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

Beslutning
Dagsorden godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af fremrykning af
anlægsprojekter til 2020
Sagsbehandler: Dr13860
SagsID: EMN-2020-01925

Resume
Regeringen og KL har ultimo marts aftalt, at kommunerne i 2020 er sat fri af den oprindelige
anlægsramme. Den nye aftale er lavet for at understøtte beskæftigelsen og holde hånden
under dansk økonomi, blandt andet via kommunernes mulighed for at fremrykke
anlægsprojekter til 2020, som ellers var planlagt til udførelse i de kommende år. Der er med
denne aftale, ikke taget stilling til anlægsrammen for 2021.
I denne sag søges om fremrykning af 8 anlægsprojekter for i alt 30,5 mio. kr.
For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil
regeringen give kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet
kan lånefinansieres.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet,


at der søges om lånedispensation for de fremrykkede anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at forhøjelse af anlægsbevilling til Genopretning af højmoser på bevilling 81 Natur og
Miljø på 0,5 mio. kr. fra 0,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr. godkendes, når der samtidig
fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 fra samme projekt.
at forhøjelse af anlægsbevilling til Cykelstier på bevilling 25 Veje på 11,4 mio. kr. fra
3,6 mio. kr. til 15,0 mio. kr. godkendes, når der samtidig fremrykkes 1,5 mio. kr. fra
2021, 5,0 mio. kr. fra 2022, 2,5 mio. kr. fra 2023, samt fremrykkes og overføres 2,4
mio. kr. fra projektet ”Pulje til projekter efter 2023” i 2024.

Ejendomschefen indstiller til byrådet,





at fremrykke 3,0 mio. kr. fra 2021 til 2020 på bevilling 12 Kommunale Ejendomme for
projektet Affaldsopbevaring 2019-2021. Den samlede anlægsbevilling på 12,0 mio. kr.
til Affaldsopbevaring, blev godkendt på byrådsmødet 28. januar 2019.
at forhøjelse af anlægsbevilling til Lovpligtig energimærkning 2019-2022 på bevilling 12
Kommunale ejendomme på 0,8 mio. kr. fra 2,4 mio. kr. til 3,2 mio. kr. godkendes, når
der samtidig fremrykkes 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt 0,3 mio. kr. fra 2022 til
2020 fra samme projekt. Bevilling på 2,4 mio. kr. blev godkendt på byrådsmødet 28.
januar 2019.
at anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til Renovering og vedligehold på bevilling 12
Kommunale Ejendomme godkendes med rådighedsbeløb i 2020, når der samtidig
fremrykkes 9,0 mio. kr. fra 2021 til 2020 fra samme projekt.
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Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på bevilling 34 Kultur og Fritid, på projektet
Trailcenter og Outdoorfaciliteter. Bevilling på 16,0 mio. kr. brutto, blev godkendt på
byrådsmødet 26. februar 2018.

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,



at anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Demenssikring af plejecentre på bevilling 73
Sundhed og Ældre godkendes med rådighedsbeløb i 2020, når der samtidig fremrykkes
3,0 mio. kr. fra 2023 til 2020 fra samme projekt.
at anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til Nyt omsorgssystem Nexus video på bevilling 73
Sundhed og Ældre godkendes med rådighedsbeløb i 2020, når der samtidig fremrykkes
2,0 mio. kr. fra 2022 til 2020 fra samme projekt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I alt søges om fremrykning af 8 anlægsprojekter for i alt 30,5 mio. kr. Nedenfor er de enkelte
anlægsprojekter beskrevet.
Fremrykningerne vil medføre en tilsvarende reducering af rammen for den enkelte bevilling, i
det år projekterne fremrykkes fra.
Kortlægning og beskrivelse af højmoser, bevilling 81 Natur og Miljø
I Silkeborg Kommune findes et stort antal højmoser; store, små, udgravede, drænede eller
intakte.
I overslagsårene 2024-2028 er der på budgettet afsat i alt 5,7 mio. kr. Med disse midler,
vurderes det, at kommunen vil kunne genoprette en betydelig del af højmoserne med store
klima- og naturgevinster til følge.
En fremrykning vil give mulighed for dels at undersøge og kortlægge flere moser, ligesom vi så
har midler til at igangsætte naturgenopretningsprojekter i flere af moserne
I budgetår 2022 er der afsat 500.000 kr. til projektet.
Der søges om fremrykning af 500.000 kr. til frigivelse i 2020.
Cykelstier, bevilling 25 Veje
Plan- og Vejudvalget godkendte 8. april 2019, at cykelkantbane Grønbækvej fra Grauballe til
Allingskovby og cykelkantbane Ryvej fra Rodelund til Salten Skov skulle prioriteres, finansieres
og etableres for Cykelstier med medfinansiering.
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Skitseprojekterne blev godkendt af Plan- og Vejudvalget 12. august 2019.
I 2019 blev der fremrykket 3,6 mio. kr. af anlægsmidlerne fra projektet Cykelstier til
erhvervelse af jord til cykelkantbane Grønbækvej og Ryvej samt til projektering.
Der søges om fremrykning af 11,4 mio. kr. til udførelse af begge cykelkantbaner i 2020.
Affaldsopbevaring 2019-2021, bevilling 12 Kommunale Ejendomme
Byrådet besluttede på mødet 12. september 2016, at der skal affaldssorteres i Silkeborg
Kommune, så der genanvendes mere.
Den forventede samlede anlægsudgift for nye eller tilpassede affaldsløsninger ved alle skoler
og institutioner beløber sig til 12 mio. kr. og fordeles oprindeligt med 5,5 mio. kr. i 2019, 3,5
mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021. 100 lokationer skal have lavet nye affaldsløsninger.
Der søges om fremrykning af 3,0 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Lovpligtig energimærkning, bevilling 12 Kommunale Ejendomme
Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 at godkende en bevilling på 2,4 mio. kr. til
lovpligtig energimærkning i 2019-2021.
Offentlige ejendomme er underlagt en lov om energimærkning af ejendomme. Det vil sige, at
minimum hvert 10. år skal offentlige ejendomme energimærkes.
Energimærkerne bidrager til at kortlægge potentialet for yderligere energioptimering af
de kommunale bygninger, og danner grundlag for de kommende års planlægning
af investeringer.
Der søges om forhøjelse af projektet fra 2,4 til 3,2 mio. kr., og samtidig fremrykning af
0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2020.
Renovering og vedligehold, bevilling 12 Kommunale Ejendomme
Det forventes, at følgende vedligeholdelsesopgaver kan fremrykkes:
 Vandtårn Amaliegade - Anden etape af renovering (0,8 mio. kr.)
 Silkeborg Museum – Genopretning af indgangsbuer samt facade- og malerarbejder (0,5
mio. kr.)
 Nørrevængets Børnehus – Indvendig genopfriskning. Maling, gulve, døre (0,5 mio. kr.)
 Langsøskolen – Malerarbejder mv. (0,5 mio. kr.)
Derudover forventes igangsat en lang række mindre vedligeholdelsesopgaver primært på
børneinstitutioner og skoler.
Fremrykningen vil medføre behov for nyansættelse af 1-2 bygningskonstruktører.
Trailcenter og Outdoorfaciliteter, bevilling 34 Kultur og Fritid
I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden, udvikler og
etablerer Silkeborg Kommune et visionært og nyskabende projekt for Trailcentre i
Danmark. Lokale og Anlægsfonden er en central partner i projektet og har allerede bidraget
økonomisk i den indledende udviklingsfase.
Projektets rådighedsbeløb er fordelt over årene 2018-2021.
Der søges om fremrykning af 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 af de 4,0 mio. kr., der oprindelig er
placeret i 2021.
Nyt omsorgssystem Nexus video, bevilling 73 Sundhed og Ældre
Flere kommuner har de seneste år afprøvet forskellige former for skærmbesøg, og der ses
gode erfaringer på bl.a. brug af skærmbesøg i forbindelse med eksempelvis
medicinhåndtering. Her bruges besøg via skærm, når en borger skal huskes på at tage sin
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medicin, dette gør, at en medarbejder kan klare flere besøg med videoopkald, hvor
medarbejderen via skærmen kan se, at der tages den rigtige medicin.
Den afsatte pulje skal således fortsat benyttes til en udbygning af Nexus, men kombineret med
indkøb af enheder til brug for henholdsvis de relevante medarbejdergrupper og de udvalgte
borgergrupper.
Der søges om fremrykning af 2 mio. kr.
Demenssikring af plejecentre, bevilling 73 Sundhed og Ældre
Plejecentrenes nuværende nødkaldeanlæg har en fleksibel opbygning, som også kan udnyttes
til andre tryghedsskabende løsninger end nødkaldefunktionen, eksempelvis dørvagt,
bevægelsessensorer, men ikke mindst demenssikring, som anvendes som en individuel
tryghedsskabende løsning for demente borgere. Det sker in house ved zoneopdeling af
plejecentrene og en ”usynlig” elektronisk ring om plejecentrets matrikel. Systemet giver
personalet en sms-meddelelse, hvis beboeren færdes i et ikke aftalt område af plejecentret
eller hvis beboeren er ved at forlade plejecentrets matrikel. Systemet kan ses som et
supplement til GPS-systemet.
Der søges om fremrykning af 3 mio. kr.
Lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter
Med aftalen af 26. marts 2020 om kommunernes økonomi, kan kommunerne opnå mulighed
for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres.
Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på
7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.
Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet,
hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.
Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes, de
forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.
Silkeborg Kommunes likviditet er 7.429 kr. pr. indbygger og kan således forvente
lånedispensation.

Økonomi
Økonomistaben oplyser at,
Kortlægning og beskrivelse af højmoser: forhøjelse af anlægsbevilling med 0,5 mio. kr. fra
0,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr., kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø, indenfor budgettets
rammer i 2020, når der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2020.
Cykelstier med medfinansiering: forhøjelse af anlægsbevilling med 11,4 mio. kr. fra 3,6
mio. kr. til 15,0 mio. kr., kan gives på bevilling 25 Veje indenfor budgettets rammer i 2020,
når der fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021, 5,0 mio. kr. fra 2022 og 2,5 mio. kr. fra 2023, alle
fra samme projekt. Derudover fremrykkes og overføres 2,4 mio. kr. fra ”Puljen til projekter
efter 2023” fra 2024.
Affaldsopbevaring 2019-2021: forhøjelse af rådighedsbeløbet i 2020 med 3,0 mio. kr. fra
3,5 mio. kr. til 6,5 mio. kr., kan gives på bevilling 12 Ejendomme, når der fremrykkes 3,0 mio.
kr. fra 2021 til 2020 fra samme projekt. Projektets samlede bevilling på 12,0 mio. kr. blev
godkendt i byrådet 28. januar 2019.
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Lovpligtig energimærkning: forhøjelse af anlægsbevilling med 0,8 mio. kr. fra 2,4 mio. kr.
til 3,2 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale Ejendomme med rådighedsbeløb indenfor
budgettets rammer i 2020, når der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt 0,3 mio. kr.
fra 2022 til 2020 fra samme projekt. Byrådet godkendte en bevilling på 2,4 mio. kr. til
projektet 28. januar 2019.
Renovering og vedligehold: Godkendelse af anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. kan gives på
bevilling 12 Kommunale Ejendomme med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020,
når der fremrykkes 9,0 mio. kr. fra 2021 til 2020 fra samme projekt.
Trailcenter og Outdoorfaciliteter: forhøjelse af rådighedsbeløbet med 0,5 mio. kr. i 2020
fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr., kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid, når der fremrykkes
0,5 mio. kr. fra samme projekt fra 2021. Byrådet godkendte en bevilling på 16,0 mio. kr.
brutto på deres møde d. 26. februar 2018.
Nyt omsorgssystem Nexus video: Godkendelse af anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. kan gives
på bevilling 73 Sundhed og Ældre med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020, når
der fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2022 til 2020 fra samme projekt.
Demenssikring af plejecentre: Godkendelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. kan gives på
bevilling 73 Sundhed og Ældre med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020, når
der fremrykkes 3,0 mio. kr. fra 2023 til 2020 fra samme projekt.

