af Fredensgade igen. Beregninger af støjen fra vareleveringer med lastbiler viser,
at vareleveringen uanset tidspunktet vil overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og der
vurderes derfor, at være en væsentlig påvirkning på de nærmeste boliger. Det er særligt væsentligt,
at det udelukkende er boliger i Fredensgård, der vil blive støjbelastet på facaden ved varelevering
og ikke boliger udenfor planområdet. Der vil i lokalplanen blive stillet krav om at facaden
støjisoleres, så grænseværdier for det indendørs støjniveau kan overholdes.
Da Silkeborg Kommune ikke har mulighed for at pålægge bygherre at etablere støjafskærmning på
offentlig vej, er Silkeborg Kommunes eneste mulighed for at regulere støjen gennem VVM
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tilladelsen. Der stilles derfor i dette tilfælde særligt skærpede vilkår om vareleveringens tidsrum i
både timer og dage, samt vilkår om det maksimale antal daglige lastbiler til butikken. De valgte
tidspunkter er dagtimer i hverdage og lørdage, hvor støjen med stor sandsynlighed vil blive
maskeret i den baggrundsstøj, som i øvrigt kendetegner byen. Desuden vil risikoen for, at der er
tydeligt hørbare impulser i støjen reduceres. Når vareleveringen foregår i overensstemmelse med
vilkårene i VVM-tilladelsen, vurderer Silkeborg Kommune, at påvirkningen er acceptabel.
Skyggepåvirkning
Skyggepåvirkningen vurderes at være acceptabel, idet skyggen som følge af højhuset er kortvarig
hos hver enkelt skyggemodtager set over et døgn. Få boliger vil blive påvirket af skygge fra
byggeriet på 4-7 etager.
Vindpåvirkning
Vindpåvirkningen som følge af højhuset vurderes at være acceptabel, idet øget turbulens primært
opstår i byrum der anvendes til gennemgang, og ikke ophold. Det er en mulighed at skabe gode
byrum med læ, på trods af, at der bygges i højden.

Afgørelse
Silkeborg Byråd har xx. måned 2020 truffet beslutning om at meddele VVM-tilladelse til at opføre
projektet Fredensgård.
Tilladelsen gives på nedenstående forudsætninger og vilkår.

Forudsætninger
VVM-tilladelsen gives på følgende forudsætninger:
1. At Fredensgård etableres i overensstemmelse med Lokalplan 10-032 og Tillæg nr. 46 til
Silkeborg Kommuneplan 2017-2028.
2. At projektet etableres indenfor rammerne af ”Miljøkonsekvensrapport & miljørapport for
Fredensgård”, med senere ændringer og tilføjelser.
3. At der er meddelt byggetilladelse og øvrige tilladelser, som er nødvendige for at realisere
projektet.

Vilkår
VVM-tilladelsen gives på følgende vilkår:

Anlægsfasen
Støj og vibrationer
1. Silkeborg Kommunes forskrift om støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejde skal
overholdes dog med de herunder angivne dispensationer:

a. Den maksimale støjbelastning på nærmeste boligfacader må maksimalt være:
-
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80 dB(A) i perioden kl. 8-16 midlingstid 8 timer
70 dB(A) i perioden kl. 7-8 midlingstid 1 time
70 dB(A) i perioden kl. 16-18 midlingstid 1 time

b. Til spunsning skal der skal i videst muligt omfang anvendes københavnervæg eller
alternativt forboret spuns.
c. Der skal etableres et 4 m højt støjdæmpende byggepladshegn mod boligejendomme
med beboelse i stueetagen.
d. Genhusning skal tilbydes af bygherre til beboere, hvor støjbelastningen overstiger 70
dB(A) på facaden på dennes bolig, og som har et dokumenteret særligt behov for ro i
perioden kl. 8-16.
e. Genhusning skal tilbydes til beboere hvor vibrationsniveauet i boligen overskrider 85 dBKB vægtet.
f. Opstart af nedbrydning, neddrivning af spuns og pælenedbringning skal anmeldes til
Silkeborg Kommune senest 1 uge før arbejdet påbegyndes.

2. Nedbringning af pæle skal foregå ved hulboring og med støbning af betonpæle på stedet eller
tilsvarende støjsvag metode.

3. Bygherre skal initiere, at nabobygninger fotograferes før opstart af anlægsarbejdet med henblik
på, at dokumentere eventuelle bygningsskader som følge af vibrationer. Jf. byggelovens §12
skal nabobygninger desuden have påmonteret en vibrationsmåler med alarm, som vil medføre
anlægsstop i tilfælde af overskridelse af svingninger over 5 mm/s og iht. Din 4150 stk. 3. Hvis
vibrationer medfører bygningsskader skal grænsen for maksimale svingninger revurderes af
Silkeborg Kommune.

4. Indkørslen til byggepladsen skal, så vidt det er teknisk muligt, placeres længst væk fra boliger.
5. Når der er kirkelige handlinger i Silkeborg Kirke, må der ikke udføres aktiviteter som
støjmæssigt eller vibrationsmæssigt er til gene for kirken.

6. Der skal i perioden med nedbrydning, neddrivning af spuns og pælenedbringning være
permanent kontrol af, at denne tilladelses støj- og vibrationsvilkår overholdes.
Lyspåvirkning
7. Belysning af byggepladsen skal foregå med fokuserede lamper som er nedadrettede, så
blændingsgener for naboer hindres eller minimeres.
Trafikafvikling
8. Jf. Lov om offentlig veje, skal bygherre søge Silkeborg Kommune om tilladelse til at gøre brug af
offentlige arealer til anlægsarbejdet. Af ansøgningsmaterialet skal det fremgå, at følgende vilkår
kan overholdes:

9. Kørsel til projektområdet, må kun foregå via Østergade, hvis ingen andre muligheder er til
stede, og nødvendig kørsel via Østergade skal koordineres med Silkeborg Kommune.

10.Den nødvendige omdirigering af trafikken beskrives, og Silkeborg Kommune vil i samarbejde
med politiet sikre koordinering med øvrige omdirigeringer.

11.Midlertidige og ekstra signalreguleringer, skal indstilles og koordineres med krydset m. Chr. 8. s
Vej, så det sikres at der ikke opstår kødannelse på Chr. 8.s Vej.
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12.Det skal sikres, at ejendomme i Søndergade, Fredensgade og kundeparkering på Føtex´ arealer
i Fredensgade er tilgængelige med bil gennem hele anlægsfasen.

13.Varebiler og øvrige køretøjer henført til anlægsarbejdet, skal parkeres inden for projektområdet.
Af hensyn til trafikafviklingen på omkringliggende veje, må der ikke parkeres på vejarealer.

14.Af hensyn til vareleveringen til midtbyens butikker, må Fredensgade og Søndergade ikke
spærres samtidig. Silkeborg Kommune sikrer denne koordinering.

15.Fredensgade skal friholdes, således at renovation til øvrige beboere og virksomhedsdrivende
fortsat kan finde sted.

16.Chr. 8.s Vejs ene af to kørebaner i sydgående retning må afspærres. Dog ikke i tidsrummet kl.
7–9 og 15–17, og maksimalt i 14 dage inden for den samlede anlægsfase. De 14 dage skal
placeres i ferieperioder. Afspærringer skal være midlertidige, og cyklelstien skal føres i
overdækket stilladstunnel.

Driftsfasen
Trafikafvikling
17.Silkeborg Kommune ombygger krydset mellem Chr. 8.s Vej/Fredensgade og Chr. 8.s
Vej/Zeltnersvej skal ombygges og signalstyringen forbedres, således der kan etableres en
acceptabel trafikafvikling, eksempelvis jf. projektbeskrivelsen i Miljøkonsekvensrapporten.
Krydset skal være ombygget inden projektet tages i brug.