Bilag
1 (Faktaark for projekter på bevilling 81, 25, 34 og 73 - 8422972)
2 (Overblik over igangværende anlægsprojekter pr. 1. april 2020 - 8422985)
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3 (Offentlig) Beslutning vedr. forudbetaling for leverancer
mv og henstand for huslejebetaling i kommunale
ejendomme
Sagsbehandler: DR14437
SagsID: EMN-2020-01907

Resume
Folketinget vedtog 31. marts 2020 en ny lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse
med håndtering af Covid-19. Loven giver dels mulighed for, at kommunerne kan forudbetale
leverancer til en værdi af op til 1 mio. kr. ekskl. moms i perioden frem til 1. juli 2020, dels
mulighed for, at kommunerne kan undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det
omfang misligholdelsen er begrundet i covid-19 frem til 1. oktober. Ordningen er et af flere
initiativer, som regeringen og Folketingets partier har taget for at give virksomheder en
økonomisk håndsrækning i Covid-19-situationen.
Silkeborg Kommune har allerede i marts 2020, på opfordring fra KL og regeringen, fremrykket
sine betalinger til private leverandører for allerede modtagne leverancer med henblik på at
understøtte virksomhedernes aktuelle likviditetsbehov. Nyt er dermed muligheden for
forudbetaling.
Yderligere understøtning af virksomhederne i Silkeborg Kommune kan derudover bestå i, at
Silkeborg Kommune giver midlertidig henstand for virksomhedernes huslejebetaling i
kommunale ejendomme og ændrer perioden for forudbetalt husleje.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget,



at godkende, at Silkeborg Kommune, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, udnytter
mulighederne for forudbetaling af leverancer samt undlader at gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis misligholdelse er begrundet i Covid-19.
at godkende, at Silkeborg Kommune giver midlertidig henstand for huslejebetaling i
kommunale ejendomme og/eller ændrer perioden for forudbetaling af huslejen

Beslutning
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte indstillingen idet udvalget ønsker, at der anvendes
et forsigtighedsprincip og en individuel vurdering i forhold til forudbetaling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Side 10

Beskrivelse af sagen
1. Forudbetaling og undladelse at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende
Folketinget vedtog 31. marts 2020 en ny lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse
med håndtering af Covid-19. Loven giver dels mulighed for, at kommunerne kan forudbetale
leverancer til en værdi af op til 1 mio. kr. ekskl. moms, dels mulighed for, at kommunerne kan
undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det omfang misligholdelsen er begrundet
i covid-19. Muligheden for forudbetaling gælder i første omgang for leveringer, der efter det
aftalte med leverandøren, skal finde sted inden den 1. juli 2020. Muligheden for at undlade at
gøre misligholdelsesbeføjelser gældende gælder i første omgang til 31. oktober 2020.
1.a. Indkøb omfattet af ordningen
Af bekendtgørelsen til loven fremgår, at kommunale kontrakter om varer, tjenesteydelser samt
byggeri og anlæg er omfattet af ordningen. Det er alene kontrakter indgået på markedsvilkår,
som er omfattet.
Økonomistabens vurdering er, at det primært er på bygge-/anlægsområdet, at det vil være
relevant at overveje forudbetaling for leverancer frem til 1. juli 2020. På vare- og
tjenesteydelsesområdet er det vurderingen, at en fremrykning af leverancen (og i forlængelse
heraf betalingen) i mange tilfælde vil være at foretrække.
1.b. Kommunerne er ikke forpligtet til at anvende bekendtgørelsens muligheder
Af bekendtgørelsen fremgår endvidere, at kommunerne ikke er forpligtet til at anvende
bekendtgørelsens muligheder, og at leverandørerne til kommunerne ikke har et retskrav på, at
kommunerne forudbetaler eller at kommunerne undlader at gøre misligholdelsesbeføjelser
gældende. Det er således op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt mulighederne skal
anvendes.
1.c. Grundsætningen om saglighed og lighed
Det forudsættes, at den enkelte kommune administrerer reglerne i bekendtgørelsen i
overensstemmelse med grundsætningen om saglighed og lighed i forvaltningen. Heri ligger
bl.a., at den enkelte kommune ikke uden sagligt grundlag kan give enkelte leverandører
fortrinsret frem for andre leverandører, der måtte være omfattet af den nuværende covid-19situation. Den enkelte kommune vil således have pligt til at behandle virksomhederne ens, hvis
de konkrete omstændigheder er ens.
1.d. Risiko for økonomisk tab
Kommunernes anvendelse af mulighederne for forudbetaling hhv. ikke at tage
bodsbestemmelserne i anvendelse indebærer en risiko for, at der – f.eks. på grund af
leverandørens konkurs – ikke sker levering af de ydelser, der er betalt for, og betalingen
derfor er helt eller delvist tabt. Desuden vil kommuner gå glip af bod i det tilfælde, hvor der
træffes beslutning om ikke at opkræve bod i forbindelse med leverandørers misligholdelse som
følge af covid-19. Det ligger imidlertid i ordningen, at det er lovligt, at kommunerne ved
anvendelse af bekendtgørelsen påtager sig en sådan risiko, når betingelserne for anvendelse af
mulighederne i øvrigt er opfyldt.
1.e. Udbudslovgivning
Det understreges i bekendtgørelsen, at udbudsloven fortsat finder uændret anvendelse. Dette
gælder bl.a. reglerne om ændring af indgåede kontrakter. For så vidt angår forudbetaling
bemærkes, at den omstændighed, at der foretages beløbsmæssigt begrænsede
forudbetalinger i en kortere periode, i langt de fleste tilfælde ikke vil kunne betragtes som en
ændring af et grundlæggende element i kontrakten. Det samme gælder undladelse af at gøre
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misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde, hvor det ikke fremgår af kontrakten, at disse
misligholdelsesbeføjelser skal gøres gældende.
2. Midlertidig henstand af huslejeopkrævningen i kommunale bygninger
Som yderligere en håndsrækning til virksomhederne kan det overvejes, om Silkeborg
Kommune vil give midlertidig henstand for huslejeopkrævningen i kommunens bygninger.
Dermed kan virksomhedernes likviditet også derved styrkes midlertidigt.
Der foreslås konkret, at der gives henstand med husleje op til én måned, og at
huslejebetalingen kan ændres fra f.eks. 3 måneder forud – til månedsvis betaling i en kortere
periode. Der lægges ikke op til, at huslejen kan nedsættes.
Ejendomsstaben vurderer, at der i Silkeborg Kommune potentielt er 15-20 kontrakter
(erhvervslejekontrakter og forpagtningskontrakter), der i et givent omfang vil kunne være
omfattet af en eventuel henstand med lejebetaling m.v.
Ejendomsstaben har kendskab til, at minimum en af de store banker, der også forestår
erhvervsudlejning, giver henstand med huslejebetalingen i op til én måned samt har ændret
betalingsterminen til 1 måneds forudbetalt husleje.
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4 (Offentlig) Orientering vedr. eventpuljemidler
Sagsbehandler: DR13459
SagsID: EMN-2020-01935

Resume
Orientering om disponering over eventpuljemidler med det formål at imødekomme de negative
konsekvenser, som corona-krisen har/vil have på detailhandlen og oplevelseserhvervene.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen om, at 1,5 mio. kr. fra eventpuljemidlerne tages i brug for at
imødekomme corona-krisens negative konsekvenser for detailhandlen og
oplevelseserhvervene, tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning, idet Økonomi- og erhvervsudvalget præciserer, at aktiviteterne skal
dække hele Silkeborg Kommune.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den igangværende corona-krise har særligt vidtgående konsekvenser for kommunens handelsog oplevelseserhverv. Mange butikker, restauranter og attraktioner har oplevet drastiske fald i
omsætningen, og nogle forretninger har slet ingen omsætning haft. Og for disse brancher,
hvor mange – også uden corona-krisen – udfordres af øget nethandel mv., er situationen (og
dens følgevirkninger) meget alvorlig.
Eksempelvis vil en af corona-krisens følgevirkninger være, at forbrugerne har et skærpet fokus
på sikkerhed og hygiejne. Dette begrænser muligheden for at afholde større by- og
handelsevents, som ellers er et anvendt virkemiddel for at tiltrække gæster/kunder til byen.
Fremover vil det være vigtigere at skabe en jævn kundestrøm hele ugen fremfor at skabe
spidsbelastning, som kan gøre kunderne utrygge.
Det er afgørende, at Silkeborg – hurtigst muligt – markerer sig som en attraktiv handels- og
oplevelsesdestination. Dette gælder overfor Silkeborg Kommunes egne borgere. Ligesom det
gælder for de udefrakommende gæster, hvor Silkeborg – som en konsekvens af corona-krisen
– muligvis vil opleve en stigning ift. de danske turister i 2020.
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Der aktiveres 1,5 mio. kr. til at igangsætte initiativer, som skaber fuld effekt i 2020. Målet er
et skærpet fokus på Silkeborg som handels- og oplevelsesdestination i 2020, således at detailog oplevelseserhvervene kommer hurtigt i omdrejninger, og langtidseffekterne af coronakrisen minimeres.
Der vil (blandt andet) være fokus på initiativer, som styrker synergien mellem handels- og
oplevelsesattraktionerne såvel som den generelle markedsføring af Silkeborg som en attraktiv
destination for danske korttidsturister.
Endelig overvejes det, hvorvidt det er muligt at introducere initiativer, der fremmer gæsternes
opfattelse af Silkeborg som en sikker destination. Her kunne et eksempel være, at gæsterne
havde nem adgang til håndvaske i midtbyen, ved parkeringsarealer eller lignende.
De endelige initiativer, som skal implementeres, udvælges på baggrund af en dialog med
relevante aktører, såsom HandelSilkeborg, restauratørnetværket samt større Silkeborg
attraktioner m.m.

Økonomi
Disponering af eksisterende midler fra eventpuljen på bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
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5 (Offentlig) Orientering om borgmesterens beslutning om
midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til
kommunale og private plejehjem, kommunale og private
bosteder mv.
Sagsbehandler: Dr20455
SagsID: EMN-2013-72267

Resume
Borgmesteren har på byrådets vegne truffet beslutning om midlertidigt forbud mod
besøgendes adgang til plejehjem, bosteder mv.
Borgmesteren kan på byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl, jf. § 31 i lov om kommunernes styrelse.
Beslutningen kunne af hensyn til Styrelsen for Patientsikkerheds påbud ikke udsættes.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,


at borgmesterens beslutning tages til efterretning

Beslutning
Indstilingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte 18. marts 2020 påbud til samtlige
kommunalbestyrelser i Danmark. Påbuddet indebar, at kommunalbestyrelsen omgående skulle
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.
Af påbuddet fremgår, at forbuddet – foruden kommunale og private plejehjem – også omfatter
kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre
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boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private
bosteder.
Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende.
Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af forbud er
gældende indtil videre.
Beslutningen om forbud er konkret udmøntet i de enkelte afdelinger som følger:
Sundheds- og Omsorgsafdelingen: Der er indført midlertidigt besøgsforbud på kommunens
plejecentre.
Socialafdelingen: Der er indført midlertidigt besøgsforbud på alle Socialafdelingens kommunale
botilbud, bosteder mv. Socialafdelingen har ligeledes udsendt information om det midlertidige
besøgsforbud til alle private botilbud i kommunen. Efter aftale med Børne- og
Familieafdelingen er informationen sendt til private botilbud på både børne- og
voksenområdet.
Børne- og Familieafdelingen: Der er indført midlertidigt besøgsforbud på Solbo, som er en
døgninstitution for børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser.
Beslutningerne er meddelt til de berørte plejehjem, bosteder m.v. Beslutningerne er endvidere
offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Seneste bekendtgørelser og påbud er også vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Bkg. om afspærring og besøgsrestriktioner - 8408177)
2 (Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod
besøgendes adgang - 8408179)
3 (bkg. nr. 371 af 4. april 2020 om besøgsrestriktioner plejehjem plejeboliger og
aflastningspladser - 8412702)
4 (bkg. nr. 372 af 4. april 2020 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og
botilbud m.v. på socialområdet - 8412719)
5 (Påbud af 6. april 2020 - 8412722)
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6 (Offentlig) Orientering om borgmesterens beslutning om
genåbning af dagtilbud og grundskoler
Sagsbehandler: Dr10029
SagsID: EMN-2013-72267

Resume
Borgmesteren har på byrådets vegne truffet beslutning om, hvorledes dagtilbud og skoler skal
genåbne.
Borgmesteren kan på byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl, jf. § 31 i lov om kommunernes styrelse.
Beslutningen kunne af hensyn til tidsfristen for genåbningen ikke udsættes.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet,


at borgmesterens beslutning tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som annonceret på statsministerens pressemøde den 6. april 2020 er det 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.
Borgmesteren har i den anledning og i medfør af styrelseslovens § 31 besluttet følgende:
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Ambitionen er en genåbning fra torsdag 16. april under forudsætning af, at alle
vejledninger og forholdsregler er opfyldte - hvis ikke - åbnes der i takt med, at alt er
klar de pågældende steder
Der kan anvendes de nødvendige ressourcer således, at gældende retningslinjer mv.
overholdes
Den enkelte institution / skole informerer selv om eksakt tidspunkt for åbning, særlige
forhold m.m.
Der er tale om en gradvis og kontrolleret genåbning, så der kan f.eks. ske forskudt
undervisning i løbet af dagen eller andre lokalt begrundede reduktioner i tilbuddets
timetal og omfang
Kommunens udendørs fritidsarealer stilles til rådighed
Der udsendes grundige instruktioner og undervisningsmateriale om hygiejne og
rengøring

Der henvises i øvrigt til 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), bekendtgørelse 405 af 09/04/2020 §§ 8-9.

Bilag
1
2
3
4

(Brev til dagtilbud, grundskoler og kommunalbestyrelser - 8416281)
(Retningslinjer for genåbning af dagtilbud - 8416282)
(Retningslinjer for genåbning af grundskoler - 8416283)
(Bekendtgørelse 405 af 9. april 2020 - 8416315)
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7 (Offentlig) Beslutning om 2 ekstra kvoter til almene
boliger i Sorring
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-04019

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har hhv. 23. april 2019 og 18. juni 2019 fordelt kvoter til
alment boligbyggeri. Silkeborg Boligselskab er bl.a. blevet tildelt 10 kvoter i Sorring. Byrådet
udvidede på møde 23. september 2019 denne kvoter med 6, så boligselskabet nu har 16
kvoter i Sorring. Boligselskabet anmoder nu om yderligere 2 kvoter.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,



at Silkeborg Boligselskab tildeles 2 ekstra kvoter således, at der i alt kan bygges 18
almene boliger i Sorring
at de ekstra kvoter tages af de kvoter, der skal tildeles for 2022-2023.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget har hhv. 23. april 2019 og 18. juni 2019 fordelt kvoter til
alment boligbyggeri. Silkeborg Boligselskab er bl.a. blevet tildelt 10 kvoter i Sorring. Byrådet
udvidede på møde 23. september 2019 denne kvoter med 6, så boligselskabet nu har 16
kvoter i Sorring.
Boligselskabet har været i gang med at projektere byggeriet af almene boliger i Sorring. For
optimal udnyttelse af byggeretten, ønsker de at bygge:




4 stk. 4-rumsboliger på 105 m2
9 stk. 3-rumsboliger på 90 m2
5 stk. 2-rumsboliger på 70 m2

Side 19

Boligselskabet ønsker dermed i alt at bygge 18 boliger. Det vurderes, at der i Sorring er
efterspørgsel efter både de større boliger, men også de lidt mindre til f.eks. den enlige
pensionist.
Huslejen forventes at ligge på 8.500 kr. pr måned for de store boliger, 7.300 kr. pr måned for
de mellemstore boliger og 5.700 kr. pr måned for de mindste, svarende til ca. 974 kr. pr m2.
Det gennemsnitlige bruttoetageareal pr. bolig bliver ved 18 kvoter 88 m2 mod 99 m2 ved 16
kvoter. Det kommunale grundkapitaltilskud falder derfor fra 10 % til 8 % af den samlede
anskaffelsessum. Boligselskabet anslår det kommunale grundkapitaltilskud til at falde med ca.
600.000 kr.
Ejendomsstaben anbefaler, at de 2 ekstra kvoter tages af kvoten for 2022-2023.