18.Det skal være muligt for Silkeborg Kommune at fjerne ramper fra Chr. 8.s Vej til eksisterende Pkælder inden 1. oktober 2021.
Afkast fra parkeringskælder og restauranter mm.
19.Afkast fra parkeringskælder skal placeres, så der kan ske fri fortynding af ventilationsluften.
Afkast fra parkeringshuse placeres i god afstand fra vinduer, døre, friskluftindtag, altaner eller
andre udendørs opholdsarealer.

20.Afkastet fra restaurant skal ledes gennem bygningen til taget, og føres op i en højde, så det ikke
giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne.
Varelevering til dagligvarebutik
21.Varelevering i Fredensgade må udelukkende foregå i tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage og
07.00-14.00 på lørdage. På søndage må der ikke foregå varelevering.

22.Varelevering på Chr. 8.s Vej skal undgås i størst muligt omfang. Hvis det bliver nødvendigt at
levere varer fra Chr. 8. s Vej, skal dette foregå i tidsrummet mellem 09.00 og 15.00 på
hverdage og i tidsrummet mellem 09.00 og 14.00 på lørdage. På søndage må der ikke foregå
varelevering.

23.Der må maksimalt forekomme hvad der støjmæssigt svarer til 4 vareleveringer med lastbil på
hverdage og lørdage.
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Gyldighed
Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, fra den er meddelt.

Andre tilladelser
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets
realisering.
Ændringer og udvidelser af projektet skal anmeldes i henhold til Miljøvurderingsloven 2.

Lovgrundlag
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 i Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Offentliggørelse og klagevejledning
VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort på Silkeborg Kommunens annonceringsportal den xx. måned
2019

Venlig hilsen
Steen Vindum
Borgmester

2

Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1.
Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love,
som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. Vejledning
omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til
Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.
Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer
uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at
bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet
afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om
klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning.
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.
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Høringssvar fra hjemmesiden til Forslag til Klimastrategi 2020-2030
I høring fra 28. januar til 28. februar 2020
Nr.
1

Indsendt af:
Asbjørn Bjerre
Indsendt den 28. februar 2020

Høringssvar
Silkeborg trænger til klimahandling
Indledningsvis ros til vores byråd for
1) at have besluttet, at Silkeborg skal være CO2-neutral i 2025
2) at have fremlagt forslag til klimastrategi 2020-2030
3) her at have varslet, at klimastrategien skal danne ramme om en handleplan for
klimaindsatsen på otte konkrete områder
4) at have oprettet et klimasekretariat og ansat en medarbejder på samme
Vores kommune har i høj grad brug for både målbeskrivelse og en samlet planlægning for
hele det grønne område. Det fremlagte forslag til overordnet klimastrategi for perioden
2020-2030 bør derfor vedtages.
Det hedder om forslaget, at det skal være både ”konkret og retningsgivende”. Retningen
er fint beskrevet med mange smukke grønne ord.
Det er imidlertid den nemme del af opgaven. Når forslaget er vedtaget, ser vi frem til, at
byrådet straks tager fat på udmøntningen i en handleplan, der konkretiserer de enkelte
indsatsområder. Der skal tages beslutninger.
Og her er der nok at tage fat på i Silkeborg kommune.
Silkeborg har meget at indhente i forhold til de andre 18 kommuner i regionen.
Silkeborgs politikere har brugt mange flotte ord om vores smukke natur og Silkeborg er
markedsført som grøn outdoor hovedstad. Samtidigt har byrådets hovedinteresse
gennem flere perioder tydeligt været økonomisk vækst. Herunder flere arbejdspladser til
byen og nærmest ubegrænset ja til biler og asfalt. Silkeborg har mildt sagt ikke været
frontløber, når det handler om grøn omstilling, bæredygtige og klimarigtige beslutninger.
Silkeborg Kommunes udbygning med grøn energi er et tydeligt eksempel på et område,
hvor der er brug for konkrete beslutninger. Her har Silkeborg nu flere år i træk været
indehaver af en meget klar sidsteplads blandt regionens 19 kommuner. Region Midt
offentliggør hvert år i februar eller marts en oversigt og sammenligning af regionens
kommuner. Den seneste opgørelse er tilgængelig på RMs hjemmeside her:
1
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https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2019/februar-19/sa-gronne-erkommunerne/
Opgørelsen er med 2017 resultater. 2018 tallene er på vej til offentliggørelse og viser
ikke et mere positivt billede.
Det er pinlig læsning for os der bor i kommunen.
Ikke bare er Silkeborg den kommune i regionen, der har gjort mindst for grøn energi,
men kommunen ligger endog meget langt under gennemsnittet for regionens kommuner.
Det er der ingen undskyldning for. Silkeborg er en stor kommune og har mange
velegnede placeringsmuligheder for både sol- og vindenergi.
Netop planlægning for og endelig tilladelse til nye vindmøller er et eksempel på et
område, hvor byrådets politikere nu kunne tage fat. El produceret med vindmøller på land
er stadig meget billigere end fra vindmøller på havet. Og en udbygning er nødvendig.
Netop d.d. har energiselskabernes brancheorganisation DANSK ENERGI meldt ud: ”–
Landbaseret vedvarende energi spiller en afgørende rolle på vejen mod målet om 70
procent reduktion af drivhusgasser i 2030.”
Når klimastrategien er vedtaget, bør den straks følges op af konkrete initiativer på basis
af en detaljeret handlingsplan.
For at det alt sammen troværdigt kan blive virkelighed, er det en forudsætning, at
kommunen afsætter de nødvendige midler til arbejdet og styrker klimasekretariatet med
ansættelse af flere medarbejdere til at drive indsatsen.
De klimarelaterede opgaver er nu blevet de vigtigste for alle kommuner.
Det skal vi også se udmøntet i Silkeborg Kommune.
2

Kurt Wissendorf Møller
Bedsteforældrenes Klimaaktion i
Silkeborg
Indsendt den 25. februar 2020

Bedsteforældrenes Klimaaktion i Silkeborg fremsender følgende kommentarer til det af
kommunens udsendte forslag til en Klimastrategi, der er fremsendt til høring blandt
kommunens borgere.
Vi vil starte med at kvittere for, at Silkeborg kommune efter et længere tilløb er nået
frem til at formulere et udkast til en klimastrategi, og at denne er udsendt til høring.
Vores håb er, at rigtig mange vil benytte sig af anledningen til at reagere på de
foreslåede rammer med kommentarer og forslag til udfyldelse af klimastrategien.
Vi ser det som et ønske om at inddrage kommunens indbyggere aktivt i tidens vigtigste
tema, der rækker ud over hverdagens trakasserier med krav om fælles fodslag om en
redningsindsats, som vil være af afgørende indflydelse på de næste generationers liv og
velstand, og hverdagserfaringerne giver os allerede anledning til at påpege, at de
nedbrydende processer er i fuld gang, lokalt i vandspejlstigninger i åer og søer og mere
ustabilt vejr, der ikke længere kan henvises til tilfældigheder.
2

2. marts 2020
Vi understøtter derfor rammerne, der er skabt med forslaget om klimastrategien og har
svært ved at vente på, at det bliver gjort til kommunens officielle politik.
Det skal nok vise sig hen ad vejen, at rammerne ikke rummer samtlige de behov, der er
for den kommende klimaindsats, men vi anerkender forslaget som et relevant
udgangspunkt.
Vi ser derfor frem til forslagets vedtagelse, og ikke mindst har vi forventninger til den
konkretisering, der må komme efter.
Vi skal derfor fremføre en række forslag til en kommende indsats for de kommende to år,
der efter vores mening vil være begyndende og betydningsfulde tiltag, der kan realiseres
inden for tidsrammen.
Vi skal i den anledning udtale, at det haster!