Bilag
1 (Uddrag af ansøgning fra Silkeborg Boligselskab - 8420616)

Side 20

8 (Offentlig) Godkendelse af at kommunen tiltræder
ansøgning om ændret områdeafgrænsning, Arendalsvej
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EMN-2019-02351

Resume
Økonomi- Og Erhvervsudvalget besluttede på møde 1. oktober 2019, at ansøgning til Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen ikke skulle indsendes. Arbejdernes Byggeforening har siden været i
dialog med styrelsen, og har på den baggrund bedt Silkeborg Kommune om fornyet
stillingtagen.
Arbejdernes Byggeforening ønsker at ændre afgrænsningen af boligområdet Arendalsvej
således, at deres to matrikelnumre bliver skilt ud fra området og dermed ikke længere skal
indgå som en del af det område, som tidligere har været på listen for områder, hvor
kombineret udlejning kan anvendes.
AAB Silkeborg har tilkendegivet, at de ønsker at tiltræde ansøgningen.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at ønsket om, at Silkeborg Kommune tiltræder ansøgningen til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen om afgrænsningen af boligområdet ved Arendalsvej godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- Og Erhvervsudvalget besluttede på møde 1. oktober 2019, at ansøgning til Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen ikke skulle indsendes. Arbejdernes Byggeforening har siden været i
dialog med styrelsen, og har på den baggrund bedt Silkeborg Kommune om fornyet
stillingtagen.
Arbejdernes Byggeforening ønsker at ændre afgrænsningen af boligområdet Arendalsvej
således, at deres to matrikelnumre (4br og 4bu Gødvad By, Gødvad) bliver skilt ud fra
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området og dermed ikke længere skal indgå som en del af det område, som tidligere har
været på listen for områder, hvor kombineret udlejning kan anvendes.
AAB Silkeborg har tilkendegivet, at de ønsker at tiltræde ansøgningen, hvilket ikke var
tilfældet ved forrige anmodning.
Ved den seneste anmodning fra Arbejdernes Byggeforening bad boligforeningen om en
opdeling af området. Ved denne anmodning beder de i stedet om opretning af, hvad de mener,
har været en forkert opdeling fra start.
Hele området består i dag af to delområder: Delområde 1 (gult område) med matr.nr. 4br og
4bu Gødvad By, Gødvad, beliggende Arendalsvej 302-422 og 301-421, Silkeborg og delområde
2 (blåt område) med matr. 11cn, 11cr, 11cs og 11cp Gødvad By, Gødvad, beliggende
Arendalsvej 4-102 og 104-262, Silkeborg.

Argumentation for at afgrænsningen skal være en anden:





Delområdet 1 består af to almene boligafdelinger med rækkehuse på hhv. 2, 3 og 4
rums familieboliger samt 1 rums studieboliger. Der er i alt 147 lejemål og kan ikke
sammenlignes med delområde 2, som består af etagebyggeri med 449 lejemål.
Der er ingen fysisk sammenhæng mellem delområde 1 og delområde 2.
Der er tale om to forskellige boligområder med forskellig beboersammensætning.
Siden 2014 har man gennemført en boligsocial indsats (Boligsocial helhedsplan
Silkeborg) for området Resedavej/Nørrevang II og Arendalsvej. I den oprindelige
ansøgning herom til Landsbyggefonden indgik delområde 1, men Landsbyggefonden
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gav efter en besigtigelse af området afslag til at delområde 1 kunne indgå i
prækvalificeringen bl.a. begrundet i beboersammensætningen i området.
Landsbyggefonden har 1. marts 2019 ifm. behandling af forlængelse af
prækvalifikationen for helhedsplanen bekræftet at delområde 1 stadig ikke kan indgå i
helhedsplanen.
Konsekvensen ved en ny afgrænsning er, at det tilbageværende område (delområde 2)
kommer under 1.000 beboere.
Selve ansøgningen samt bilagsmaterialet kan ses under bilag.

Bilag
1 (Ansøgning samt bilag - 8409781)
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9 (Offentlig) Godkendelse af aftale om frikøb af
tilbagekøbsdeklaration for Spættevej 12, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11581
SagsID: EJD-2020-01740

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde 11. december 2018, at AAB Silkeborg
kunne sende ansøgning til byrådet om at frikøbe sig af tilbagekøbsdeklaration på matr. 150ak
Silkeborg Markjorder, beliggende Spættevej 12, Silkeborg.
Ejendomsstaben har i samarbejde med AAB Silkeborg udarbejdet en aftale om frikøb af
tilbagekøbsdeklarationen. Nu ønskes denne aftale godkendt af byrådet.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklaration vedr. Spættevej 12, Silkeborg godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde 11. december 2018, at AAB Silkeborg
kunne sende ansøgning til byrådet om at frikøbe sig af tilbagekøbsdeklaration på matr. 150ak
Silkeborg Markjorder, beliggende Spættevej 12, Silkeborg.
Ejendommen er ejet af AAB Silkeborg og anvendes i dag til parkering. Det forventes, at Rema
1000 skal bygge på grunden i nær fremtid.
Tilbage i 2011 indgik Silkeborg Kommune, BL, AAB Silkeborg, Arbejdernes Byggeforening,
Midtjysk Boligselskab og Silkeborg Boligselskab aftale omkring frikøb af en række
tilbagekøbsdeklarationer.
På daværende tidspunkt indgik tilbagekøbsdeklarationen på Spættevej 12, Silkeborg ikke i
aftalen.
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I den oprindelige aftale er det indskrevet, at eventuelle senere konstaterede ejendomme med
tilbagekøbsdeklaration skal behandles efter den oprindelige aftalemodel. På den baggrund har
Ejendomsstaben i samarbejde med AAB Silkeborg udarbejdet en aftale, der bygger på den
oprindelige aftale. Den nye aftale, den oprindelige aftale samt selve deklarationen kan ses
under bilag.
Landsbyggefonden har 19. februar 2020, i henhold til den oprindelige aftale, opgjort
frikøbsværdien til 404.866 kr.
AAB Silkeborgs repræsentantskab godkendte 24. april 2019 at der skete frikøb af
tilbagekøbsdeklarationen, og boligorganisationen har 20. februar 2020 underskrevet den nye
aftale.
Når den nye aftale er underskrevet af begge parter, indbetaler AAB Silkeborg frikøbesummen
til kommunen, hvorefter Ejendomsstaben vil sørge for en aflysning af deklarationen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at indtægten fra frikøbet af tilbagekøbsdeklarationen indtægtsføres på
bevilling 12 kommunale ejendomme, salg.

Bilag
1 (Aftale underskrevet af AAB - 8405567)
2 (aftale om tilbagefaldsklausul - oprindelig - 8405577)
3 (tilbagekøbsdeklaration - 8405576)
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10 (Offentlig) Godkendelse af skelforandring på
Lindevænget 1, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EJD-2016-02818

Resume
Silkeborg Kommune købte i 2017 bygningerne som huser Børnehuset Søholt af Silkeborg
Boligselskab. I forbindelse med købet, blev sagen ikke berigtiget matrikulært korrekt. Dette
rettes der nu op på. I samme ombæring reguleres et areal, så Silkeborg Boligselskab har
mulighed for opbevaring af deres haveaffald. Silkeborg Kommune afgiver 124 m2 og Silkeborg
Boligselskab afgiver 91 m2.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til byrådet,


at skelændring mellem Lindevænget 1 og Lindevænget 103, 8600 Silkeborg godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Boligforening ønsker plads til opbevaring af deres haveaffald på deres ejendom
matr.nr. 1405g Silkeborg Markjorder (Lindevænget 103, Silkeborg).
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Silkeborg Boligselskabs matrikel:

Silkeborg Kommunes matrikel:
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For at give plads til haveaffaldet, ønsker boligforeningen at erhverve jord fra Silkeborg
Kommune. I samme forbindelse berigtiges skellene på arealerne og dermed afgiver Silkeborg
Kommune i alt 124 m2 til Silkeborg Boligselskab og Silkeborg Boligselskab afgiver 91 m2 til
Silkeborg Kommune.
Nedenfor ses de nye skel med rødt.

Det forslås at arealerne reguleres uden købesum for nogen af parterne.
Arealerne har ud fra den offentlige vurdering en værdi af:
Arealet ejet af Silkeborg Kommune 124 m2 – 97.143 kr.
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Arealet ejet af Silkeborg Boligselskab 91 m2 – 106.201 kr.
Nettoændringen er 9.058 kr. i Silkeborg Kommunes favør.
Da det areal Silkeborg Kommune afgiver er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan
bebygges, kræver det ikke forudgående udbud.
Da værdien overstiger Ejendomsstabens bemyndigelse på 45.000 kr. bedes byrådet tage
stilling til sagen.
Samtlige omkostninger i forbindelse med berigtigelsen deles ligeligt mellem begge parter.
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11 (Offentlig) Orientering om 2 grunde på Tippetbakken 7
og 9, Gjessø
Sagsbehandler: Dr11472
SagsID: EMN-2019-05248

Resume
Orientering om at 2 grunde på Tippetbakken, Gjessø igen tages ind i beholdningen med
henblik på salg til rækkehuse/dobbelthuse.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune ejer 2 grunde på Tippetbakken 7 og 9, Gjessø.
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Grundene er omfattet af lokalplan 43-002, som udlægger grundene til åben-lav.
Tippetbakken 7 er 901 m2 og Tippetbakken 9 er 955 m2. Begge grunde er byggemodnet.
Grundene er oprindeligt udbudt i maj 2014, som en del af en udstykning på 6 parceller.
I 2018 blev grundene taget ud af beholdningen bl.a. på grund af beliggenheden mod
Brandevej.
Ejendomsstaben har fået en konkret forespørgsel på, om de 2 grunde kan købes med henblik
på at opføre dobbelthuse, fra en lokal bygherre.
Derudover har Ejendomsstaben fået en forespørgsel fra en anden bygherre, som ønsker at
købe både Tippetbakken 7 og 9 samt Tippetbakken 35, som ligger syd/vest for de 2 grunde.
Teknik- og Miljøafdelingen oplyser, at før Tippetbakken 35 kan sælges, skal der tages stilling til
en adgangsvej, som ikke ligger fra Brandevej. Dette vil kræve en ny lokalplan.
Teknik- og Miljøafdelingen oplyser endvidere, at de betragter dobbelthuse som åben-lav og det
er der ikke noget til hinder for at opføre på Tippetbakken 7 og 9. En egentlig tilladelse vil bero
på, at der gives dispensation fra lokalplanens § 4.1, der går på følgende:

Side 31

Udstykning kan kun ske i overensstemmelse med den vejledende udstykningsplan på kortbilag
2. Ingen grunde må udstykkes med et mindre areal end 700 m2.
Teknik- og Miljøafdelingen vil være indstillet på at sende ønsket om dispensation fra
ovenstående i nabohøring.
Ejendomsstaben arbejder på baggrund af ovenstående videre med at udbyde de 2 grunde
samlet, med henblik på at opføre dobbelthuse. Der vil blive sendt en særskilt sag frem til
byrådet med mindstepriser og udbudsvilkår.
Ovenstående vil ikke afskære kommunen fra muligheden for senere at sælge nr. 35, såfremt
en ny lokalplan vil blive udarbejdet for nr. 35 og de tilstødende arealer.
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12 (Offentlig) Orientering om kapitaludvidelse til Midtjysk
Lufthavn
Sagsbehandler: Dr12865
SagsID: EMN-2020-01761

Resume
I forlængelse af Silkeborg Kommunes beslutning om at støtte driften af Midtjyllands Lufthavn
orienteres udvalget om, at Silkeborg Kommunes bidrag til udvidelse af kapitalindskud 420.000
kr. udbetales 15. april efter anmodning fra lufthavnens bestyrelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I sommeren 2019 varslede Midtjyllands Lufthavn at der fortsat vil være behov for
kapitalindskud i 2020 – 2021 og anmodede derfor om, at dette blev medtaget i de kommende
budgetforhandlinger i ejerkommunerne. Anmodning blev drøftet i Økonomi- og
Erhvervsudvalget på mødet 13. august 2019.
I budgetaftale 2020 – 2023 har parterne afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til at
understøtte fortsat drift af Midtjyllands Lufthavn i Karup i samarbejde med de øvrige
ejerkommuner.
Hele ejerkredsen af kommuner bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. bidrager med en
kapitaludvidelse på i alt 6 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021 til likviditetsmæssig dækning af
budgetterede driftsunderskud.
På bestyrelsesmøde i Midtjyllands Lufthavn 13. december 2019, hvor 2. behandling af
budgettet 2020 blev behandlet, blev det besluttet at anmode ejerkredsen om udbetaling af
kapitaludvidelsen for 2020. Efterfølgende er aftalt med formandskabet, at udbetalingen
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anmodes udbetalt samlet, dvs. for Silkeborg Kommunes vedkommende udbetales bevilget
kapitalindskud for 2020 på 420.000 kr. den 15. april 2020.
Corona-krisen har også har store konsekvenser for lufthavnen, da alle ruteflyvninger er aflyst,
foreløbigt frem til 27. april. Lufthavnens ledelse har oplyst, at man er omfattet af Regeringens
hjælpepakker til hhv. lønkompensation og faste udgifter. Formandskabet arbejder nu på at
skabe overblik over de økonomiske konsekvenser af nedlukningen og tilhørende hjælpepakker.
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13 (Offentlig) Godkendelse af Sølyst Områdestudie og
indarbejdelse af 5 mio. kr. i anlægsbudget 2021 til
realisering af områdestudiet
Sagsbehandler: DR10047
SagsID: EMN-2018-04419

Resume
Ejendomsstaben har i samarbejde med Skoleafdelingen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen og
Teknik- og Miljøafdelingen gennemført et mindre områdestudie ifm. placeringen af den nye
sølysthal. Områdestudiet beskriver den ønskede halplacering og konsekvenserne heraf.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at områdestudiet godkendes samt at 5 mio. kr. til realisering af Sølyst Områdestudie
søges indarbejdet i anlægsbudget 2021

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er givet 10 mio. kr. til anlægsbevilling til ny hal ved Sølystskolen.
Ejendomsstaben har i samarbejde med de respektive afdelinger, der har aktiviteter i området,
udarbejdet et områdestudie jf. Ejendomsstabens Udviklingskoncept for Porteføljestyring.
Områdestudiet har endvidere haft særligt fokus på de trafikale forhold omkring Sølystskolen.
Sammenbygning af ny og eksisterende hal
Sølyst Områdestudie peger på, at den nye hal placeres mellem den eksisterende idrætshal og
den sydvendte gymnastiksal. Se figur 1. Denne placering muliggør, at de to haller kan bygges
sammen og via flydende vægge bruges som én stor hal, hvor hele skolen kan samles, eller
som to separate haller, så flere brugergrupper kan benytte dem samtidigt. Der er entydig
opbakning til halplaceringen blandt alle interessenterne i området.
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Figur 1 – områdestudiet.

Parkeringsareal og udeområde
Opførelsen af den nye hal kræver en udvidelse af parkeringsarealet med 100 p-pladser jf.
parkeringsnormen. Dette er en forudsætning for, at hallen kan opføres.
Sølystskolen er trafikalt belastet i morgen- og eftermiddagstimerne grundet for få p-pladser til
skolens brugere samt uhensigtsmæssig indretning af ind- og udkørsel til p-arealet og
kiss&ride. Det resulterer i farlige trafiksituationer. Skolen er blevet tilført flere elever uden at
p-arealet er øget. De mange aktiviteter i det forholdsvise lille område, herunder
Ungdomsskolens klub opført december 2019, bør afhjælpes ved en udvidelse og gentænkning
af p-området.
Klubben er i dag udfordret af udefrakommende bilister, der skaber uhensigtsmæssig kontakt til
de unge. Genindretningen af p-pladsen bør tage højde herfor, ligesom det asfalterede område
foran klubben ønskes dobbeltprogrammeret, så det kan bruges til skate/rulleaktiviteter efter
endt skoledag. Der er behov for at sikre sammenhæng i udeområdet som helhed. Klub,
baneanlæg og det grønne område ønskes udviklet med rekreative elementer, så der opstår et
udadvendt og gennemsigtigt udemiljø omkring den nye klubbygning, fodboldbane, haller og
skole i sammenhæng med p-pladsen.
Anlægsoverslag
Et kvalificeret anlægsoverslag for projektet som beskrevet udgør 5 mio. kr.
For et overblik over alle delprojekternes økonomi og forankring, se bilag 5 – realiseringsnotat.
For en mere detaljeret beskrivelse, se bilag 1 – Sølyst Områdestudie.
Bilag 2 – halanalysen 2016 om Sølysthallen.
Bilag 3 – delprojekterne udfoldet.
Bilag 4 – brugerinddragelse.
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Borgerinddragelse
Følgende lokale interessentgrupper har bidraget til udviklingen af områdestudiet:
 Sølystskolens bestyrelse
 Silkeborg Gymnastikforening
 Arabisk forening
 Alderslyst Gymnastikforening
 Ungdomsskolen/klubben/helhedsplanen
Det er sket via dialogmøder, hvor de respektive interessenter har fortalt om brugen af området
i dag og ønsker til fremtidig udvikling. Brugergruppernes tre vigtigste elementer for områdets
fremtid er opsamlet i områdestudiets side 7 under intentioner og bindinger. Alderslyst-Sølyst
Lokalråd er orienteret om områdestudiet men har ikke prioriteret dialogmødet grundet øvrige
projekter.
Forhold omhandlende hallens konkrete indhold er taget med i betragtning under
områdestudiets udvikling. Dog behandles disse først ifm. Sølyst Hallens ide- og
programudvalg, der nedsættes, når halplaceringen er godkendt.

Økonomi
Til opførsel af hallen i Sølyst blev der på byrådsmødet i februar givet anlægsbevilling på 10
mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i
2021.
Der er ikke afsat budget til realisering af Sølyst Områdestudiet. Det skal indarbejdes i
anlægsbudget 2021 indenfor de udmeldte rammer.

Bilag
1
2
3
4
5

(SØLYST områdestudie - 8408701)
(Bilag 1 - Halanalyse 2016 om Sølysthallen - 8394821)
(Bilag 2 - delprojekterne udfoldet - 8399672)
(Bilag 3 - Brugerinvolvering - 8399696)
(Realiseringsnotat - 8409889)
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14 (Offentlig) Godkendelse af bemyndigelse til at
underskrive dokumenter
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2018-00452

Resume
Byrådet skal godkende, at Lauge Clemmensen, som pr. 1. maj 2020 er ansat som
koncerndirektør, bemyndiges til sammen med borgmesteren eller en viceborgmester at
underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af
garantiforpligtelser.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet,


at koncerndirektør Lauge Clemmensen bemyndiges til at underskriv sammen med
borgmesteren og en viceborgmester

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunens dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af
garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester og en person,
der er bemyndiget dertil af byrådet, jf. § 32 i lov om kommunernes styrelse.
Byrådet har på det konstituerende møde i 2017 bemyndiget følgende personer til hver for sig
at medunderskrive:
Kommunaldirektør Lone Lyrskov
Koncerndirektør Hanne Ahrens
Ejendomschef Lene Søgård
Sektionsleder Søren Overgaard
Udgangspunktet har været, at samtlige medlemmer af direktionen er bemyndiget til at
medunderskrive.
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15 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Ans Sejlklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Ans Sejlklub har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
om anlægstilskud på 98.000 kr. til renovering af foreningens klubhus.
Projektet har et samlet budget på 195.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fire årlige ansøgningsfrister til puljen og alle
ansøgninger fremsendt inden første frist 15. februar behandles politisk i april.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 98.000 kr. til renovering af foreningens
klubhus,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Ans Sejlklub efterfølgende fremsender
regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ans Sejlklub søger om tilskud til ombygning af nyt opholdsrum samt ajourføring af bygningen
med ny isolering mv.
Foreningen søger om anlægstilskud på 98.000 kr.
Projektet har et samlet budget på 195.000 kr.
Ansøger skriver om formålet 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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold og bemærkninger fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen:
Jurateamet bemærker, at der skal ske tilpasning af opløsningsbestemmelsen i vedtægterne.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at projektet vil understøtte en klub og et
område i god udvikling.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Projektet er ejet af Ans Sejlklub. Plan og Byg bemærker, at projektet kan kræve
byggetilladelse.
Projektets økonomi:
Ansøger søger om et tilskud på 98.000 kr. Projektet har et samlet budget på 195.000 kr. og
det tilskud der søges om svarer dermed till 50 % af projektets samlede budget.
Det bemærkes, at der i den ansøgning Ans Sejlklub har fremsendt, er lavet en fejl, sådan at
det ser ud til at der søges om støtte svarende til 100 % af det samlede budget. Ans Sejlklub
har oplyser, at ansøgningsbeløbet er 98.000 kr. og dermed 50 % af det samlede budget.
Analyse og Udvikling bemærker, at Ans Sejlklub i april 2018 fik bevilliget anlægstilskud på
99.000 kr. til fase 1 og 3 i renoveringen af klubhuset. I forbindelse med ansøgningen om
tilskud i 2018 gjorde klubben opmærksom på, at den på et senere tidspunkt ønskede at søge
om tilskud til den sidste fase.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,098 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 0,081
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at
hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de
fem øvrige ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde
til puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Skabelon for ansgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter_250917
(2) - 8311317)
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16 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Resenbro Tennisklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Resenbro Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 240.000 kr. til puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter til nyt kunstgræsunderlag på to tennisbaner, samt
etablering af belysning på minimum den ene af banerne, samt flytbar slåmur.
Projektet har et samlet budget på 500.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fire årlige ansøgningsfrister til puljen og alle
ansøgninger fremsendt inden første frist 15. februar behandles politisk i april.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 240.000 kr. til etablering af
kunstgræsunderlag mv.,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Resenbro Tennisklub efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Resenbro Tennisklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 240.000 kr. til nyt
kunstgræsunderlag på to tennisbaner, samt etablering af belysning på minimum den ene af
banerne, samt flytbar slåmur.
Projektet har et samlet budget på 500.000 kr.
Resenbro Tennisklub skriver om formålet 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. ”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold og bemærkning fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen:
Jurateamet bemærker, at der skal ske tilpasning af opløsningsbestemmelsen i vedtægterne.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at der bør ske en ”overvejelse om, hvor vi
skal prioritere en udvikling af tennisbaner i og omkring Silkeborg. Silkeborg Tennisklub går
med et lignende projekt, som også kunne omfatte noget ift. padletennis og som kunne
understøtte den kommende helhedsplan for Søholt.”
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Ejendomme gør opmærksom på, at det skal sikres, at der findes en gyldig areallejekontrakt på
arealerne.
Plan og Byg bemærker, at projektet ikke kræver byggetilladelse, men at Natur- og
Miljøsektionen skal give tilladelse til opsætning af lys og at regnvandshåndtering ligeledes skal
afklares.
Projektets økonomi:
Foreningen søger om anlægstilskud på 240.000 kr., hvilket svarer til 48 % af projektets
samlede budget.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,240 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 0,199
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at

Side 44

hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de
fem øvrige ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde
til puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Samlede bilag Resenbro Tennisklub - 8358695)
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17 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Sejs-Svejbæk IF
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Sejs-Svejbæk IF har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter om anlægstilskud på 2 mio. kr. til etablering af kultur- og idrætsfaciliteter i SejsSvejbæk.
Det samlede budget for projektet er endnu ikke fastlagt, men vil være på mere end 4 mio. kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fire årlige ansøgningsfrister til puljen og alle
ansøgninger fremsendt inden første frist 15. februar behandles politisk i april.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til etablering af kultur- og
idrætsfaciliteter i Sejs-Svejbæk,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Sejs-Svejbæk IF efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sejs-Svejbæk IF har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 2 mio. kr. til etablering af
kultur- og idrætsfaciliteter i Sejs-Svejbæk.
Det samlede budget for projektet er endnu ikke fastlagt, men vil være på mere end 4 mio. kr.
Sejs-Svejbæk IF skriver om formålet med projektet:
”Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF) er en forening i vækst. Siden 2012 har foreningen
oplevet en medlemstilgang på godt 50% 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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold:
Juratemaet bemærker, at der vil være behov for tilpasning af vedtægterne ved tilsagn om
anlægstilskud til projektet på følgende områder:






Dele af foreningens formål er ikke almennyttigt (afsnit nummer to). Da kommunen ikke
selv kan varetage disse aktiviteter, skal afsnittet ændres, hvis kommunen skal støtte.
Det skal tilføjes vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg
Kommune.
Det fremgår af vedtægterne, at eventuelle aktiver ved opløsning tilfalder S/I Multihuset
i Sejs-Svejbæk. Lovligheden heraf indebærer, at vedtægterne for S/I Multihuset i SejsSvejbæk også lever op til kommunens krav – herunder at der alene må udføres lovlige
kommunale opgaver i Multihuset. Alternativt skal opløsningsbestemmelsen ændres, så
aktiver tilfalder almennyttige formål i Sejs-Svejbæk, som kommunen godkender.
Da der er tale om anlægsstøtte skal underforeningernes vedtægter leve op til
kommunens krav på samme måde som hovedforeningens vedtægter.