Forslag om lokale klimatiltag.
ENERGI
SILKEBORG kommune (SK) forfølger en strategi gennem direkte investeringer i
vedvarende energiformer i form af etablering og drift af anlæg, der gør kommunen som
helhed fri af fossile brændstoffer i 2030. Dette kan ske gennem kommunens selskaber
kombineret med, at kommunen til sikring af egen drift opstiller vindmøller og solanlæg.
Jyske Banks initiativ til indkøb af egen vindmølle kan anvendes som inspiration.
BYGNINGER
SK forstærker indsatsen i boligforbedringer gennem strengest mulig fortolkning af det
aktuelle bygningsreglement, og forlanger af bygherrer, at der fremlægges dokumentation
for byggeriernes bidrag til Klimamål 2030 og 2050.
SK indarbejder i den kommende Kommuneplan klima- og miljøkrav i overensstemmelse
med Klimamål 2030 og 2050 og FN.s verdensmål.
SK tager initiativ til en klimamesse, hvor virksomheder, forvaltning og borgere får
mulighed for at diskutere forskellen mellem klimavenligt, klimaneutralt og klimakorrekt
byggeri. (2020).
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TRANSPORT
SK trækker sig ud af Midtjyllands lufthavn senest 2021.
Bytrafik:
SK opstiller målestationer til måling af emission i kommunens bycentre (2020) SK laver
forsøg med regulering af biltrafik til Silkeborg midtby gennem udlægning af P-arealer i
byens periferi, hvorfra der kører busser i pendulfart til centrum i spidsbelastningstiderne.
(2020)
SK etablerer supercykelsti på Chr. 8. Vej fra Alderslyst Nord til Banegård og Busstation.
(2021), og derudover i den kommende planlægning sikrer, at der skabes et
velfungerende stisystem mellem kommunens befolkningscentre til såvel gående/løbende
og cyklende trafik.
SK laver oplysningskampagne om andre transportformer, der kan støtte en emissionsfri
transport mellem kommunens bycentre. (2020)
SK følger udvikling af andre muligheder for transportformer med ikke skinnebårne tog,
der pt testes i Kina mhp. at implementere disse i en samlet transportstruktur i Region
Midt, så der sikres en sammenhængende kollektiv lokaltransport. (Løbende)
LOKALT ENGAGEMENT
SK opretter et lokalt Klimating til sikring af et effektivt og udviklende samspil mellem
kommunens borgere og forvaltning.
Klimatinget inviterer sammen med byrådet til kvartårlige samlinger, hvor kommunens
borgere oplyses om status for den klimamæssige indsats som oplæg til en drøftelse af
den fortsatte indsats.
Kommunens interne organisering forstærkes gennem dannelse af et superudvalg efter
andelsbevægelsens principper, således at alle partier er repræsenteret og har én
stemme. Udvalget ledes og styres af borgmesteren og dennes afdeling.
I det omfang der måtte være behov for en uddybning af forslagene skriftligt eller
mundtlig er vi til rådighed.
Venlig klimahilsen
Bedsteforældrenes Klimaaktion i Silkeborg.
3

Louise Langbak Hansen
Indsendt den 24. februar 2020

Kontaktadresse: Godthåbsvej 10, 8600 Silkeborg.
Det er SÅ godt og vigtigt, at Silkeborg Kommune vedtager en klimastrategi!
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Forslaget indeholder en række meget relevante temaer for indsatsen, som både handler
om kommunen som virksomhed og som geografi. Det er godt!
Desværre er strategien formuleret så overordnet og ukonkret, at den er svær at være
uenig i. Og man bliver i tvivl om hvorvidt ambitionsniveauet rækker til at levere på den
meget ambitiøse målsætning om CO2-neutralitet i 2025.
Derfor glæder jeg mig til at læse den kommende klimahandlingsplan. Det er helt
afgørende at den er konkret og finansieret!! Jeg glæder mig til at læse i handlingsplanen
hvilke projekter/indsatser der igangsættes, i hvilke afdelinger, sammen med hvilke parter
og med hvilket budget?
P.t. har kommunen afsat 1 årsværk til at drive klimaindsatsen, og det rækker slet, slet
ikke! Klimaindsatsen er et kæmpe forandringsprojekt i et meget komplekst fagområde.
Hvis Silkeborg skal nå sit mål om CO2-neutralitet i 2025, og i øvrigt tage sin del af
ansvaret i forhold til at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, så skal
der en helt anderledes ambitiøs indsats til.
Jeg er bekymret for om strategien og den efterfølgende klimahandlingsplan sætter nok
handling bag.
Oversvømmelserne langs Gudenåen viser med al tydelighed, at klimaforandringerne er
her allerede. Det er vigtigt, at Silkeborg Kommunes klimaarbejde ikke "drukner" i
Gudenå-indsatsen, men at der også prioriteres en stor indsats for CO2-reduktion og grøn
omstilling. Hvis ikke vi begrænser CO2-udledningen bliver tilpasningsdelen alt for dyr.
Så hermed en opfordring til, at Klimahandlingsplanen kommer op på den helt store
klinge, og at der afsættes langt flere ressourcer til så vigtig en indsats. Måske den
allervigtigste i vores tid.
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Paul Holmbeck
Økologisk Landsforening
Indsendt den 7. februar 2020