Jurateamet bemærker derudover, at hvis der ønskes cafedrift i faciliteterne, kan der være
begrænsninger for det kommunale tilskud.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Det forudsættes i ansøgningen, at det samlede projekt etableres og ejes af Silkeborg
Kommune.
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Silkeborg Kommune vil som bygherre dermed have ansvaret for nødvendige
myndighedsgodkendelser.
Projektets økonomi:
Sejs-Svejbæk IF søger om tilskud til udvidelse af kultur- og idrætsfaciliteterne i Sejs-Svejbæk.
Der søges om tilskud på 2 mio. kr. Det samlede budget for projektet er endnu ikke fastlagt
idet Sejs-Svejbæk IF har fået frist frem til 1. maj 2020 til at afklare ekstern finansiering til
projektet. Det forventes, at projektet vil have et samlede budget på mere end 4 mio. kr. og at
tilskuddet dermed vil være under 50 % af det samlede budget.
Ansøgningen skal ses i sammenhæng med at byrådet i juni 2019 godkendte, at kommunen vil
modtage en betingelsesløs gave fra lokalområdet på et tocifret millionbeløb til etablering af
yderligere en hal mv. i forbindelse med at kommunen etablerer en hal i området.
Projektet er en udvidelse af det kommunale halprojekt i Sejs-Svejbæk og der vil senere, når
der er endeligt overblik over økonomien for det samlede projekt, blive søgt om forhøjelse af
anlægsbevillingen på bevilling 34 Kultur- og Fritid med henblik på flytning af anlægstilskuddet
samt godkendelse af indtægtsbevilling til tilskuddet fra foreningen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 2,0 mio. kr. fra bevilling 16
Tværgående aktiviteter drift, fra puljen til Lokalt initierede projekter. Anlægstilskuddet skal
indgå som en forhøjelse af projektet Ny hal i Sejs-Svejbæk på bevilling 34 Kultur og Fritid.
Forhøjelsen kommer også til at bestå af en egenbetaling fra Sejs-Svejbæk IF på mindst 2,0
mio. kr. Forhøjelsen vil senere blive fremlagt til politisk godkendelse.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de
fem øvrige ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde
til puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Samlede bilag Sejs-Svejbæk IF - 8358946)
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18 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Voel KFUM
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Foreningen Silkeborg Voel FKUM har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter om anlægstilskud på 135.000 kr. til etablering af strandhåndboldbaner ved
Voelhallen.
Projektet har et samlet budget på 270.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fire årlige ansøgningsfrister til puljen og alle
ansøgninger fremsendt inden første frist 15. februar behandles politisk i april.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 135.000 kr. til etablering af
strandhåndboldbaner,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at foreningens vedtægter er godkendt af
Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at foreningen Silkeborg Voel KFUM
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Udvalgsmedlem Flemming Heiberg (V) gjorde opmærksom på, at der er forhold, der kan give
anledning til tvivl omkring hans habilitet.
Udvalget besluttede, at Flemming Heiberg (V) ikke er inhabil og derfor deltager i behandlingen
af punktet
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
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Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Voel søger om tilskud til etablering af to strandhåndboldbaner på arealerne ved
hallen i Voel.
Foreningen skriver om formålet 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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Ejendomme gør opmærksom på, at den endelige afklaring forudsætter en præcis placering af
banerne. Det forudsættes, at der udarbejdes areallejekontrakt på arealet, så Silkeborg-Voel får
ansvar for efterfølgende drift og vedligehold.
Det forudsættes, at strandhåndboldbanerne ejes og anvendes af foreningen Silkeborg Voel
KFUM og ikke anvendes til at genere overskud til aktieselskabet Silkeborg Voel AS.
Plan og Byg bemærker, at banerne som udgangspunkt ikke kræver byggetilladelse, men at
evt. terrænregulering eller indhegning vil kræve godkendelse.
Projektets økonomi:
Der søges om et tilskud på 135.000 kr., hvilket svarer til 50 % af det samlede budget.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,135 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 0,112
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at
hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.
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Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de
fem øvrige ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde
til puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 8311330)
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19 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Motion- og Triklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Silkeborg Motion- og Tri-klub (SMT) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1 mio. kr.
til etablering af klubfaciliteter i forbindelse med det trailcenter Silkeborg Kommune etablerer
ved Ferskvandscentret.
Projektet har et samlet budget på 2 mio. kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fire årlige ansøgningsfrister til puljen og alle
ansøgninger fremsendt inden første frist 15. februar behandles politisk i april.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at
af



der gives tilsagn om anlægstilskud på 1 mio. kr. til etablering af klubfaciliteter i form
fællesarealer o.lign.,
at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2020,
at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Motions- og Tri-klub
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
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Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Motion- og Tri-klub (SMT) har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 1 mio. kr.
til etablering af klubfaciliteter i forbindelse med det trailcenter Silkeborg Kommune etablerer
ved Ferskvandscentret.
Projektet har et samlet budget på 2 mio. kr.
SMT skriver om formålet 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 indendørs træningsfacilitet. 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, Silkeborg Kommune og SMT.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold:
Juratemaet bemærker, at der er behov for følgende tilpasninger af foreningens vedtægter:



Det skal tilføjes vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg
Kommune.
Det skal tilføjes vedtægterne at Silkeborg Kommune skal godkende brug af midler ved
foreningens opløsning

Det bemærkes, at det er en forudsætning for støtten, at midlerne går til lovlige kommunale
formål.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Plan og Byg bemærker, at projektet kræver byggetilladelse og certificeret rådgivere ift. brand
og konstruktioner og at forhåndsdialog om projektet er i gang.
Det bemærkes, at det i ansøgningen forudsættes, at det samlede projekt etableres og ejes
af Silkeborg Kommune, hvorefter SMT får benyttelsesaftale på den andel de finansierer.
Denne løsning er i overensstemmelse med den dialog ansøger har med Kultur- og
Borgerserviceafdelingen.
Projektets økonomi:
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Ansøger søger om et tilskud på en mio. kr., hvilket svarer til 50 % af budgettet for den del af
projektet som vedrører SMT.
Det samlede budget for hele projektet inkl. den kommunale del er ifølge ansøgningen 7,5 mio.
kr.
Projektet er en udvidelse af det projekt byrådet godkendte i februar 2018 og der vil senere,
når der er endeligt overblik over økonomien for det samlede projekt, blive søgt om forhøjelse
af anlægsbevillingen på bevilling 34 Kultur og Fritid med henblik på flytning af
anlægstilskuddet samt godkendelse af indtægtsbevilling til tilskuddet fra foreningen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 1,0 mio. kr. fra bevilling 16
Tværgående aktiviteter drift, far puljen til Lokalt initierede projekter. Anlægstilskuddet skal
indgå som en forhøjelse af projektet Etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter på bevilling
34 Kultur og Fritid. Forhøjelsen kommer også til at bestå af en egenbetaling fra Silkeborg
Motion- og Tri-klub på 1,0 mio. kr. Forhøjelsen vil senere blive fremlagt til politisk
godkendelse.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de
fem øvrige ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde
til puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Sanlede bilag SMT - 8358915)
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20 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Th. Langs Skole
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Th. Langs Skole har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 250.000 kr. til etablering af
legeplads i midtbyen i Silkeborg.
Projektet har et samlet budget på knap 1,2 mio. kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fire årlige ansøgningsfrister til puljen og alle
ansøgninger fremsendt inden første frist 15. februar behandles politisk i april.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalget.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at der gives afslag på ansøgningen om anlægstilskud idet udvalget tidligere har
besluttet ikke at give anlægstilskud til skoler og daginstitutioner.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget, som vedrører puljen til lokalt initierede projekter.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil dog gerne indgå i en dialog med Th. Langs Skole om
muligheder for samarbejde om projektet.
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Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
TH. Langs Skole søger om 250.000 kr. til etablering af legeplads i midtbyen. Projektet har et
samlet budget på 1,2 mio. kr.
TH. Langs Skole skriver om formålet med projektet:
”Der etableres en spændende legeplads i midtbyen, hvor kreativitet, læring og bevægelse er i
fokus. Legepladsen skal være åben uden for skolens og børnehavens åbningstid for byens
borgere/børn i alderen 3-9 år. En sådan legeplads findes ikke i Silkeborg pt.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold:
Juratemaet bemærker, at der er hjemmel til tilskud i lov om friskoler og privat grundskoler.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Anlægget er ejet af Th. Langs Skole. Plan og Byg bemærker, at projektet kræver
byggetilladelse.
Projektets økonomi:
Det svarer til 21 % af det samlede budget for projektet.
Det bemærkes, at Friskolen Klippen i 2018 søgte om tilskud på 165.000 kr. til etablering af
multibane, men fik afslag i Økonomi- og Erhvervsudvalget med begrundelse om, at der ikke
gives tilskud til skoler og daginstitutioner. På den baggrund indstiller direktionen, at der gives
afslag på ansøgningen.

Økonomi
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til de seks
ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde til puljen,
vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Samlede bilag Th.Langs Skole - 8358888)
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21 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra aktivitetsforeningen
Lindgren
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2020-01206

Resume
Aktivitetsforeningen Lindgren har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter om anlægstilskud på 440.000 kr. til etablering af to aktivitetsområder i
Astrid Lindgren-kvarteret i Balle.
Projektet har et samlet budget på ca. 1,2 mio. kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet,


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 440.000 kr. til etablering af to
aktivitetsområder,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2020,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at reviderede vedtægter for foreningen er
godkendt af Silkeborg Kommune,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Aktivitetsforeningen Lindgren
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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Dato: 30-03-2020

Udvalgsmedlem Mads Frandsen gjorde opmærksom på, at der er forhold, der kan give anledning til tvivl
omkring hans habilitet.
Udvalget besluttede, at Mads Frandsen ikke er inhabil og derfor deltager i behandlingen af punktet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan bakke op om direktionens indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.

Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Aktivitetsforeningen Lindgren er en nyoprettet forening i Astrid Lindgren kvarteret i Balle.
Foreningen søger om anlægstilskud på 440.000 kr. til etablering af to aktivitetsområder i
området. Projektet har et samlet budget på knap 1,2 mio. kr.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Juridiske forhold og bemærkninger fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen:
Jurateamet bemærker, at der skal ske tilpasning af foreningens vedtægter til tilsagn om
anlægstilskud:



Det skal tilføjes vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg
Kommune.
Det fremgår af vedtægterne, at eventuelle aktiver ved opløsning tilfalder
Grundejerforeningen GALØ. Da kommunen ikke må støtte grundejerforeninger, kan
denne bestemmelse ikke accepteres. Bestemmelsen kan eventuelt ændres, så aktiver
tilfalder almennyttige formål i Balle-Buskelund, som kommunen godkender.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at projektet flugter fint med en strategi om
outdoor og bevægelse for alle.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Det ene af de to arealer som projektet skal etableres på, er ejet af Silkeborg Kommune.
Ejendomme gør opmærksom på, at arealet skal tilskødes ansøger. Det fremgår af
ansøgningen, at der er dialog om dette.
Projektet kræver byggetilladelse.
Projektets økonomi:
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Foreningen søger om et anlægstilskud på 440.000 kr. Det svarer til 36 % af projektets
samlede budget.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,440 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 0,365
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for at
hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.
Det kan oplyses, at det samlede restkorrigerede budget for puljen efter overførsler fra 2019 til
2020 er 7,23 mio. kr. Hvis byrådet beslutter at give tilsagn om anlægstilskud til denne og de
fem øvrige ansøgninger som indstilles til at få tilsagn i forbindelse med første ansøgningsrunde
til puljen, vil det restkorrigerede budget være 3,473 mio. kr.

Bilag
1 (Samlede bilag Aktivitetsforeningen Lindgren - 8358872)
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22 (Offentlig) Godkendelse af takstnedsættelse på Den
Kreative Skole
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2020-01635

Resume
Som et led i at vende udviklingen på Den Kreative Skole ønskes priserne på udvalgte tilbud
sænket. Dette for at anspore elever og forældre til at vælge fællesskabsorienterede
musiktilbud med de pædagogiske fordele dette også rummer, men selvfølgelig også for at
kunne nå flere elever i længere tid pr. uge indenfor den samme økonomiske ramme.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,


at takstnedsættelse på udvalgte undervisningstilbud for sæson 2020-2021 jf. bilag
godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020

Kultur- og borgerservicechefens indstilling anbefales til godkendelse i Økonomi- og
Erhvervsudvalget og byrådet.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Over en årrække har Den Kreative Skole haft et markant fald i elevtallet. For at vende denne
udvikling er det nødvendigt at gå nye veje i form af nye tilbud, nye samarbejder, nye metoder
osv.
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Den Kreative Skole ønsker på ingen måde at stoppe med soloundervisning – men det bør i
afsættet ikke være det første, man møder, når man tilmelder sig undervisning på et
instrument på skolen. Derfor vil vi ud fra en faglig vurdering prioritere, at så mange som
muligt, starter på et hold efter sommerferien.
På Bindslevs Plads 7 vil det være holdundervisning, man i udgangspunktet vil blive placeret på
som ny elev. Holdundervisningen på et instrument betragtes på nuværende tidspunkt som et
tilbud, der vil fungere rigtigt godt for de fleste de første to år, man er musikelev på Den
Kreative Skole. Herefter vil der være behov for undervisning af mere individuel karakter.
Derudover er der meget der tyder på, at prisen også er en faktor når forældre skal vælge et
fritidstilbud til deres børn. Her har man over en årrække hævet prisen for at gå til
musikundervisning på Den Kreative Skole. Prisen er helt sikkert en størst faktor for de familier,
der ikke har så mange penge – vi vil gerne efterstræbe at børn i Silkeborg kommune så vidt
muligt har lige adgang til kulturskolens tilbud.
Vi har et ønske om at justere på prisstrukturen, så vi vha. prisen ansporer forældre og elever
til at vælge tilbud, som spiller sammen med den kursændring skolen står overfor.
Et par
-

af de ting, som vil blive høj prioritet, er:
Fællesskaber
At få eleverne til at bruge længere tid på skolen hver uge
At Kulturskolen bliver et reelt tilbud til alle børn i Silkeborg kommune.
Øge aktivitetsniveau og elevantal indenfor samme økonomiske ramme som i dag.

De to undervisningstilbud, som vi primært vil ændre på, er undervisningen på små hold (4-6
elever) og sammenspilsundervisningen.
1. I dag koster det 4.328 kr. pr. år at gå på et hold med 4-6 elever i 50 min. pr. uge. Hvis
man sammenligner det med prisen for soloundervisning vil en rimelig pris være 2.500
kr. pr. elev pr. år. Så vil man med fire elever på holdet have samme ”indtjening” som
ved to 25 minutters soloelever, der hver giver 5.000 kr. pr. år.
2. Vi ønsker at sænke prisen på sammenspilsundervisning – primært for de elever, som i
forvejen betaler for instrumentundervisning, for hvem det allerhelst skulle være gratis
at gå til sammenspil.