En stor del af klimaaftrykket i kommunen kommer fra landbruget.
Landmænd i Vesthimmerland og Vejle Kommune har via klimahandlingsplaner og
klimaskoler fået kontante råd til at lette klimaaftrykket fra deres produktioner. Økologisk
Landsforening er klare til at hjælpe flere kommuner igang. Kontakte Peder Bligaard,
pb@okologi.dk for at høre nærmere.
Se mere her:
https://okologi.dk/politik/kommunal-oekologi/forslag-til-mere-oekologi-i-dinkommune/2-saenk-klimabelastningen-via-oekologisamarbejde
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Læs magasinet https://issuu.com/okologidk/docs/lv
På www.okologi.dk/kommuner er der flere eksempler fra kommunerne.
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Stefan Rossel
Indsendt den 24. februar 2020

Det er godt at der er blevet udarbejdet et udkast til en KLIMASTRATEGI for Silkeborg
kommune!
I planen står der følgende:
“Strategien skal både være konkret og retningsgivende men også samtidig rumme
muligheder for mange handlinger fra kommunen selv; men i særdeleshed også for alle
aktører i kommunen, der gerne vil bidrage til at sænke udledningen af drivhusgasser.”
Det er ordet konkret der får mig til at reagere, da jeg i høj grad mangler det konkrete i
klimastrategien og især da planen tænkes gennemført inden udgangen af 2025!
2025 er lige straks, så der skal virkelig turbo på!
Udover det mere konkrete, så bør der træffes en politisk beslutning, som betyder, at alle
initiativer skal vurderes i forhold til KLIMASTRATEGIEN og det kan derfor være
nødvendigt at etablere en stabsfunktion, som udelukkende skal sikre, at Klimastrategien
følges.

6

Thomas Larsen
Indsendt den 3. februar 2020

Energi
Forsyningen bør udnytte evt. overskudsvarme fra produktion fra andre virksomheder i
området. I område uden fjernvarme bør virksomheder have lov til selv at bruge evt.
overskudsvarme til egne bygninger, selvfølgelig mod tilsvarende betaling.
Kommunen bør selv anvende overskuds affald til afbrænding i fjernvarmenettet.
Der bør arbejdes for at lovgivningen giver mulighed for yderligere montering af solceller
på kommunale ejendomme.
Bygninger:
På kommunale bygninger bør der i porte isættes bedre isolering, og ældre barakker
fjernes og erstattes med bedre isoleret modeller.
Transport
Det er en selvfølge at busser og taxier skal være hybrid eller eldrevne køretøjer.
Ligeledes skal det være forbudt at køre i centrum for private uden hybrid eller el-bil.
6

2. marts 2020
Alle lastbiler skal have højeste euro-norm eller køre på biogas såfremt de skal køre i
byerne.
Ved nybygninger af almene eller boligkomplekser skal det være et krav at der opsættes
ladestandere på P-pladser.
Der skal være flere trinbrætter til tog i yderområderne på banen øst-vest. Ligeledes skal
bybusser være billigere evt. gratis i 2 zoner. Busserne skal køre tit i morgen- og
eftermiddagstimer og mindre midt på dagen.
Vil man evt. nedbringe antal biler og spare CO2 kan der indføres elektronisk betaling som
i Norge.
Der kan laves bredere cykelbaner og evt. cykelgader. Der bør laves bedre forbindelse
mellem de enkelte områder evt. over søerne fra Søholt og Virklund.