Bilag
1 (200316 Ændrede takstforslag sæson 2020_21 - 8371568)

Side 61

23 (Offentlig) Godkendelse af vedtægter for Museum Jorn,
Silkeborg
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2013-60879

Resume
Bestyrelsen for Museum Jorn, Silkeborg har udarbejdet reviderede vedtægter for museet til
byrådets godkendelse. Vedtægterne er blevet til efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om
museets ansvarsområde og er gældende pr. 1. februar 2020.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at byrådet godkender vedtægter for Museum Jorn, Silkeborg pr. 1. februar 2020, under
forudsætning af endelig godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen

Beslutning
Byrådsmedlem Flemming Heiberg (V) gjorde opmærksom på, at der er forhold, der kan give
anledning til tvivl omkring hans habilitet.
Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at Flemming Heiberg ikke deltager i behandlingen
af punktet på grund af inhabilitet.
Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Flemming Heiberg (V) pga. inhabilitet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 30-03-2020

Indstilling godkendt.
Ej til stede

Sagen

Side 62

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen for Museum Jorn, Silkeborg har udarbejdet og indsendt reviderede vedtægter for
museet. Udarbejdelsen er sket i et samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.
Silkeborg Kommune godkendte i 2015 reviderede vedtægter for Museum Jorn, Silkeborg i
forlængelse af den nye museumslov pr. 1. januar 2013. Disse vedtægter blev efterfølgende
ikke godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen pga. en uoverensstemmelse vedr. museets
ansvarsområde.
I de nye vedtægter er det præciseret i stk. 7, at ”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”.
Museum Jorn, Silkeborg er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle
bekendtgørelser, samt driftstilskudsloven og tilhørende bekendelser. Derudover skal Museum
Jorn, Silkeborg følge fælles nationale og internationale standarder og normer for
museumsvirksomhed efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer.
Silkeborg Kommune skal fortsat som hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed
godkende budgetter, regnskaber og vedtægter for Museum Jorn.
Bestyrelsen for Museum Jorn, Silkeborg 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 yderligere medlem kan udpeges af bestyrelsen

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i forhold bestyrelsens sammensætning.

Bilag
1 (MUSEUM JORN Vedtægter 01.02.2020 - 8386465)
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24 (Offentlig) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 39 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et
boligområde i Silkeborg Midtby
Sagsbehandler: Dr13471
SagsID: EMN-2020-00842

Resume
Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 10-022 for et boligområde i
Silkeborg Midtby har været i 9 ugers høring. Høringen har været forlænget grundet julen. I
høringsperioden er der indkommet seks høringssvar. Udvalget skal behandle
kommuneplantillæg, lokalplan og høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af
kommuneplantillæg og lokalplan.
Planforslagene giver mulighed for udbygning af området til ca. 45-53 blandet boliger, herunder
tæt-lav rækkehuse i maks. 2 etager i den nordlige del af lokalplansområdet samt etagebyggeri
i maks. 5 etager i den sydlige del. Der gives kun mulighed for 5 etagers byggeri på omtrentlig
samme lokation som oprindeligt Spåntårn. Med henblik på at understøtte et varieret udtryk,
der er tilpasset omkringliggende omgivelser, gives der vide muligheder for bebyggelsens
udformning. Der bliver vejadgang til området fra Toldbodgade og Estrups Gård og der sikres
en stiforbindelse igennem området, som kan kobles på det eksisterende stinet.

Planforslagene kan ses her:
Klik her og læs lokalplansforslaget
Klik her og læs forslag til kommuneplantillægget

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,



at tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer
at lokalplan 10-022 vedtages med nedenstående ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 30-03-2020
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Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte 16. december 2019 forslag til tillæg nr. 39 og lokalplan 10-022 med
henblik på offentlig fremlæggelse.

Afgrænsning af lokalplansområdet med rød
Lokalplanen giver mulighed for ca. 45-53 blandet boliger, herunder tæt-lav rækkehuse i maks.
2 etager i den nordlige del af lokalplansområdet samt etagebyggeri i maks. 5 etager i den
sydlige del. Der gives kun mulighed for 5 etagers byggeri på omtrentlig samme lokation som
oprindeligt Spåntårn. Et 5 etagers byggeri skal placeres på omtrentlig samme lokation som
oprindeligt Spåntårn for at minimere skyggegenerne for omkringliggende ejendomme samt for
ikke at medføre yderligere begrænsninger for varmecentralen i Hostrupsgade. Med henblik på
at understøtte et varieret udtryk, der er tilpasset omkringliggende omgivelser, gives der vide
muligheder for bebyggelsens udformning. Der bliver vejadgang til området fra Toldbodgade og
Estrups Gård og der sikres en stiforbindelse igennem området, som kan kobles på det
eksisterende stinet.
Lokalplanens formål er,





at området fremstår som et varieret boligområde med mulighed for tæt-lav og
etageboliger,
at der i lokalplanområdet skal være vide muligheder for bebyggelsens udformning,
at der sikres stiforbindelser igennem området,
at sikre vejadgang til området fra Toldbodgade og Estrups Gård.
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Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår
bygningshøjder, etageantal og placering af byggefelt. Der er derfor sideløbende med
lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028.
Høringssvar
Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 har været udsendt i
offentlig høring i perioden 20. dec. 2019 til og med 21. feb. 2020.
Der er modtaget seks høringssvar fra:
•
•
•
•
•
•

Silkeborg Forsyning
Museum Silkeborg
Andelsboligforeningen Skolegade 27
Hans Nielsen
Kristoffer Rasmussen
Jan Thomsen

Overordnet handler høringssvarene om:
•
•
•
•

Eventuelle fortidsminder
Skygge- og indbliksgener for naboområdet
Tinglyst brugsret
Bearbejdning af by- og gaderum i Silkeborg midtby

Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet kan
ses på lokalplansiden under ”Kommentarer” sammen med de indkomne høringssvar. Teknikog Miljøafdelingen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til tilretninger i
lokalplanen. Flere af høringssvarene er bemærkninger og ikke indsigelser. Skygge- og
indbliksgener er håndteret i planlægningen gennem tilpasning af bebyggelsens omfang og
placering ift. omgivelserne.
Ændringer og tilføjelser i kommuneplantillægget og lokalplanen
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende forslag til administrative tilretninger i lokalplanen:
•
•

Bestemmelse § 13.1 udtages, idet væsentlige servitutter allerede er håndteret i
planlægningen,
Bestemmelse § 13.2 udtages, idet servitutten vurderes ikke at kunne aflyses med
lokalplanen.

Respektive grundejer, Toft Ejendomme ApS og K/S Toldbodgade, Silkeborg, er gjort
opmærksom på, at følgende servitutter, som vurderes ikke at kunne aflyses med lokalplanens
vedtagelse, aflyses efter aftale mellem de påtaleberettigede, idet servitutterne er af væsentlig
betydning for den udvikling, som lokalplanen muliggør. Der er tale om følgende servitutter:



16.12.1998 50061-65 (tilstands- og brugsservitut vedr. gårdrummet)
30.09.1999 31162-65 (brugsservitut vedr. seks parkeringspladser samt flugt- og
brandvej over matr.nr. 177a, Silkeborg Bygrunde)

Miljøvurdering
Der er ikke indkommet klager over beslutningen om, at planforslagene ikke er miljøvurderet.
Bæredygtighed
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af bæredygtighed påvirkes ikke af ovenstående
ændringsforslag.
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Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen. Der er stillet krav om, at arealer
til parkering, stier og veje i videst muligt omfang skal etableres med en belægning, som
regnvand kan trænge igennem. Parkeringsarealer på terræn skal have et grønt præg med
f.eks. græsarmering.
Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:

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

Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Planforslagene har været i 9 ugers offentlig høring.
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25 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 14-019
for et område til offentlige formål i Funder
Sagsbehandler: DR28377
SagsID: EMN-2019-04254

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 14-019 sendes til godkendelse i
byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 5 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af ny bebyggelse til institutionsbyggeri,
herunder skole, idrætshal mv. Herudover gives mulighed for etablering af nyt
parkeringsområde, regnvandsbassin og kunstgræsbane mv.

Afgrænsning af lokalplanområdet er vist med sorte prikker
Planforslaget kan ses ved at trykke her.

Indstilling

Side 68

Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at forslag til lokalplan 14-019 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 5 uger

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 30-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget blev 4. marts 2019 orienteret om igangsætning af et områdestudie i
Funder med henblik på udarbejdelse af lokalplan. Områdestudiet blev godkendt i Økonomi- og
Erhvervsudvalget 18. juni 2019.
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Lokalplankortet med signaturforklaring
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 16,4 ha og omfatter Funder Skole, børnehus, hal,
idrætsbaner mv. Herudover omfatter lokalplanen landbrugsjord i den nordlige del.
Områdestudiet blev udarbejdet for at sikre en bedre sammenhæng i området og for at sikre
udbygningsmuligheder for institutionsbyggeri og idrætshaller mv. Der blev i den forbindelse
udarbejdet en disponeringsplan, som danner grundlag for lokalplanen.
Lokalplanområdet ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Ved lokalplanens vedtagelse
overføres hele området til byzone.
Lokalplanen giver mulighed for udbygning af institutionsbebyggelse i op til to etager samt
etablering af ny idrætshal med tilhørende faciliteter i forbindelse med den eksisterende hal.
Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af større parkeringsanlæg,
kunstgræsbane, regnvandsbassin mv.
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Kommuneplantillæg
Den nuværende kommuneplanramme tillader bebyggelse i op til 8,5 meter. For at muliggøre
moderne institutionsbygninger og idrætshaller i lokalplanen, skal der gives mulighed for
etablering af bebyggelse i større højde. Kommuneplantillæg 60 giver derfor mulighed for
bebyggelse i op til 15 meters højde.
Den politiske behandling af kommuneplantillægget sker forud for den politiske behandling af
lokalplanen.
Miljøvurdering
Bebyggelsesplanen til lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderede, at planen ikke skal miljøvurderes. Sagen er
behandlet på Klima- og Miljøudvalget 8. januar 2020, hvor det er besluttet, at planforslaget
ikke skal miljøvurderes.

Borgerinddragelse
I forbindelse med områdestudiet for offentlige formål i Funder, har der været afholdt møder og
workshop med forskellige interessenter, herunder skolen, børnehuset, spejderne, Funder GF
og lokalrådet. Interessenterne har været med til at beslutte disponeringen af planen, der
danner grundlag for lokalplanen.
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26 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan 23-012
for et område til daginstitution ved Sygehusdalen i
Kjellerup
Sagsbehandler: DR13514
SagsID: EMN-2020-00495

Resume
Plan- og Vejudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan 23-012 sendes til godkendelse i
byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 5 uger.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en daginstitution på op til 1.300 m2 med
plads til ca. 120 børn i både børnehave og vuggestue.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere vejadgang fra Fuglemosevej.

Oversigtskort. Planområdet er vist med hvidprikket afgrænsning.

Se lokalplansforslag 23-012 for daginstitution ved Sygehusdalen i Kjellerup her.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
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at lokalplan 23-012 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 5 uger

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 30-03-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Plan- og Vejudvalget godkendte 6. januar 2020 at igangsætte lokalplan 23-012.
Lokalplanområdet er ca. 14.600 m2 i alt og ligger ved Sygehusdalen i Kjellerup.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske om, at Kjellerups nuværende 4
børnehuse fremover skal samles på 2 adresser.
I forbindelse med igangsætningen af lokalplanen er der undersøgt flere mulige vejadgange.
Plan- og Vejudvalget godkendte 2. marts 2020 at vejadgangen etableres fra Fuglemosevej.
Parkering til daginstitutionen etableres på daginstitutionens egen matrikel i nærheden til
institutionsbygningen.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens formål er,
 at der kan etables daginstitution,
 at nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker
måde,
 at bebyggelse og anlæg tilpasses eksisterende bebyggelse mod vest,
 at skoven og skovbrynet mod øst ikke påvirkes negativt.
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af institution.
Der kan i alt opføres maks. 1.300 m2 bebyggelse til daginstitutionen inden for lokalplanens
byggefeltet. Bebyggelse kan opføres i maks. 2 etager med en højde på maks. 11 m.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 23-012 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Teknik- og Miljøchefen vurderer, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Side 73

Bæredygtighed
Der er indarbejdet særlige bæredygtighedstiltag i lokalplanen inden for social bæredygtighed,
landskab og natur samt inddragelse, som ligger over middel.
Lokalplanen har følgende bæredygtighedsprofil:

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

Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under ”Andre sagsbilag”.
Læs mere om bæredygtighedsværktøjet og hvordan det anvendes i lokalplaner her.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan 23-012 vil efter byrådets godkendelse blive fremlagt i offentlig høring i 5
uger.
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27 (Offentlig) Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan
2011-2021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt
etablering af transportledning m.v.
Sagsbehandler: DR14750
SagsID: EMN-2019-04200

Resume
Forslag til tillæg 50 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune omhandler
nedlæggelse af Laven renseanlæg og etablering af en spildevandstransportledning fra Laven til
Hårup, hvorfra det tilsluttes den eksisterende spildevandstransportledning til Søholt
renseanlæg.
Transportledningen etableres primært i vejareal, men også udenfor vejareal, hvorfor der bliver
behov for erhvervelse af rettigheder til etablering af ledningen.