7

39 Til orientering
39.1 - Bilag: Forbrug 2020-03
DokumentID: 8409770

Forbrug - drift og anlæg 2020 (pr. 31.03.20). I hele 1.000 kr.
Opr. Budget 2020

Korr. Budget 2020

Restkorrigeret
budget 2020
Forbrugsprocent
(Korrigeret budget- 2020 (forbrug/korr.
forbrug)
budget)

Forbrug 2020

Restbudget 2020
(oprindeligt budgetforbrug)

Forbrugsprocent
2020
(forbrug/oprindeligt
budget)

DRIFT
11 Ældreboliger
12 Kommunale ejendomme
14 Centralfunktioner
15 Fælles formål
16 Tværgående aktiviteter
24 Kollektiv trafik
25 Veje
28 Entreprenøropgaver
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
44 Socialtilsyn Midt
45 Børn og unge med særlige behov
47 Handicap - sociale overførsler
53 Socialområdet
61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter
67 Sociale overførsler
69 Arbejdmarked - institutioner
73 Sundhed og ældre
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
78 Fritvalgsområdet
81 Natur og miljø
Driftsudgifter i alt

-23.466
207.974
441.432
53.140
175.983
43.453
88.032
0
146.590
937.557
402.067
0
197.502
15.691
436.704
30.925
111.728
1.199.801
0
845.848
333.879
0
9.475
5.654.315

-23.466
216.999
473.068
56.814
183.106
44.585
84.761
2.560
151.924
966.421
406.818
-1.000
196.036
15.691
437.097
31.932
111.728
1.199.801
0
837.371
333.879
0
10.032
5.736.157

-9.300
55.936
137.009
15.797
3.530
13.843
15.843
12.570
38.838
206.142
92.883
-17.920
51.894
3.631
104.375
3.311
14.276
314.691
8.105
157.547
51.191
43.466
207
1.317.862

-14.166
161.063
336.059
41.017
179.576
30.742
68.918
-10.010
113.086
760.279
313.935
16.920
144.142
12.060
332.722
28.621
97.452
885.110
-8.105
679.824
282.688
-43.466
9.825
4.418.295

40%
26%
29%
28%
2%
31%
19%

2%
23%

-14.166
152.038
304.423
37.343
172.453
29.610
72.189
-12.570
107.752
731.415
309.184
17.920
145.608
12.060
332.329
27.614
97.452
885.110
-8.105
688.301
282.688
-43.466
9.268
4.336.453

39.549
50.173
143.395
47.172
157.908
35.464
99.447
5
9.401
43.015
15.339
640.868

7%
1%
8%
-4%
6%
23%
7%
0%
31%
1%
-4%
7%

17.111
39.727
138.625
27.661
57.111
21.347
54.455
0
-4.161
26.211
4.007
382.095

26%
21%
23%
26%
23%
24%
10%
13%
26%
19%
15%

40%
27%
31%
30%
2%
32%
18%
26%
22%
23%
26%
23%
24%
11%
13%
26%
19%
15%
2%
23%

ANLÆG
12 Kommunale ejendomme
16 Tværgående aktiviteter
25 Veje
29 Planlægning og Byggemodning
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
45 Børn og unge med særlige behov
53 Socialområdet
73 Sundhed og ældre
81 Natur og miljø
Anlægsudgifter i alt

20.300
40.000
151.700
25.934
66.450
31.716
62.200
0
0
26.800
3.400
428.500

42.737
50.446
156.470
45.445
167.246
45.833
107.192
5
13.562
43.604
14.732
687.273

3.189
273
13.075
-1.727
9.339
10.369
7.745
0
4.161
589
-607
46.405

16%
1%
9%
-7%
14%
33%
12%

2%
-18%
11%

39 Til orientering
39.2 - Bilag: Likviditet 2020-03
DokumentID: 8409708

Likviditet 2019 og 2020 opgjort efter kassekreditreglen (gns. for de
sidste 12 måneder). Mio. kr.
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39 Til orientering
39.3 - Bilag: Puljeoversigt ØKE - april 2020
DokumentID: 8423362