Indstilling
Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til byrådet,


at forslag til tillæg 50 til Spildevandsplan 2011 – 2021 godkendes og sendes i 8 ugers
offentlig høring.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V)

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Forslag til tillæg nr. 50 omhandler nedlæggelse af Laven renseanlæg samt etablering af en
spildevandstransportledning fra Laven til Hårup.
Der etableres en pumpestation ved det nedlagte renseanlæg, som skal pumpe spildevand fra
Laven til Hårup. Ved pumpestationen etableres et bassin, enten som et nyt rørbassin eller ved
genanvendelse af de eksisterende bassiner ved Laven renseanlæg. Der forventes ikke
aflastninger fra pumpestation og overløbsbygværk til Kærsmølle Bæk og Julsø. Bassinet skal
anvendes til opmagasinering af spildevand ved eventuelle driftstop af pumpestationen.
Transportledningen etableres primært langs vejareal, men vil også berøre områder med
beskyttelse. Det drejer sig om natur, fredskov, sten- og jorddiger og fortidsminder. Silkeborg
Forsyning vil gå uden om disse arealer eller lave styret underboring, så arealerne ikke
beskadiges. I tillægget fremgår de matrikler som berøres.
Laven renseanlæg nedlægges som et led i en ønsket centralisering af renseanlægsstrukturen i
Silkeborg Kommune.
Nedlæggelsen af Laven renseanlæg forventes at have en positiv effekt på miljøtilstanden i
Julsø.
Miljøvurdering
I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter skal tillægget vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.
Teknik- og Miljøafdelingen har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse om ikke at
udarbejde en miljøvurdering, da det vurderes at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på
miljøet.

Borgerinddragelse
Forslag til tillæg 50 fremlægges i 8 ugers offentlig høring. Berørte grundejere orienteres
direkte.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med realisering af det foreslåede tillæg afholdes af Silkeborg Forsyning
A/S for takstfinansierede midler

Bilag
1
2
3
4
5

(Tillæg 50 - 8356716)
(Bilag 1 Oversigtskort - 8364808)
(Bilag 2.1 matrikelejere - 8364790)
(Bilag 2.2 matrikelejere - 8364801)
(Miljøscreening tillæg 50 - 8356886)
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28 (Offentlig) Godkendelse af VVM tilladelse for
Fredensgård i Silkeborg Midtby
Sagsbehandler: Dr14516
SagsID: EMN-2019-01385

Resume
Byrådet har 25. november 2019 godkendt, at forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og
Miljørapport indeholdende en miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af
projektet samt et udkast til VVM-tilladelse, udsendes i 9 ugers offentlig høring.
Efter høringen har byrådet 23. marts 2020 endelig vedtaget lokalplanen og
kommuneplantillægget og Klima- og Miljøudvalget har 4. marts 2020 vedtaget den
sammenfattende redegørelse for Miljøvurdering af planerne.
Klima- og Miljøudvalget skal godkende VVM-tilladelsen for Fredensgård på baggrund af
indkomne høringssvar. Udkast til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring sammen med
lokalplan 10-032 for Fredensgård.

Projektområdet
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Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,
•

at VVM-tilladelsen for projektet for Fredensgård godkendes uden ændringer.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Kuno Danielsen (O) stemmer imod.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Peter Sig Kristensen (Ø) stemmer imod.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
25. november 2019 har byrådet godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan
10-032 med henblik på offentlig fremlæggelse. Planforslagene blev ledsaget af en Miljørapport
med en vurdering af arealanvendelse (højt byggeri), skygger og vind, støj (herunder
trafikstøj), afstand til virksomheder (luftforurenings-beregninger) og beskrivelse af hvad
anlægs- og driftsfasen vil medføre for området, herunder støj, vibrationer og støvgener.
Planforslagene, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan findes på
lokalplanportalen her.
Miljøkonsekvensvurdering
Miljøkonsekvensvurderingen i Miljørapporten og udkast til VVM-tilladelse er udarbejdet og
sendt i høring i henhold til Miljøvurderingsloven.
Ifølge Miljøvurderingsloven skal oplysningerne i Miljøkonsekvensvurderingen være
fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet og skal beskrive projektets forventede væsentlige
indvirkning på miljøet. Rapporten skal tillige udarbejdes af kvalificerede og kompetente
eksperter, som i dette tilfælde er Rambøll.
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Af miljøvurderingen fremgår det samlet set, at Fredensgård ikke vil medføre meget væsentlige
påvirkninger af miljøet. På forskellige områder vil der forekomme væsentlige og moderate
påvirkninger, som påkalder sig særlig opmærksomhed.
For følgende miljøemner vurderes påvirkningerne af miljøet at være væsentlige:
 Lyspåvirkning fra anlægsaktiviteter,
 Visuel påvirkning i nær- og mellemzonen,
 Støj ved etablering af spuns,
 Vibrationer,
 Vejstøj ind i projektområdet,
 Støj fra varelevering.
Det fremgår af miljørapporten, at påvirkningen af adgangsforholdene i anlægsfasen er
vurderet lav, da adgangsforholdene til eksisterende ejendomme, herunder vareleveringen,
opretholdes i hele anlægsfasen på ca. 24 måneder. Det forventes dog, at til- og frakørsel af
byggematerialer til byggepladsen vil ske via Fredensgade, som i en periode vil blive
indskrænket til et spor. Fredensgade vil blive afspærret i en periode på 3-4 måneder ved
Kirketorvet, når der skal etableres en tunnelforbindelse mellem parkeringskælderen under
Torvet og under projektet for Fredensgård, men der vil under hele anlægsfasen være adgang
til Fredensgade.
Offentlig høring
Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden 3. december
2019 til 5. februar 2020. Der er modtaget 472 høringssvar og 704 underskrifter til
planforslagene. Flere af høringssvarene omhandler projektets miljømæssige påvirkninger
herunder:





Byggeriets visualiseringer og skala i forhold til omgivelserne og byen
Byggeriets højde, etageantal og tæthed
Skygge-, vind- og indbliksgener for naboområdet
Dårlige trafikforhold.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen 23. marts 2020 er projektet for
Fredensgård blevet reduceret i etageantal og højde på højhuset og bebyggelsen langs
Fredensgade. Dette vil kun til dels imødekomme høringssvarene omkring de miljømæssige
påvirkninger ved byggeriets højde og skyggevirkninger.
Med hensyn til projektets miljøpåvirkninger i anlægsfasen er der indkommet et høringssvar fra
Salling Group/Føtex. De stiller spørgsmål ved, hvorvidt Miljøkonsekvensvurderingen
tilstrækkeligt belyser, hvilke konsekvenser anlægsprojektet får for virksomheden.
Høringssvaret kan ses på lokalplansiden under ”Høringssvar (lokalplan)” og er vedlagt
dagsordenen.
Salling Group/Føtex mener ikke, at projektet vil sikre tilfredsstillende adgangsforhold for Føtex
i anlægsfasen. De mener, at projektet vil resultere i kødannelse i Fredensgade, herunder foran
ind- og udkørslen til p-pladsen for Føtex. De mener også, at konklusionen om at
påvirkningerne af adgangsforholdene i anlægsfasen er lav, er forkert og hviler på et
utilstrækkeligt grundlag. Desuden bemærker Salling Group/Føtex, at det ikke er konkret
godtgjort i Miljøkonsekvensvurderingen, hvordan de tilfredsstillende adgangsforhold i
anlægsfasen påtænkes udført. De mener, at en miljøkonsekvensvurdering skal omfatte alle
relevante aspekter ved et projekt og afdække projektets sandsynlige væsentlige indvirkninger
på miljøet. Salling Group/Føtex mener derfor, at Miljøkonsekvensvurderingen ikke indeholder
en reel vurdering af de trafikale påvirkninger i anlægsfasen og overholder ikke kravene i
miljøvurderingsloven.
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VVM-tilladelsen
Et udkast til en VVM-tilladelse til projektet har været i offentlige høring sammen med
planforslagene og miljørapporten. Udkastet kan ses på lokalplanportalen under dette link.
På baggrund af de ændringer som er foretaget af projektet i forbindelse med den endelige
vedtagelse af planforslagene, er VVM-tilladelsen konsekvensrettet og er vedlagt dagsordenen.
I udkast til VVM-tilladelsen stilles adskillige krav til bygherre A. Enggaard A/S bl.a. i
forbindelse med anlægsfasen. For trafikafviklingen drejer kravene i VVM-tilladelsen sig om
nedenstående pkt. 8-16:
Trafikafvikling
8. Jf. Lov om offentlige 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. Christian 8.s
Vej, så det sikres at der ikke opstår kødannelse på Christian 8.s Vej.
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. Christian 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. Tidspunktet for de 14 dage til
afspærring skal aftales og koordineres i samarbejde med Silkeborg Kommune. Afspærringer skal være
midlertidige, og cykelstien skal føres i overdækket stilladstunnel.

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering
I miljørapporten beskrives hvordan de forskellige miljøparametre påvirkes af projektet.
Projektet er ikke nået til den fase, hvor A. Enggaard A/S i detaljer har besluttet hvorledes den
praktiske gennemførelse skal foregå.
I anlægsfasen beskrives hvordan de trafikale forhold ændres og påvirker miljøet. Med det
kendskab A. EnggaardA/S og kommunen har til anlægsarbejdernes udførelse, både hvad angår
metode og tidspunkt, vurderes miljøkonsekvensvurdering tilstrækkelig, og påvirkningen
vurderes fortsat lav, da der under hele anlægsfasen vil være tilgængelighed til Føtex. Der er
tillige i udkastet til VVM-tilladelsen opstillet flere krav til A. Enggaard A/S, som løser op for
adgangsforholdene under anlægsfasen. Disse krav fastholdes.
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Det er klart, at gennemførelsen af et så stort projekt vil betyde, at øvrige aktiviteter i området
besværliggøres, herunder varelevering og kundernes adgang til Føtex og de andre
virksomheder i området.
På baggrund af de mange indkomne høringssvar, har byrådet 23. marts 2020 vedtaget en
række ændringer i lokalplanen, herunder reduktion af etageantal på højhuset og bebyggelsen
langs Fredensgade, samt krav om etablering af offentlig tagterrasse på tidligere Torvecenter.
Ændringerne har ingen betydning for Miljøkonsekvensvurderingen eller VVM-tilladelsen og
giver ikke anledning til ændringer i disse dokumenter.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at miljørapporten i tilstrækkeligt omfang beskriver de
påvirkninger projektet forventes at have på omgivelser, natur og miljø i både anlægs- og
driftsfasen. Høringsfasen har ikke givet anledning til at der ændres i VVM-tilladelsen og den
kan godkendes uden ændringer. Der kan klages over VVM-tilladelsen, men en klage har ikke
opsættende virkning medmindre klagenævnet beslutter det.

Borgerinddragelse
Miljørapporten og VVM-tilladelsen har været i høring i 9 uger sammen med de to planforslag.

Bilag
1 (Høringssvar fra Salling Group og Føtex - 8371238)
2 (Den endelige VVM tilladelse til Fredensgård - 8373010)
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29 (Offentlig) Godkendelse af klimastrategi for Silkeborg
Kommune
Sagsbehandler: DR19483
SagsID: EMN-2019-02727

Resume
Byrådet godkendte på mødet 27. januar 2020 et forslag til klimastrategi for Silkeborg
Kommune og sendte et forslag i høring. Strategien er nu klar til endelig vedtagelse.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at klimastrategien godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog på mødet i januar 2020 et forslag til en klimastrategi. Det blev samtidig
besluttet at sende forslaget i høring.
Høringen er afsluttet og der er kommet seks høringssvar ind. Høringssvarene udtrykket
opbakning til at Silkeborg Kommune vedtager en klimastrategi for hele kommunen, og at den
er omfattende og skaber retning. Samtidig er der fokus på, at klimastrategien skal følges op af
konkret handling. Flere høringssvar peger på, at det kræver, at strategien bliver fulgt op af

Side 82

den nødvendige finansiering både i forhold til de enkelte projekter og en styrkelse af
klimasekretariatet.
I høringssvarene er der herudover en række konkrete forslag til handlinger, som vil blive taget
med i det videre arbejde med en handleplan, eller hos de relevante dele af forvaltningen.
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i strategien.
De enkelte høringssvar er vedhæftet sagen.

Borgerinddragelse
I forbindelse med udarbejdelsen af klimastrategien har der været afholdt borgermøder med
lokalråd, erhverv, landbrug og Det Grønne Råd. Strategien har efterfølgende været i offentlig
høring i 4 uger.

Bilag
1 (Høringssvar fra hjemmesiden til Forslag til Klimastrategi 2020 - 8368081)
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30 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
sammenbinding af banestier frem til Trafikterminalen
Sagsbehandler: DR14600
SagsID: EMN-2020-01660

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til sammenbinding af banestierne frem til Trafikterminalen.
Parterne bag budgetforliget godkender, at de afsatte midler til cykelfaciliteter anvendes til
sammenbinding af banestierne frem til Trafikterminalen samt til vedligeholdelse af
eksisterende cykelstier og motiverende tiltag.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 4 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen samt den supplerende sagsbeskrivelse anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Plan- og Vejudvalget
Dato: 30-03-2020

Indstillingen anbefales jf. aftale med parterne.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Supplerende oplyser Økonomistaben, at der gives to anlægsbevillinger på samlet 4 mio. kr.
Nedenstående erstatter de sidste to linjer i afsnittet ’økonomi’.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til sammenbinding af
banestierne frem til Trafikterminal på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i
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2020 og 1,5 mio. kr. i 2021, når der flyttes 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 fra
bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift til bevilling 25 Veje, anlæg.
Økonomistaben oplyser, at der kan gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. vedligeholdelse af
eksisterende cykelstier og motiverende tiltag på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb på 0,5
mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021, når der flyttes 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021
fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter, drift til bevilling 25 Veje, anlæg.