Oversigt pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter og vækstpuljen
Projektnavn
Overført fra tidligere år (anlæg)
Overført fra tidligere år (drift)
Budget 2015 (anlæg)
Budget 2015 (drift)
Budget 2016 (drift)
Budget 2017 (drift)
Budget 2018 (drift)
Budget 2019 (drift)
Overført fra 2018 til 2019
Budget 2020
Overførsel fra 2019 til 2020
Budget
Forbrug
Veteranbanen Bryrup-Vrads
Stenholt Skov (faciliteter til ophold)
Ans søsport
Tennis Paddel (ketchercenter Østerbordingvej 17)
Ans Sejlklub
Hvinngdalhallen (multihus)
ØBG / Buskelundhallen (multihus)
Solbåd Tang sø
Styrket sagsbehandling i T&M
Pavillioner Børn- og Familie
Landsbyklyngen Sorring-Voel
Ans Idræts- og Kulturcenter
Thorning Borgerforening
Cruyff-bane
Silkeborg Fiskeriforening
Grauballe Gymnastik og idrætsforening
Finansiering af budget 2019
Virklund boldklub
Horn- Fårvang Idrætsforening ( HFIF)
Leje af både - film MID
Masterplan Søtorvet
Nyt Museum Jorn
Serup Borgerforening
Naturhus Gjern Bakker
Aktivitet på Toppen
Bryrup Borgerforening
Dansk civilhundeforening Silkeborg
Kunstcentret Silkeborg Bad
Veteranbanen Bryrup-Vrads (offentlig toiletbygning)
Silkeborg-Voel KFUM (tilskuerfaciliteter)
Buskuelund multihus i forbindelse med halbyggeri
Levring Efterskole
Gødvad Multihus
Styrkelse af sagsbehandling i TM
Styrkelse af sagsbehandling i EJD
Brand og Redning
Reduktion i budget 2019
Silkeborg Højskole
Gjern Kulturcenter
Voel Mose (Voel Multihus er ansøger)
Funder GF Fitness
ØBG tennis
Sminge Sø Kajakklub
FDF Møgelø
Silkeborg bunkermuseum
Iller Hinterbahn
El og Svæv Silkeborg
Rampelys - elevator
Ans if Søsport
Aflæggelse af anlægsregnskaber, restbeløb retur til puljen
Gødvadhallen - ekstra indsamling
Restbudget til overførsel mellem årene
Forbrug i alt
Rest før disponeringer
Disponeringer
Sejs-Svejbæk IF Idrætsfaciliteter
Aktivitetsforeningen Lindgren - aktivitetsområder
SMT - klubfaciliteter
Ans IF - klubfaciliteter
Silkeborg-Voel KFUM - strandhåndboldbaner
Resenbro Tennisklub - kunstgræs tennisbane
Styrkelse af sagsbehandling i TM
Disponeringer i alt

Forbrug og disponeringer i alt
Restbeløb

2018
Lokalt
Vækst

2019
Lokalt
Vækst

3.721

5.571

7.500

5.000
6.500
3.424

11.221

10.571

9.924

2020
Lokalt

Vækst

6.100
3.362

9.462

7.225
2.257
9.482

2.750
3.768
6.518

156
166
83
830
83
2000
1660
0
3.000
1.430
75
1.660
25
422
195
55
1.000
490
347

1.500

54
400
750
215
62
351
37
53
594
150
60
340
0
1.500

800
498
70
65
0
1.296
180

2.000
500
250
2350

1.660

3.424
11.221
0

3.362
10.571
0

1.660
117
104
996
25
-141
500
986
9.924
0

4.000
250
3.768
9.462
0

1.660
7.822

4.250
2.268

2.000
365
1000
81
112
199
0

0

0

0

3.757

2.000
2.000

11.221

10.571

9.924

9.462

5.417

6.250

0

0

0

0

4.065

268