Beskrivelse af sagen
Der er i budgetforliget afsat 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til cykelfaciliteter. Plan- og
Vejudvalget godkendte 3. februar 2020, at midlerne anvendes til sammenbinding af
banestierne frem til Trafikterminalen.
Der er tale om en sammenbinding af banestierne i en basis-version. Dette betyder at pengene
bruges til afmærkning, skiltning, forbedringer af slidlaget og støtteheller til cyklisterne langs
eksisterende veje og gader. Derudover anlægges enkeltrettede cykelstier langs Drewsensvej
mellem Vesterbrogade og Toldbodgade. Tiltaget skal ses som første led i udvikling af et
supercykelstinet i Silkeborg.
Plan- og Vejudvalget har 3. februar 2020 indstillet, at parterne hermed godkender, at midlerne
til cykelfaciliteter anvendes til sammenbinding af banestierne frem til Trafikterminalen. Ud af
den totale bevilling på 4 mio. kr., anvendes 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til
vedligeholdelse af eksisterende cykelstier samt motiverende tiltag.

Økonomi
Der er afsat 2 mio. kr. i 2020. Derudover er der 2 mio. kr. i budget 2021. 1,5 mio. kr.
anvendes til sammenbinding af banestierne frem til Trafikterminalen både i 2020 og 2021. De
resterende 0,5 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier og motiverende
tiltag i både 2020 og 2021.
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Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med
rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2020.
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31 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2020
Sagsbehandler: Dr29164
SagsID: EMN-2020-00992

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til naturprojekter og kortlægning af beskyttede
dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV – strengt beskyttede arter.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


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

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bilag IV i EU’s Habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000områderne.
I budget 2020 er der afsat 0,3 mio. kr. til kortlægning af arter på habitatdirektivets bilag IV,
også kaldet bilag IV-arter, samt projekter for disse arter. Der ansøges hermed om frigivelse af
midlerne. Tidligere år er der afsat et tilsvarende beløb.
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Kommunen er i forbindelse med sagsbehandling og planlægning forpligtet til at beskytte en
række dyrearter, som er omfattet af international lovgivning. Forpligtigelsen gælder dels
beskyttelse af den enkelte art, men også en streng beskyttelse af arternes leve- og
rasteområder. Kommunen igangsætter derfor naturprojekter til arternes beskyttelse.
Silkeborg Kommune undersøger løbende arternes udbredelse her i kommunen. De senere års
undersøgelser har bl.a. givet en viden om, hvordan der kan sættes ind for at forbedre
muligheden for de sjældne arters overlevelse.
I 2020 foretages der paddeundersøgelser i området omkring Kjellerup, mens kortlægning af
markfirben sker omkring Sorring, Voel, Linå og Laven.
Der er endvidere planlagt anlæggelse af et antal vandhuller i områder, hvor løgfrø og stor
vandsalamander findes
Oplysningerne om arternes udbredelse anvendes i forbindelse med eksempelvis
lokalplanlægning, vejprojekter, natursagsbehandling, indvindingstilladelser,
naturgenopretningsprojekter og planlægning i øvrigt. I disse sammenhænge er det vigtigt at
have overblik over udbredelsen af de strengt beskyttede arter, da det vil forsinke behandlingen
af sagen/planforslaget, hvis denne viden skal indhentes i de enkelte sager. Det kan også være
umuligt pga. årstiden

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. på bevilling 81 Klima og Miljø, kan
gives indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020.

Side 88

32 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2.
planperiode 2020
Sagsbehandler: Dr29164
SagsID: EMN-2017-06213

Resume
Godkendelse af bevilling på samlet 1,8 mio. kr. til realisering af Natura 2000-handleplanerne
og dermed opfyldelse af målene i statens Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 (2.
planperiode).

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har seks Natura 2000-områder, som i alt dækker ca. 10 % af kommunens
areal.
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På baggrund af statens planer for disse områder (Natura 2000-planer) har kommunen lavet
handleplaner, der beskriver de indsatser, der skal ske i de seks områder.
For at kunne realisere de bundne opgaver, er der afsat midler i budgettet.
Projekterne består bl.a. i en generel plejeindsats på mere end 1.000 ha. Indsatsen omfatter
rydning af træer og opvækst, etablering af hegn, græsningsaftaler, forbedring af vandstand,
afbrænding af heder mv.
Der ligger også en indsats i at etablere nye naturområder, herunder både rigkær, overdrev og
heder.
Indsatsen er en bunden opgave for kommunen men frivillig for den enkelte lodsejer.
Der afsættes endvidere midler til forundersøgelse af fremtidige større
naturgenopretningsprojekter i Natura 2000, som vil understøtte Natura 2000-indsatsen.
Der er allerede planlagt projekter med rydning af trævækst og hævning af vandstand i flere
moser i St. Hjøllund Plantage, herunder Tvillingmosen og Ydermosen.

Der vil ligeledes blive sat fokus på at komme igennem med anlæg af ny natur i Gjern Bakker,
og pleje af moseområderne.
I Natura 2000-område nr. 53, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgaard Skov,
forberedes et projekt, hvor der arbejdes med naturpleje i større indhegninger
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Borgerinddragelse
Alle projekter på private arealer er frivillige for lodsejerne, så ovennævnte vil ske i samarbejde
med de enkelte lodsejere.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. på bevilling 81 Natur og Miljø, kan
gives indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2020.
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33 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
realisering af tiltag fra Naturkvalitetsplanen
Sagsbehandler: Dr16520
SagsID: EMN-2013-51238

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til naturprojekter fra Naturkvalitetsplanen.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 0,3 mio kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Naturkvalitetsplanen 2017-2028 anviser en række retningslinjer og prioriteringer for
kommunens indsatser for truede og værdifulde naturtyper og sjældne eller truede arter.
Teknik- og Miljøafdelingen ønsker i løbet af 2020 at iværksætte en række tiltag:


Undersøgelse af levesteder for den sjældne og rødlistede guldsmed Arktisk
Smaragdlibel. Undersøgelsen følges op af anbefalinger til forbedringer af artens
levesteder.
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Iværksættelse af tiltag der kan forbedre levevilkårene for flagermus i kommunens
skove.
Fremstilling af et kortlag over artsrige grøftekanter i Silkeborg Kommune (i samarbejde
med Silkeborg Kommunes vej- og trafiksektion).
Registrering af ynglende engfugle på udvalgte enge (i samarbejde med frivillige
ornitologer).
Iværksætte tiltag der kan forbedre levestederne for den sjældne strandtudse, der har
to af sine få indlandsbestande i Silkeborg Kommune.
Sammen med private lodsejere iværksættes naturpleje (f.eks. rydning af vedplanter
eller græsning) på nogle af de artsrigeste naturområder.

2020 er valgt som naturens år, og bl.a. DR TV satser med en programserie, ”Vores natur”,
stort på formidling af natur. Silkeborg Kommune deltager i projektet, i samarbejde med
Friluftsrådet, Naturstyrelsen m.fl.
En række af tiltagene følges op af formidling f.eks. i form af naturture eller formidling på de
sociale medier, og vil blive tilknyttet ”Vores natur”.

Borgerinddragelse
I det omfang at aktiviteterne foregår på private ejendomme vil de altid foregå i samarbejde
med lodsejerne.
Formidling til offentligheden af arterne og naturområderne vil ske i form af ture og via de
sociale medier samt kommunens websider.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. kan gives på bevilling 81 Natur og
miljø med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2020.
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34 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
genopretning af højmoser i klima- og natursammenhæng
Sagsbehandler: Dr29164
SagsID: EMN-2020-01539

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til kortlægning og projekter vedr. højmoser.
Projektet gælder højmoser, som ligger udenfor Natura 2000.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
I Silkeborg Kommune findes et stort antal højmoser; store, små, udgravede, drænede eller
intakte.
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.
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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.)
I projektet skal højmoserne i Silkeborg Kommune kortlægges og beskrives i forhold til f.eks.
størrelse, tilstand og ejerforhold. Det skal derefter undersøges hvordan tilstanden i mosen
bedst kan forbedres. Det vil ofte være en vandstandshævning i selve mosen, der giver bedre
tilstand.
På længere sigt vil det være muligt, via genopretningsprojekter, at udvide højmosearealet i de
afgravede områder med deraf følgende ekstra opmagasinering af CO2 og bedre naturkvalitet.

Kortet er hentet i Aarhus Universitets beskrivelse af naturtypen højmose,
https://novana.au.dk/naturtyper/moser/aktiv-hoejmose-7110/udbredelse/

Borgerinddragelse
Lodsejerne til de områder vi ønsker at undersøge, vil blive kontaktet og deltagelse i et
genopretningsprojekt vil være frivilligt for lodsejeren.

Økonomi
Anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. på bevilling 81 Natur og Miljø, kan gives indenfor budgettets
rammer, med rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2020.
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35 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
rågebekæmpelse 2020-2022
Sagsbehandler: DR25249
SagsID: EMN-2020-00973

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til en øget indsats for at mindske især støjgener for naboer fra
bynære rågekolonier på kommunal ejendom. Indsatsen vil bl.a. bestå af nedtagning af reder.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen fra Klima- og miljøudvalget anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Udvalget anbefaler, at bevillingen ændres så den både kan dække råge- og mågebekæmpelse.
Mågebekæmpelse udgør en mindre del af bevillingen. Udvalget ønsker en evaluering af
indsatsen i efteråret.
Ej til stede
Susanne Jacobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune regulerer hvert år rågeunger i rågekolonier i de kommunalt ejede skove
og grønne områder. Årlige udbytter de seneste 3 år er følgende:
År
Antal skudte rågeunger
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2017
1.428

2018
1.117

2019
1.492

Med denne anlægsbevilling ønskes en fortsat aktiv indsats i forhold til at reducere gener fra de
helt bynære rågekolonier. Det er disse kolonier, der påvirker naboer og brugere af områderne
mest. Indsatsen vil bl.a. bestå af nedtagning af reder, men evt. også eksperimenterende tiltag,
hvis dette er muligt i forhold til regler og lovgivning på området.
Efter det gældende fuglebeskyttelsesdirektiv fra EU er rågen en beskyttet art. Naturstyrelsen
kan dog give tilladelse til regulering, hvis en række betingelser er opfyldt. Gennemførelse af
den aktive indsats mod rågerne er derfor betinget af Naturstyrelsens tilladelse.
Det forventes, at Teknik- og Miljøafdelingen med denne anlægsbevilling vil kunne gennemføre
en indsats for at begrænse generne fra rågekolonierne i årene 2020-2022.

Borgerinddragelse
Teknik- og Miljøafdelingen modtager årligt 15-20 henvendelser/klager over råger.
Hvert år deltager 70-80 frivillige lokale jægere i regulering af råger.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. på bevilling 81 Natur og Miljø, kan
gives inden for budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2020.
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36 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
anlæggelse af primitiv overnatningsplads på
Kjellerupbanestien
Sagsbehandler: Dr29145
SagsID: EMN-2019-05422

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til anlæggelse af overnatningsplads ved den istandsatte
natursti Kjellerupbanestien syd for Hinge. Overnatningspladsen forsynes med shelter,
drikkevand, tørkloset, grillplads, bord- og bænkesæt samt brændeskur.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevilling på 400.000 kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Klima- og Miljøudvalget
Dato: 01-04-2020

Indstillingen anbefales.
Ej til stede
Susanne Jakobsen (V), i stedet deltog Jarl Gorridsen (V).

Sagen
Beskrivelse af sagen
Istandsættelsen af Kjellerupbanestien forventes snarligt afsluttet, idet der nu kun mangler en
ca. 400 meter lang strækning forbi området ved Lemming Station. Det afventes, at Miljø- og
Fødevareklagenævnet skal træffe afgørelse i en sag om dispensation fra åbeskyttelseslinjen,
hvor en privat lodsejer har anket kommunens dispensation. Kommunens øvrige tre banestier
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er alle forsynet med mindst en primitiv overnatningsplads, som rummer de ovennævnte
faciliteter. Disse pladser er alle meget populære og besøgte. Med Kjellerupbanestiens
forlængelse og højnede standard er der ingen tvivl om, at en ny overnatningsplads vil blive
meget benyttet. Pladsen kan anlægges på en udposning på det kommunalt ejede baneareal.

Borgerinddragelse
I forbindelse med indhentning af landzonetilladelse har der været foretaget nabohøring, og
Teknik- og Miljøafdelingen er på den baggrund i positiv dialog med nærmeste nabo

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. på bevilling 81 Natur og Miljø,
kan gives indenfor budgettets rammer, med rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2020.
På baggrund af erfaringer med drift af andre primitive overnatningspladser må det forventes,
at driften af denne nye plads vil belaste bevilling 81 med ca. 60.000 kr. årligt, til rengøring,
brænde og vedligeholdelse af småbygninger.
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37 (Fortrolig) Stillingtagen til kommunegaranti
Sagsbehandler: Dr 12865
SagsID: EMN-2019-05418
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38 (Fortrolig) Beslutning om igangsætning af
ekspropriation
Sagsbehandler: Dr28513
SagsID: EMN-2020-01522
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39 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning
Byrådsmødet ultimo april afvikles via Skype.
Brev fra Hjejlen ang. økonomisk udfordring.
Overblik over virkningen af økonomiske hjælpepakker sættes på Økonomi- og
Erhvervsudvalgets dagsorden.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om forbrug og likviditet pr. 31. marts 2020
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering er vedlagt oversigter over udvikling i forbrug
(drift og anlæg) og likviditet pr. 31. marts 2020.
På politikerportalen Rav, som er tilgængelig på byrådsmedlemmernes iPads, findes der i øvrigt
(under punktet Økonomi) rapporter med tal for daglig og månedlig likviditet, likviditet efter
kassekreditreglen samt oversigter over aktuelt forbrug for hver driftsbevilling. Tallene
opdateres hver måned og indeholder således altid de mest aktuelle tal.
Lokalt initierede projekter og vækstpuljen
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om forbrug og disponeringer på puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter og vækstpuljen.

Bilag
1 (Forbrug 2020-03 - 8409770)
2 (Likviditet 2020-03 - 8409708)
3 (Puljeoversigt ØKE - april 2020 - 8423362)
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40 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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